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Resumo 

 

A relação entre a cantora Lady Gaga e seus fãs é o campo de estudo deste 

trabalho. O objetivo é mapear a imagem de Lady Gaga a fim de reconhecer traços 

da construção de sua imagem para facilitar o entendimento da relação que se forma 

com seus fãs, os chamados “little monsters”. Relação essa baseada em apoio mútuo 

através de discursos de autoaceitação, amor próprio. Através da análise das 

referências utilizadas pela artista, como o estilo barroco, a cinematografia em seus 

vídeos e reverências a artistas consagrados, entendemos sua imagem e como desta 

se utiliza para proferir discursos políticos questionadores de lógicas ainda vigentes 

em provável declínio. A cantora se faz presente na vida dos fãs exercendo grande 

influência em suas qualidades de vida, a qual é trabalhada no decorrer do trabalho a 

partir de depoimentos de alguns fãs durante conversas na internet onde eles 

compartilharam suas vivências e exemplificaram a importância de uma figura como 

Lady Gaga em sua vida. 

Palavras-chave: 1. Imagem. 2. Cultura Pop. 3. Lady Gaga 4. Fãs. 5. Ativismo 6. 

Antropologia 

 

Abstract 

 

 The relationship between the singer Lady Gaga and her fans is the field of 

study of this work. The goal is to map the image of Lady Gaga in order to recognize 

traces of its construction to facilitate the understanding of the relationship that is 

formed with her fans, called "little monsters". This relationship is based on mutual 

support through discourses of self-acceptance, self-love. Through the analysis of the 

references used by the artist, such as the baroque style, cinematography in her 

videos and obeisances to consecrated artists, we understand her image and how it is 

used to utter questioning political discourses of ideas still in force in a probable 

decline. The singer is present in the life of the fans exerting great influence on their 

qualities of life, which is worked through the paper from the testimonies of some fans 



 
 

given during online conversations where they shared their experiences and 

exemplified the importance of a figure like Lady Gaga in their lives. 

Key words: 1. Image. 2. Pop Culture. 3. Lady Gaga. 4. Fans. 5. Activism. 6. 

Anthropology 
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1 Introdução 

 

 

“Pop culture was in art, now art’s in pop culture in me” 

- Trecho da música “Applause” por Lady Gaga 

 

 A cultura pop pode ser considerada por muitos como um tipo menor de 

cultura, porque se distanciaria da arte erudita. Essa cultura, então, seria indigna e 

vazia, já que estaria muito atrelada ao aspecto comercial de nossa sociedade. 

Cultura pop em si não é um conceito fechado e por si própria já é uma discussão 

teórica rica que leva autores a se perguntarem e argumentarem sobre o que é e qual 

valor dar a este tipo de cultura tão presente e influente em nossos dias, como 

Anthony Giddens em seu livro “Sociology” (2006) que definiu tal cultura como um 

entretenimento para as grandes audiências fruto de uma vivência específica de uma 

classe social diferente das mais elevadas às quais a arte erudita pertenceria. Outro 

teórico que esquematizou um conceito para cultura popular foi John Fiske (1989) 

segundo qual a cultura pop também seria um objeto de disputas que considera a 

cultura popular oposta à cultura de massas: cultura popular seria o que as pessoas 

aproveitam da cultura comercial. Há inúmeras teorias sobre cultura pop, cultura 

popular. 

Cultura pop vem de cultura popular, cultura do povo, porém gera 

questionamentos se no contexto atual não seria uma cultura “para o povo” imposta 

por camadas superiores da sociedade ligadas aos negócios. Para os fins deste 

trabalho, longe de resolver a questão e esgotar debates, entenderei a cultura pop 

como um tipo de cultura que vai além de um simples “petisco” para as massas, mas 

como algo criado para ser consumido por todos, como algo que se sobressai por 

este aspecto, mas que nem por isso deixa também de ser um tipo de cultura mais 

autoral, repleta de referências e, sobretudo, política, podendo ser singularizada, 

apropriada, destrinchada e ressignificada por seus consumidores ou fãs. 

 

[...] embora seja claro e evidente que os produtos e as formas 
culturais em circulação na cultura pop estejam profundamente 
enraizados pela configuração mercantil, pelas imposições do capital 
(de modo de produção, formas de distribuição e consumo), não se 
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invalidam abordagens sobre a pesquisa neste segmento da cultura 
que reconhece noções como inovação, criatividade, reapropriação, 
entre outras, dentro do espectro destes produtos midiáticos. 
(SOARES, 2014) 

 

 Toda cultura de certa forma é “consumida”. Isto não é exclusividade das 

formas culturais contemporâneas. As artes despertam curiosidade, emoções e 

propiciam envolvimentos que transcendem sentidos e vivências. Cultura pop, 

englobando audiovisual, artes plásticas, textos, dança e diversas mídias, pode ser 

agregada à vida de cada indivíduo, pode ter seu significado alterado por estes e 

também ser reapropriada. Cultura pop se torna domínio público. Cultura pop vai 

além do mainstream.1  

Facilitado pelas mídias contemporâneas, nomes se tornam proeminentes na 

cultura pop encontrando força na participação dos espectadores. É necessário, 

claro, que a arte apresentada tenha algo que chame atenção das pessoas para que 

seja mais que um produto e sim algo digno de atenção e dedicação. Grandes nomes 

da cultura pop, como Michael Jackson e Madonna, surgiram assim e deixaram 

grandes legados. O impacto de suas obras marca para sempre o imaginário do 

público, mesmo daqueles que não foram contemporâneos da época de maior 

sucesso desses artistas.  

Há de se observar ainda que a cultura pop, em termos de suas influências 

mais fortes, é proveniente da sociedade estadunidense, cuja liderança como 

sociedade capitalista é responsabilizada por influenciar e propagar um estilo de vida, 

especialmente através das mídias, como um projeto de dominação, cujo objetivo 

seria impor sua hegemonia sobre as demais culturas. Este projeto que tem início 

com a criação da indústria cinematográfica (MATTELART,1994), acentua-se, 

sobretudo, após a segunda Guerra Mundial. Mas se existe este projeto de 

dominação, ele não ocorre de forma absolutamente unilateral, pois além de 

encontrar resistências aqui e acolá, muitas dessas formas se mesclam com formas 

locais, formando culturas híbridas, promovendo apropriações e ressignificações que 

vão se consolidando no imaginário e no gosto do público de outras sociedades 

vizinhas e que recebem a influência da cultura norte-americana (CANCLINI, 1997). A 

cultura pop é um produto, mas também uma ferramenta.  

                                                             
1 Conceito que expressa uma tendência ou moda principal e dominante 
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É nesse contexto, propiciado e acentuado pela internet e outras mídias, que 

artistas surgem e dão continuidade à arte pop e entregam possibilidades de 

participação e debates. 

Uma figura marcante, a qual está quase alcançando seus dez anos de 

presença no cenário da cultura pop contemporânea, é Lady Gaga, artista que ao 

conciliar músicas pop contagiantes, visual excêntrico e discursos de auto aceitação 

criou um universo significativo em torno de sua imagem e arte, referências pop, em 

torno do diferente, do amor próprio e do ativismo. 

Filha de pais ítalo-americanos de classe média alta da cidade de Nova York, 

nos Estados Unidos, Lady Gaga – nascida Stefani Joanne Angelina Germanotta em 

28 de março de 1986 – aprendeu a tocar piano aos 4 anos, estudou em colégios 

católicos, aos 17 anos entrou na disputada Tisch School of Arts, na Universidade de 

Nova York, e abandonou tudo pela sua arte. Gaga, ainda Stefani, já se apresentava 

ao piano com composições próprias de estilo folk2 quando decidiu se dedicar ao 

mundo underground3 onde virou go-go dancer, fez amizade com drag queens e criou 

seu próprio show com muitas referências do rock e do underground com toque pop e 

um estilo único. Assim nascia Lady Gaga. Logo que teve um contrato assinado em 

2007 para composição de letras para o selo Streamline Records, Gaga chamou 

atenção e teve apoio para compor seu próprio disco. 

Em 2008, Gaga pode ter parecido como uma cantora de um só sucesso com 

o lançamento de seu primeiro single “Just Dance”, que alcançou a primeira posição 

no ranking musical mais famoso do mundo, o chart estadunidense Billboard Hot 100, 

permanecendo no ranking por 49 semanas. Com o lançamento, no mesmo ano, do 

seu segundo single, “Poker Face”, ela “conquistou o mundo”: foi número 1 em mais 

de 18 países, incluindo o Hot 100 norte-americano. Neste, “Poker Face” se fez 

presente durante 40 semanas, contando o tempo da estreia da música no ranking 

até sua saída. O sucesso de seus dois primeiros singles trouxe os olhares para o 

seu álbum de estreia que acabara de ser lançado, “The Fame” (2008). O álbum 

passou 190 semanas entre os 200 álbuns mais vendidos pelo ranking estadunidense 

Billboard 200, tendo como pico a posição de número 2.  

                                                             
2 É um gênero musical que combina elementos de música tradicional e rock. O termo surgiu 
nos Estados Unidos e Canadá em meados da década de 1960. O som era composto por 
harmonias vocais afinadas e uma abordagem limpa para a utilização de instrumentos 
elétricos como a guitarra elétrica. 
3 Gênero da música contemporânea de artistas que não pertencem ao mainstream. 
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Com a sua constante mudança de imagem através de figurinos e perucas 

extravagantes, Gaga se sobressai. Seu jeito de ser, suas “músicas chiclete”, junto 

com a atenção da mídia, fez com que a cantora se tornasse um grande nome da 

música tendo à sua volta milhões de seguidores fieis em todo mundo. Seguidores 

estes, os fãs, junto com admiradores/consumidores eventuais, que levaram a artista 

a marcas altas em pouco tempo de carreira.  

Lady Gaga já vendeu mais de 30 milhões de álbuns no mundo todo além da 

marca de mais de 150 milhões de downloads legais de suas músicas mundialmente. 

Dona de 6 prêmios Grammy, 2 Digital Diamond Awards concedidos pela Record 

Industry Association of America (RIAA) por 10 milhões de vendas e streaming4 das 

músicas “Bad Romance” e “Poker Face”, 13 prêmios MTV Video Music Awards, além 

de outros prêmios internacionais. Lady Gaga está acompanhada por cerca de 67 

milhões de seguidores na rede social Twitter e 61 milhões de curtidas no Facebook 

e, apenas em 2009, cerca de 12 mil publicações de imprensa citaram o nome Lady 

Gaga, segundo a publicação Revista Bizz Especial Lady Gaga. Além disso, ela foi a 

primeira artista a alcançar a marca de 1 bilhão de visualizações de seus vídeos na 

Internet, em março de 2010, apenas com “Poker Face”, “Bad Romance” e “Just 

Dance”; a cantora também alcançou a mesma marca, em outubro do mesmo ano, 

com seus vídeos postados, apenas, no site YouTube.  No início de junho de 2017 

seu canal no mesmo site já havia passado das 4,8 bilhões de visualizações. Essas 

conquistas e apoio da mídia podem ser explicados ao levarmos em consideração o 

fator surpresa que sua imagem teve e o que representa: algo estranho e novo em 

comparação ao que se via no meio pop. 

O fato é que a entretainer Lady Gaga já “nasceu” para o mundo numa época 

em que a Internet tem papel importantíssimo na disseminação, quase que 

instantânea, de informações e novas tendências culturais, o que certamente 

favoreceu a cantora. Não só no sentido do marketing sobre sua música mas também 

pela mobilização que seu nome e imagem, cada vez mais omnipresente nos meios 

de comunicação e mídias proporcionaram ao recrutar fãs durante seus primeiros 

anos de carreira.  

                                                             
4
 É uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Por 

meio do serviço, é possível assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer 
download, o que torna mais rápido o acesso ao conteúdo online. 
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O apoio ao trabalho da cantora vem da massa e dos fãs que acompanham de 

perto sua carreira. Mas como Gaga conseguiu uma relação de proximidade tão forte 

com seu público? A reposta pode estar contida na forma como ela se utilizou da 

imprensa, da internet e da imagem de identificação com o diferente, com o estranho. 

Gaga, através de suas roupas e maquiagens parece procurar uma forma de se 

destacar dos padrões, chamando atenção pelo que é exagerado e o que muitos 

considerariam de mau-gosto, como, por exemplo, o “vestido de carne” (Figura 1) 

usado por ela para receber o prêmio de Vídeo do Ano por “Bad Romance” (2009) no 

MTV Video Music Awards de 2010. Afinal, nunca alguém havia usado um vestido 

feito de carne crua em premiações. Uma das declarações mais comentadas foi da 

organização não-governamental People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), 

cuja resposta ao vestido diz que “carne é um animal atormentado em decomposição 

que não quis morrer [...] – não tão atraente, sério.”5 (em tradução livre a partir do 

original em inglês). À época, a cantora declarou que “Se não defendermos aquilo 

que acreditamos e se não lutarmos pelos nossos direitos, muito em breve teremos 

tantos direitos quanto a carne nos nossos ossos. E, eu não sou um pedaço de 

carne"6. Hoje o vestido se encontra no Rock and Roll Hall of Fame, em Ohio, 

Estados Unidos, conservado e exposto ao público. Figurinos chocantes e 

inesperados como este geram polêmica instantânea na mídia contemporânea. 

                                                             
5 Declaração do PETA disponível em: < https://www.peta.org/blog/lady-gagas-meat-dress/ > 
6 Disponível em: < https://musica.uol.com.br/ultnot/reuters/2010/09/13/lady-gaga-explica-
vestido-feito-de-carne-crua-usado-no-vma.jhtm > via agência de notícias Reuters. 
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Figura 1: Lady Gaga e o “vestido de carne” no MTV Video Music Awards 2010. 

Créditos: MTV, a Viacom Company 

 

Outro fator que pode ajudar a responder a pergunta proposta é a 

preocupação que a cantora demonstra ter com seus fãs, que em sua grande maioria 

são adolescentes, mas também jovens adultos, que sofreram ou sofrem bullying 

pela sua orientação sexual, por serem obesos, portarem algum tipo de deficiência ou 

por estarem fora de qualquer outro padrão de beleza e/ou normalidade pressupostos 

pela sociedade. Estes fãs se debruçam em sua imagem, para além da afinidade com 

sua música, a fim de encontrar um modelo a ser seguido: alguém que não tenha 

medo de ser diferente. Chego a esta ideia a partir de reflexão sobre o discurso dos 

próprios fãs que muitas vezes se referem à cantora como uma mãe: “Mother 

Monster” [mãe monstro, em tradução livre], uma figura acolhedora. Além dos 

recorrentes discursos de autoaceitação proferidos durante seus shows e mensagens 

de mesma natureza em mídias sociais, como em seu Twitter oficial, Lady Gaga criou 

uma fundação de apoio a pessoas que sofreram ou sofrem por qualquer tipo de 

preconceito, abuso ou desordens mentais como depressão e ansiedade, a Born This 
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Way Foundation. Fundação esta que recebeu o nome de um de seus álbuns, “Born 

This Way” (2011), CD no qual a cantora trata do tema autoaceitação. A Born This 

Way Foundation é uma organização não-governamental e sem fins lucrativos que foi 

criada por Lady Gaga e sua mãe, Cynthia Germanotta, em 2012, a fim de criar um 

ambiente cibernético mais gentil e com menos ocorrências de cyberbullying através 

de campanhas e ações. 

Ser diferente nem sempre é algo bem aceito na sociedade: aqui se encontra a 

importância da Born This Way Foundation para esse grupo. Muitos fãs da cantora 

dizem já ter sofrido bullying ou algum tipo de agressão na escola, na rua, em casa 

e/ou em espaços on-line por serem diferentes, seja pela orientação sexual, peso, cor 

da pele/etnia ou deficiência. A partir disto, Gaga criou também, em janeiro de 2012, 

um espaço on-line único para seus fãs: o littlemonsters.com. Se o observarmos, os 

discursos nos evidenciam como cada um encontra seu jeito de extravasar seus 

sentimentos, seus medos e alegrias. Assim, a mídia social tem por objetivo não só 

ser um espaço para falar sobre a cantora e sua arte mas também ser um lugar para 

que seus fãs possam se expressar e se sentirem bem, trocarem experiências com 

outros usuários, fortalecerem os laços com a cantora, tornando a ideia de 

pertencerem a uma comunidade mais forte e divulgarem sua própria arte.  

Atrelada a essa rede, também podemos ver trabalhos da Born This Way 

Foundation para que os usuários encontrem ajuda caso estejam encarando 

problemas que envolvam, bullying, abusos e agressões. Esse tipo de apoio se 

mostra bastante incomum em uma comunidade de fãs de música pop, porém é de 

grande valor para esse grupo em especial, formado por quem a maioria chamaria de 

“freaks”, de “estranhos”. Há relatos na comunidade de suicídios causados pelos 

danos psicológicos, físicos e sociais que o bullying causa às suas vítimas. Alguns 

desses relatos chegaram a ser conhecidos por Gaga, o que deve ter influenciado 

bastante em sua decisão de criar a fundação Born This Way. O bullying é um fator 

preocupante na qualidade de vida, não só dos membros da rede social, como dos 

jovens em geral.  

Gaga se torna, assim, um símbolo para seus fãs, um exemplo a ser seguido: 

como qualquer outro artista é para os seus. Entretanto, constantemente se referir a 

eles, criar uma mídia social exclusiva, apoiá-los através de discursos em shows e a 

postura tomada por ela perante a imprensa faz com que a conexão artista-fã se 
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fortaleça. Talvez a intensidade do que é ser fã não tenha mudado tanto desde a 

época dos Beatles, por exemplo. Porém, no contexto em que nos encontramos, a 

Internet tomou para si o papel de multiplicar o alcance do artista, as possiblidades de 

empenho dos fãs e as maneiras de conexão emocional entre ambos. As grandes 

mídias, provocadas pela Internet a serem mais dinâmicas e seguirem um ritmo mais 

aproximado da grande rede, e a própria Internet têm o papel de divulgar as imagens 

do artista e participar de sua ascensão ou queda. 

A presente monografia, então, tem por objetivos realizar uma análise da 

imagem de Gaga, sua arte e uma análise situacional da carreira da cantora a fim de 

refletir e abordar alguns dos temas, referências e interesses da comunidade de fãs 

formada por ela e os little monsters. Um exercício constante que precisou ser feito 

durante a concretização desta pesquisa foi o afastamento que é necessário para 

tratar de um tema tão próximo de mim, sendo eu também um fã. Procurei estudar a 

imagem e a relação de Gaga com os fãs a partir de teóricos consagrados nas 

ciências sociais realizando uma análise a partir de literatura competente. Tomei 

cuidados para que minha admiração pela cantora não interferisse em minhas 

reflexões. 

A escolha do campo veio através de uma inquietação ao observar no 

cotidiano a envolvimento entre a cantora e seus fãs. Após algumas considerações 

com embasamento teórico nos estudos de imagem e ciberespaço pude recortar 

melhor o tema que seria tratado no presente trabalho. Devido ao cunho do trabalho 

procurei fãs que pudessem me auxiliar na reflexão. Já sendo fã, tive uma certa 

facilidade em estabelecer contatos com outros que se dispuseram a dar seus 

depoimentos. A princípio busquei contatos no fórum online, BCharts.net, o qual trata 

de cultura pop e midiática. Nele, mais especificamente em um tópico fixo sobre Lady 

Gaga, pude encontrar voluntários. Com eles tive conversas longas e bastante 

proveitosas não só na caixa de mensagens disponível no fórum quanto no 

Facebook. A partir das falas coletadas pude refletir sobre as questões que se 

apresentavam. Sendo assim, separei as falas mais representativas e as expus e as 

distribuí no decorrer deste trabalho. 

Nesta introdução, tive como objetivo situar o que é entendido como cultura 

pop por mim neste trabalho para em seguida dar um breve resumo da carreira de 

Lady Gaga para contextualizá-la num tempo e espaço. Algumas das influências que 
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estão no portfólio da artista serão tratadas mais à frente no primeiro capítulo, 

“Promise I’ll be kind: referências e construção de imagem”, o qual está destinado a 

uma breve análise imagética em clipes selecionados de épocas-chave da carreira de 

Gaga: “Paparazzi”, “Bad Romance”, “Telephone” e “Alejandro”, que engloba os 

álbuns “The Fame” e “The Fame Monster” de 2008 e 2009, respectivamente. Creio 

ser necessário fazermos tais observações para termos um panorama de como Lady 

Gaga se constrói.  

No segundo capítulo, “Born This Way: a influência de Lady Gaga na vida dos 

‘monstrinhos’” abordarei como o ativismo aparece na imagem pública de Lady Gaga, 

na sua música e como isso refletiu nos fãs através de um videoclipe fundamental 

neste discurso, “Born This Way” e da fundação que leva o nome tanto do clipe 

quanto de seu álbum homônimo, de 2011.  

Para o terceiro, e último, capítulo, “We Could Belong Together: o pós-

ARTPOP” tratarei de uma fase polêmica da carreira da cantora: o disco “ARTPOP” 

de 2013; e as consequências desta “era” na carreira da cantora. Esta fase foi 

marcada pelas críticas da imprensa e um suposto declínio. A partir deste ponto 

tentarei abordar a Lady Gaga hoje: sua imagem, os fãs e seu ativismo numa fase 

mais sóbria decorrente das mudanças pós-ARTPOP. Em seguida, relatarei minhas 

considerações finais sobre o trabalho. 
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2 Promise I’ll be kind: referenciais e construção de imagem 

 

 

 Lady Gaga aparece no meio musical como uma figura estranha e fora do 

convencional. A partir de suas músicas, performances inesperadas e discurso em 

prol dos “monstros”, dos freaks, cria uma identificação com algo que foge totalmente 

da idealização do padrão de beleza que um cantor pop estadunidense deveria ter. 

Esta idealização se espalhou pelo mundo junto com a globalização e hegemonia 

pretendida pela cultura estadunidense não só definindo a estética no Ocidente, mas 

também com muitos reflexos no Oriente. Entendo esse como um dos fatores que a 

tornaram capaz de reunir um número tão grande de fãs.  

Este “recrutamento” não teria ocorrido sem o fator carismático de Gaga. O 

carisma da cantora fez com que sua imagem fosse passada para as audiências 

como a de uma personalidade extraordinária, uma personalidade diferente do que se 

via no mundo do entretenimento à época de sua estreia. O conceito de Max Weber 

sobre carisma ajuda a entender esse processo de “explosão” de Lady Gaga.  

Para se entender melhor como o carisma de Gaga se fortaleceu é importante 

levarmos em conta o cenário da indústria pop estadunidense (e mundial, porque 

não). Os meados dos anos 2000 foram marcados pela ascensão do hip-hop, rap e 

R&B nas paradas musicais. Enquanto isso, o pop norte-americano ficava em 

segundo plano. No ano de 2008 e o início de 2009 a música pop era marcada pelos 

sucessos de músicas como “The Climb”, de Miley Cyrus, e “Love Story” de Taylor 

Swift apresentadas a uma geração de adolescentes e jovens adultos, consumidores 

de música pop, filhos dos anos 90; num mundo onde Britney Spears, a “princesa do 

pop”, já tinha dez anos de carreira, a cantora de jazz Amy Winehouse, dentre 

polêmicas, fazia sucesso, Madonna lançava seu décimo primeiro álbum e Michael 

Jackson preparava seu retorno, pouco antes de sua morte. Não era uma época 

improfícua para música pop, porém, foi uma época em que novas personalidades 
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marcantes capazes de mobilizar os consumidores e a crítica em torno de atuações 

no audiovisual faziam falta. Um buraco estava aberto esperando alguém que 

trouxesse algo inovador, ou simplesmente diferente do que se via. Cantoras como 

Miley Cyrus (lançada pela Walt Disney Entertainment) e Taylor Swift (cantora 

country), numa reflexão breve e superficial aqui empreendida por mim, passavam 

ideias romantizadas e idealizações de amor, pureza e superação. Um trecho de uma 

canção da cantora country-pop Taylor Swift pode exemplificar: 

 

And I said: Romeo take me  

Somewhere we can be alone  

I’ll be waiting  

All that’s left to do is run  

You’ll be the Prince  

And I’ll be the Princess  

It’s a Love Story  

Baby just say Yes  

- Trecho de “Love Story” por Taylor Swift 

 

Foi em 2009 que com músicas como “Just Dance”, “Poker Face”, “Boom 

Boom Pow” do grupo norte-americano Black Eyed Peas e “When Love Takes Over” 

do músico francês David Guetta, que o electropop7 se tornou mais acessível, como 

podemos observar pelo sucesso de tais músicas nos rankings da época, como na 

Billboard Hot 100. “Boom Boom Pow”, por exemplo, permaneceu por 12 semanas 

em primeiro lugar no Hot 100 no ano de 2009. Com isso em mente, Gaga além de 

um estilo novo (em comparação ao que vinha sendo tocado nas rádios; músicas 

animadas não eram novidade) tinha estilo excêntrico e através de suas roupas e 

letras mostrava sua atitude:  

 
I won't tell you that I love you  
Kiss or hug you  
Cause I'm bluffin' with my muffin  
I'm not lying,  
I'm just stunnin' With my love-glue-gunning (Mah)  
 

                                                             
7 Estilo de música eletrônica. 
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Just like a chick in the casino  
Take your bank before I pay you out  
I promise this, promise this  
Check this hand 'cause I'm marvelous 
 
- Trecho de “Poker Face” por Lady Gaga  

A combinação desses fatores pode explicar por que Gaga chamou tanta 

atenção da mídia e do público. A mídia se aproveita de toda a atenção e alimenta o 

fenômeno. Extremamente visual, Gaga passava/passa uma imagem do diferente 

fazendo com que letras com toques de individualismo e diversão fossem/sejam 

interessantes. Lady Gaga é um pacote “vendido” pelo apelo visual e estético de sua 

marca. Ela era novidade, sua música era “chiclete”, além de ter habilidade de 

discursar em favor das “minorias”, dos gays (primeiro grupo a acolher sua música, 

desde antes da fama) – o que cativou um grande público –, por exemplo, como 

ocorreu no ano de 2009 em Washignton DC, EUA, na National Equality March – ou 

Marcha Nacional pela Igualdade [tradução livre] –, quando Gaga discursava para a 

multidão e gritou com o presidente estadunidense Barack Obama sobre o pedido 

dos integrantes da marcha pelos direitos civis da comunidade LGBT (Figura 2) 

 

Figura 2: Captura de tela do vídeo “Lady Gaga Screams at 'Obama, I Know You are 

Listening!' at Gay Rights March” postado no YouTube.com, aos 49 segundos do vídeo. 

 

Neste sentido, uma análise da construção de sua imagem se faz necessária. 

É essencial nos atentarmos às estratégias na montagem, sinais e referências 

trazidos por Gaga no mosaico de sua arte, principalmente no que tange seu visual: 
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figurinos, vídeos e performances. Nestas peças do quebra-cabeça Lady Gaga no 

qual pretendo me debruçar no intuito de reconhecer e apontar alguns traços para, 

assim, refletir sobre sua jornada rumo à construção de uma identidade marcante e 

relevante dentro da indústria fonográfica e dentro da cultura pop baseada no 

exagero, no choque e no conflito. Controversa, Gaga toma posições políticas fortes 

e entretém ao mesmo tempo. Sua imagem é um construto social e um experimento 

artístico. 

 

 

2.1 Reverências 

 

 

Após sucesso com suas primeiras músicas lançadas mundialmente, a saber, 

“Just Dance”, “Poker Face” e “LoveGame” (2009), Gaga, em seu álbum de estreia, 

“The Fame” (2008), e em seu segundo, “The Fame Monster” (2009), realça um 

aspecto já presente em sua arte: a teatralidade. Gaga já era conhecida por 

incorporar influências de grandes performers, como David Bowie (Figura 3), da arte 

performática no geral e do teatro musical; porém, foi com o single “Paparazzi”, do 

seu álbum de estreia, que a artista deixou mais claro o seu lado teatral, não só no 

videoclipe como em suas apresentações ao vivo. A performance da canção no Video 

Music Awards 2009, premiação promovida pela emissora de televisão norte-

americana MTV, se tornou referencial para os fãs e para mídia quanto ao apelo 

visual e performático de Gaga: no palco a cantora canta sobre o aspecto negativo da 

fama e da perseguição da mídia em torno da celebridade e termina por “sangrar até 

a morte” (Figura 4) terminando pendurada por cabos de aço. 
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Figura 3: Lady Gaga com o raio na face símbolo de David Bowie – Reprodução da Internet 

 

 

Figura 4: Lady Gaga “sangrando” durante apresentação da música “Paparazzi” no MTV 
Video Music Awards de 2009. Disponível em: 

<http://static.celebuzz.com/uploads/2013/07/29/Lady-Gaga-Paparazzi-VMAs.jpg> 

 

“I’m your biggest fan 

I’ll follow you until you love me 

Papa-Paparazzi 

Baby, there’s no other superstar 

You know that I’ll be your 

Papa-Paparazzi 

 

Promise I’ll be kind 
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But I won’t stop until that boy is mine 

Baby you’ll be famous, chase you down until you love me 

Papa-Paparazzi” 

 

- Trecho da música “Paparazzi” por Lady Gaga 

 

Lady Gaga, não só no clipe de “Paparazzi” (2009) como em sua carreira no 

geral, é uma artista extremamente visual e num nível que beira o “exagero”. 

Constato isso não de maneira preconceituosa mas sim pelas evidências espalhadas 

em suas obras. Isto tampouco é negativo. Não me cabe aqui julgar a qualidade ou o 

pertinência de seus trabalhos, seu modo de criar e suas referências. Este trabalho 

visa evidenciar e refletir sobre como a imagem e as atitudes de Gaga interferem na 

sua relação com os fãs.  

O exagero referido acima é claramente um estilo barroco utilizado e 

incorporado pela artista. Lady Gaga é exagero, é hipérbole, é barroca. Podemos 

tomar o videoclipe de “Paparazzi” como exemplo inicial para observação do estilo 

barroco em sua arte. Dentro do cenário do clipe vemos muito luxo numa mansão 

“exageradamente” decorada, figurinos excêntricos desenhados por estilistas como 

Thierry Mugler, contado por uma história teatral potencializada pelo visual. A grosso 

modo, ilustrando a letra da música, o videoclipe conta a história de uma artista (a 

própria Gaga) que se envolveu com um homem que queria aproveitar-se da fama da 

cantora. Tal homem a joga de uma sacada após ela tentar se desvencilhar de seus 

beijos forçados que tinham o intuito de gerar boas imagens para os paparazzi. Após 

a recuperação, Gaga resolve se vingar e mata seu ex-amante e se entrega à polícia 

como seu último ato de loucura após ter sido ferida pela fama. A metáfora aqui é 

sobre o quão destrutiva a fama e a mídia podem ser para com as relações humanas 

e os indivíduos em si (Figura 5). 
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Figura 5: Lady Gaga durante o videoclipe da canção “Paparazzi” 

 

A estética barroca, tão presente na carreira de Lady Gaga, é descrita por Leila 

Maria Netto Billi em seu trabalho sobre o barroco “A deformação como elemento 

construtivo do barroco e os novos processos de comunicação” da seguinte maneira: 

 

A estética barroca é atemporal e não revela ao observador a 
representação de uma figura apenas, mas privilegia a riqueza de 
detalhes e de ornamentos; é caracterizada pela predominância da 
figuração, do conflito espiritual, da efemeridade, do movimento, da 
exploração de novos efeitos de perspectiva e figuras irreais, do 
exagero produzindo um efeito de magia conhecido como 
deformação. O modelo estético da deformação adquire uma 
interação extremamente próxima do observador; que sente o 
elemento de espaço como uma forma de existência. Trata-se de um 
espaço materializado como conflito, como tensão, como mistério. A 
deformação barroca produz um imenso desafio, porque explora os 
recursos diversos, resultando e proporcionando inúmeras sensações 
ao observador. A organização, a vivacidade, a inteligência poética na 
representação dos elementos são constantes e possibilitam efeitos 
visuais e sonoros na estética barroca. Há um conflito entre o mundo 
sensível, o mundo da sensualidade das formas, o mundo inteligível e 
o mundo divino (BILLI, 2002, apud BIANCHINI, 2015, p. 45). 

 

Tal estética utiliza elementos artificiais e figurativos, que beiram o exagero e a 

confusão, que por conseguinte também podem ser percebidos em Lady Gaga 

através de seus figurinos fantasiosos, cenários extremamente elaborados, como a 
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mansão ornamentada em “Paparazzi”, e metáforas representadas em suas letras e 

vídeos, a saber: 

 

1. Metáfora/antítese: figura que reflete a contradição, o 
dualismo, as forças opostas; 2. paradoxo: opõe-se ao 
racionalismo renascentista, reforçando a apreensão da 
realidade pelos sentidos; 3. hipérbole: figura que traduz a 
grandiosidade do barroco; aumenta ou diminui 
exageradamente o sentido das coisas; 4. prosopopeia: a 
personificação de seres inanimados contribui para expressar 
toda a tensão, o movimento presente nas obras; 5. presença 
de impressões sensoriais: decorre da concepção barroca de 
mundo ou a utilização de símbolos que traduzem a 
instabilidade das coisas; 6. preocupação com a transitoriedade 
da vida: o barroco traduz a efemeridade do tempo, a vida 
terrena é passageira; 7. linguagem excessivamente trabalhada: 
expressões eruditas, uso frequente da ordem inversa, 
repetições, paralelismo (BILLI, 2002, apud BIANCHINNI, 2015, 
p. 46). 

 

A densidade de estímulos e sensações oferecidas pela estética barroca, 

neste caso, nos leva a refletir sobre o material de referências que agregados dão 

forma a esta arte que podemos definir como barroca. Lady Gaga bebe de diversas 

fontes e isto reflete em seus clipes, performances e aparições públicas. No tocante 

aos seus vídeos, jogos de câmera remetem ao estilo do grande e reverenciado 

cineasta nova-iorquino Stanley Kubrick em “Laranja Mecânica” (1972) no clipe de 

“Alejandro” (2010) e no clipe de “Bad Romance” (2009) (Figura 6) e o cenário e 

posicionamento de câmera deste último fazendo alusão a “2001: Uma odisseia no 

espaço” (1968) (Figuras 7 e 8) do mesmo cineasta. Dentre outras referências, vemos 

algumas ao filme “Um Corpo que Cai” (1958) de Alfred Hitchcock em “Paparazzi” 

(Figuras 9 e 10), “Kill Bill” (2003) de Quentin Tarantino com a aparição da “Pussy 

Wagon”, caminhonete presente no filme, no clipe de “Telephone” (2010), com 

participação da cantora norte-americana Beyoncé (Figuras 11 e 12), além da 

referência a “Thelma & Louise” (1991) de Ridley Scott. (Figura 13) 
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Figura 6: Coluna da esquerda: Comparações entre “Laranja Mecânica” e “Bad Romance”; 
Coluna da direita: Comparações entre “Laranja Mecânica e “Alejandro” – Reprodução da 

Internet 
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Figura 7: Captura de tela do videoclipe de “Bad Romance” aos 5 minutos e 4 segundo do 

vídeo disponível no youtube.com 

 

Figuras 8: Cena de “2001: Uma odisseia no espaço” de Stanley Kubrick – Reprodução da 

Internet  

  

Figura 9: Pôster do filme “Um Corpo que Cai” – Reprodução da Internet 
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Figuras 10: Captura de tela do videoclipe de “Paparazzi” quando Gaga é jogada da sacada 

de sua mansão. Imagem aos 2 minutos e 15 segundos do vídeo disponível no youtube.com 
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Figuras 11 e 12: As aparições da caminhonete “Pussy Wagon” no videoclipe de 
“Telephone” e no filme “Kill Bill”, respectivamente – Reprodução da Internet 
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Figura 13: Na coluna da esquerda, cenas do filme “Thelma & Louise”, à direita, cenas do 

vídeo de “Telephone” – Reprodução da Internet 
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I want your horror, I want your design 

‘Cuz you’re a criminal as long as you’re mine 

I want your love, love, love, love, I want your love 

I want your Psycho, your Vertigo shtick 

Want you in my Rear Window, baby you’re sick 

I want your love 

 

- Trecho da música “Bad Romance” por Lady Gaga 

 

 Essas são apenas algumas das principais referências nos clipes mais 

proeminentes dos primeiros anos de carreira de Lady Gaga, que compreende os 

anos de 2008 a 2010, no que diz respeito à cinematografia dos seus clipes e 

“acenos” a grandes títulos da sétima arte. 

 Segundo Claude Lévi-Strauss, em sua obra “O Pensamento Selvagem” o 

conceito de bricoleur é alguém que cria um todo com partes de diferentes origens 

dando um significado novo a partes já conhecidas. Faço aqui um paralelo com Gaga 

e acredito que este conceito se encaixa na figura da cantora que, cheia de 

referências da cultura pop, soma visões e ideias já utilizadas ressignificando-as em 

totalidades novas com sentidos próprios. Em seu trabalho, o autor diz que, (aqui 

aproximo a discussão dos mitos a Lady Gaga) que entre a imagem e o conceito, 

existe o signo (LÉVI-STRAUSS, 2008). É cabível a seguinte explicação dada por 

Lévi-Strauss: 

 

Assim como a imagem, o signo é um ser concreto mas assemelha-se 
ao conceito por seu poder referencial. Um e outro não se referem 
exclusivamente a si mesmos; além de si próprios podem substituir 
outra coisa. Todavia, nesse sentido, o conceito possui uma 
capacidade ilimitada, enquanto que a do signo é limitada. A diferença 
e a semelhança ficam bem ressaltadas com o exemplo do bricoleur. 
Observemo-lo no trabalho: mesmo estimulado por seu projeto, seu 
primeiro passo prático é retrospectivo, ele deve voltar-se para um 
conjunto já constituído, formado por utensílios e materiais, fazer ou 
refazer seu inventário, enfim e sobretudo, entabular uma espécie de 
diálogo com ele, para listar, antes de escolher entre elas, as 
respostas possíveis que o conjunto pode oferecer ao problema 
colocado. Ele interroga todos esses objetos heteróclitos que 
constituem seu tesouro a fim de compreender o que cada um deles 
poderia "significar", contribuindo assim para definir um conjunto a ser 
realizado, que no final será diferente do conjunto instrumental apenas 
pela disposição interna das partes. (LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 33-34) 
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Acredito que a passagem acima ilustra como seria o processo criativo de 

Lady Gaga devido aos inúmeros acenos a grandes nomes da arte, música, cinema 

etc. Não encaro de forma negativa embora muitos possam entender tais referências 

como plágio. Aqui entendo tal qual Lévi-Strauss: Lady Gaga é uma “bricoleur” que 

reúne um pouco de cada grande nome e cria algo diferente e autoral. 

 

 

2.2 Lady Gaga V. Madonna 

 

 

 

Figura 14: Lady Gaga e Madonna – Reprodução da Internet 

 

Um referencial muito importante na carreira de Gaga, e na cultura pop em 

geral, é Madonna (Figura 14), considerada a rainha do Pop. Relação atravessada 

por polêmicas, Madonna já se pronunciou sobre Gaga: “A única vez que critiquei a 

Lady Gaga foi quando percebi que havia descaradamente roubado uma de minhas 

canções. [Gaga teria plagiado “Express Yourself”, canção de Madonna, na música 

“Born This Way”] Não tem nada a ver em ela estar roubando a minha coroa ou ela 
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querer meu espaço. Ela tem o espaço dela e eu tenho o meu”8. Fora as polêmicas 

sobre possíveis plágios ao decorrer da carreira, Gaga sempre foi referida como 

sucessora de Madonna, como se uma fosse criada a partir da outra. Acredito que as 

artistas sejam muito próximas em seu estilo porém seus discursos são diferentes. 

Não que uma seja politizada e a outra não, por exemplo, e sim que o modo de falar 

e a quem se fala são outros. No artigo “Idolatria e Mitos Geracionais: questões para 

compreensão das retóricas em torno de Lady Gaga e Madonna” (2014) de Thiago 

Soares, doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), uma análise do discurso das duas artistas é feita e creio 

que seja pertinente trazê-la aqui a fim de lançar luz a uma das questões centrais no 

que tange a imagem, local de fala e arte de Lady Gaga. 

Madonna, em seu discurso,  

 

“[...] coloca em evidência a máxima da modernidade: a lógica da 
construção de um lugar de legitimação, embora não estanque, no 
território das mídias que se faz a partir de claras retrancas temáticas 
em seu discurso – a defesa dos negros, dos gays, a crítica à religião, 
etc.” (SOARES, 2014, p. 89).  

 

Já o discurso de Lady Gaga seria pós-moderno: de uma era que rompe com 

os conceitos da era moderna como binarismo e racionalidade. Lady Gaga seria, 

então, crise e traria a ideia de rompimento com ideologias. O que pode ser 

constatado ao levar em consideração o momento em que aparece e seu discurso 

sobre auto aceitação que será tratado mais adiante nesta monografia. Levando isto 

em consideração podemos entender Gaga como baseada em artifícios: a cantora 

tem seu nome artístico dado pelo produtor Rob Fusari ao perceber as influências da 

banda Queen em sua performance vocal e fazê-lo lembrar da música “Radio Ga 

Ga”, seus figurinos fogem do convencional; em si, ela seria uma personagem, o que 

nos faz pensar no conceito de simulacro de Jean Baudrillard (1991), a saber: é algo 

que “Já não se trata de imitação, nem de dobragem, nem mesmo de paródia. Trata-

se de uma substituição no real dos signos do real [...]” (BAUDRILLARD, 1991, p. 9). 

O simulacro não condiz com o real, é artifício e é pós moderno. Gaga não é uma 

cópia ou representação da realidade, Gaga é algo criado que altera a própria 

realidade. 

                                                             
8 Disponível em: < http://jovempanfm.uol.com.br/musica/madonna-diz-que-so-criticou-lady-
gaga-quando-foi-plagiada-descaradamente-em-born-way.html > 
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É nesse sentido que Lady Gaga se distancia de Madonna. Madonna em seu 

discurso busca construir um lugar de legitimação para as minorias das quais ela fala 

(SOARES, 2014), Lady Gaga, ao contrário, se identifica e ela mesma é o que ela 

fala, o discurso de Gaga é voltado para o indivíduo, para auto aceitação e questões 

pessoais que ela afirma ter passado, tudo isso dentro do discurso pró-minorias. Há 

uma diferença de olhar e abordagem entre as duas cantoras. 

Por conseguinte, após essas observações e relações descritas aqui, vejo a 

estética de Lady Gaga, barroca, como política, um discurso que atrelado ao visual 

do monstruoso e cheio de referências e significados fortalece uma ideia de crise e 

quebra com ideologias vigentes na modernidade. O fato é que essa combinação 

gerou um efeito mais que de espanto ou curiosidade em certa parcela do público. 

Foi além. O “monstro” em Gaga gerou uma forte identificação entre os fãs e a 

mesma fazendo com que estes assumissem uma identidade específica, formando 

uma “grande família”. Tudo começou quando Gaga apelidou seus fãs de “little 

monsters” (monstrinhos) e recebeu de volta o apelido de “Mother Monster” (mãe 

monstra). Ela até criou um símbolo de reconhecimento de seus fãs: “Paws Up” 

(Figura 15); que consiste em levantar a mão e deixa-la em formato de garras, como 

monstros. Essa relação foi fortificada pelo seu discurso político e ativismo que serão 

vistos mais adiante. 

 

Figura 15: Lady Gaga fazendo o gesto símbolo do cumprimento “Paws Up!” – Reprodução 

da Internet 
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3 Born This Way: a influência de Lady Gaga na vida dos “monstrinhos” 

 

 

O apelido “little monsters” (“monstrinhos”) surgiu por volta de novembro de 

2009 pouco antes do lançamento do segundo álbum de Lady Gaga, “The Fame 

Monster” (“O Monstro da Fama”, em tradução livre); álbum que explorava medos da 

cantora em relação à vida e à fama. Foi em uma época de divulgação de novo 

material que tal denominação surgiu, a qual faz referência direta à arte de Lady 

Gaga que ao mesmo tempo é um arte comercial. Gaga se referiu aos fãs como 

monstrinhos em um tweet9, e logo o apelido “pegou”. Tal referência pode ter sido 

não só uma forma de divulgação mas também pode ser encarada como parte de um 

discurso planejado por Gaga no que diz respeito a todo seu posicionamento político 

expresso em sua imagem, comportamento e arte. A cantora deu um passo à frente 

ao caracterizar o seu posicionamento estético e, consequentemente, político através 

de uma palavra-chave em seu discurso: o monstro. 

Retomando a ideia de deformidade e excesso dentro do conceito de barroco, 

o conceito de simulacro de Baudrillard (1991) e o de bricolage de Lévi-Strauss 

(2008) abordados no capítulo anterior, podemos recriar um esquema de como a 

ideia de monstruosidade se construiu em Lady Gaga no que tange a expressão de 

sua arte. Como uma personagem criada a partir de referências diversas dentro da 

arte numa reestruturação nova com discurso voltado a uma lógica que de certa 

forma quebra sua equivalente atual, sendo assim algo novo e questionador do status 

quo, da cultura comercial de se vender o “perfeito”, Gaga utiliza um termo bastante 

pertinente no cenário no qual ela está inserida ao incorporar também a identidade 

que deu aos fãs, sendo para eles como uma mãe: “Mother Monster”. 

 

 

3.1 Devoção  

 

 

                                                             
9 Nome dado à publicação de até 140 caracteres específica da mídia social Twitter. 
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A relação entre fãs e ídolo, quase sempre é encarada de forma a julgar o fã 

como um devoto. A metáfora religiosa está bastante presente pois, segundo Henry 

Jenkins, em sua obra “Fans, Blogueros y Videojuegos” (2009), os fãs fazem parte de 

um grupo que compartilha crenças e valores, como a religião – entretanto, não só a 

religião seria possível de servir como metáfora para explicar tal processo mas 

também, sindicatos e associações estudantis, por exemplo – (JENKINS, 2009). 

Segundo o autor, nossa cultura só nos proporciona esse tipo de comparação: fã-

ídolo com devoto-entidade espiritual/sacra, respectivamente. Além disso, a crença 

da religião, segundo Jenkins (2009), é literal enquanto que na crença do fã nos 

valores transmitidos pelo ídolo, ele, o fã, tem noção entre o que é realidade e 

fantasia. Logo não é justo julgá-los como religiosos pois além deles terem noção de 

que apresentações e clipes da artista podem nem sempre corresponder à realidade: 

há de se saber a diferença entre a realidade e a performance; entretanto os valores 

transmitidos podem ser aproveitados pelo grupo. Aqui não se trata de dizer se Gaga 

é “de verdade” ou não, sabemos que em si ela é uma personagem porém seu 

discurso parece ser tanto de Gaga quanto de Stefani, isso tudo se confunde. Onde 

começa a Stefani e onde termina a Lady Gaga? Fica aqui uma questão em aberto 

que talvez nunca saibamos responder com exatidão.  

Retornando à questão religiosa e ao porquê dessa comparação podemos 

tomar o autor Alain Besançon, em sua obra “A Imagem Proibida” (1997), como 

referência já que tal obra trata da jornada da imagem passando de maneira 

importante pela religião. Levando em conta a definição de ídolo da Bíblia – tendo em 

vista a formação Ocidental sob uma moral judaico-cristã – exposta por Besançon em 

seu texto, podemos entender por que a denominação religiosa é a única 

comparação que nos parece possível no que diz respeito ao fã e seu “ídolo”. O ídolo 

seria, como Besançon expõe, uma imagem, a estátua ou o símbolo de uma 

divindade falsa. Logo, podemos entender que, embebidos pela moral e construção e 

entendimento da realidade judaico-cristã, artistas como Gaga são “deuses” falsos, 

que não mereceriam ser seguidos e adorados pelos “devotos”, os fãs. Seu discurso, 

mundano, não seria digno de “adoração”. A única “latria” digna é a para o 

verdadeiro, Deus. Besançon diz: “É idólatra todo culto que não se dirige ao único 

Deus verdadeiro, ao Deus ciumento.” (BESANÇON, 1997, p. 111)  

Embora esse conceito de divindade falsa do artista esteja de certa forma no 

subconsciente das pessoas – e talvez, também por isso a cultura de fãs seja 
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marginalizada – o fã executa uma rotina “religiosa”: ele acompanha, ele procura 

saber tudo sobre o artista, sobre sua arte e procura representa-la de diversas formas 

além de tentar até mesmo conquistar novos fãs para seu ídolo através de conversas, 

tentando convencer o outro da qualidade do artista, conforme Laura Graziela Gomes 

assinalou em seu artigo sobre fansites, “Fansites ou o "consumo da experiência" na 

mídia contemporânea” (GOMES, 2007). Podemos fazer aqui, neste último exemplo 

citado, uma comparação com a evangelização nas religiões cristãs. Por mais que 

possamos querer afastar tal comparação, é o que nossos códigos nos permitem, 

como Henry Jenkins (2009) trata em seu livro “Fans, Blogueros y Videojuegos”.  

Há no artista também, como em Gaga, uma certa didática em sua imagem. 

Conforme Besançon mostrou em seu livro “A Imagem Proibida”, a imagem religiosa 

procura passar informações e ensinamentos de maneira simples aos devotos. 

Através de sua imagem, o artista “ensina” para os fãs um estilo de vida e assim 

começam a compartilhar valores e opiniões (na maioria dos casos), embora seja 

importante ressaltar que nem tudo vai ser aceito por todos: não há uma “leitura 

resistente” (JENKINS, 2009). “Leitura resistente” é interpretar e aceitar, com a 

desculpa de fidelidade a algo, qualquer noção ou valor transmitido pelo objeto de 

“idolatria”. Por exemplo, muitos fãs se mantêm críticos em relação ao uso esporádico 

de maconha por Lady Gaga em alguns momentos de sua vida após ela ter “largado 

o vício”. Há uma discussão moral aqui, entretanto procuro ressaltar que nem tudo 

que ela faz e declara é bem aceito pelos fãs. Henry Jenkins, em seu livro, fala:  

 

“[...] a leitura resistente corre o risco de se converter em uma solução 
curinga para todos os problemas da cultura popular, um modo de 
iludir a necessidade de crítica ideológica e investigação da economia 
política e das instituições midiáticas. O modelo da leitura resistente 
se torna em seguida profundamente condescendente, [...].” 
(JENKINS, 2009, p. 134) [Tradução livre]  

 

Mas, sem adotar de maneira fixa um padrão de beleza e o discurso de 

aceitação, cria-se uma aura “acolhedora” em Gaga que atrai os fãs que se sentem 

outsiders do “mundo real”. Nesse ponto, podemos encarar a criação da mídia social, 

littlemonsters.com, exclusiva para o seu público, como a construção de um “templo” 

para “proteção” e reunião dos “monstrinhos”. Lugar este onde, juntos os fãs 

poderiam trocar ideias, se ajudar e o mais importante: falar sobre Lady Gaga. 

 



36 
 

 

3.2 O litllemonsters.com 

 

 

A mídia social “LittleMonsters.com” era um site – atualmente encontra-se 

disponível somente como aplicativo para smartphones – idealizado pela cantora 

Lady Gaga e sua equipe criativa, a “Haus Of Gaga”, em parceria com a 

desenvolvedora de softwares e redes sociais Backplane (rebatizada para Place em 

2015) hoje gerenciado pela empresa HoneyComb, a fim de criar um ambiente online 

para seus fãs. A mídia social foi lançada em fevereiro de 2012 e em junho de 2015 

já contava com cerca de 971 mil usuários e 4,8 milhões de postagens. A cantora 

interage com os fãs a partir destes posts e publica fotos e novidades exclusivas para 

a comunidade. Após a mudança para o formato de aplicativo de smartphones, o 

littlemonsters.com perdeu algumas funcionalidades, porém conserva sua finalidade. 

A cultura dos fãs produzida nesse ambiente, impulsionado pela figura de Lady 

Gaga, também é sua voz política que de certa forma expressa seus pensamentos 

sobre algo e seus ideais. Representar Gaga frequentemente significa que ela 

corporifica algo que os fãs consideram como bom. Nada mais é do que uma maneira 

de política e reprodução de discurso. 

Segundo Henry Jenkins, em seus trabalhos sobre os fãs, a ressignificação de 

imagens e reprodução de discursos de Lady Gaga não respeita a apreciação 

estética segundo os molde de Bourdieu que se daria a partir do distanciamento:  

 

“O mundo dos fãs não tem a ver com a ideia de Bourdieu de manter 
a arte à distância, com esse discurso sobre a arte elevada. Consiste 
em exercer controle e domínio sobre a arte, a arrastando até nós e 
integrando-a à consciência de nosso eu.” (JENKINS, 2009, p. 34) 
[Tradução livre] 

 

Assim, o fã transcende a criação do artista e se sente parte do universo do 

“objeto” apreciado. Há um envolvimento emocional, não só com o artista mas 
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também com a imagem, que é o próprio artista. Por se reconhecer na imagem 

exagerada de Gaga, por ver nela alguém que teve problemas parecidos e fala em 

seus códigos e dá apoio, que os fãs se tornam cada vez mais acostumados a ideia 

do monstro, eles se reconhecem em Gaga.  

 

 

3.3 O campo e os little monsters 

 

 

Ao buscar alguns fãs que pudessem compartilhar histórias para que eu 

refletisse sobre o tema deste trabalho me deparei com a ideia de busca-los em um 

fórum de cultura pop em geral, voltado para o desempenho comercial e humor ácido, 

a BCharts.net. Fórum este que eu já frequentava desde 2012 apenas como 

observador, para me atualizar das notícias e do que havia de novo no mainstream e 

na cultura pop. Dentre os mais de 12 mil membros, muitos são little monsters e têm 

como “lar” o “Fixo da Lady Gaga” um tópico fixo no fórum dedicado totalmente à 

cantora. Sua página inicial oferece um resumo sobre a artista e alguns de seus 

maiores feitos. 

De certo, na abordagem deste trabalho meu campo não se definiu em torno 

do lugar online, o fórum BCharts.net e sim em alguns de seus membros, mais 

especificamente os little monsters. É preciso salientar este fato já que o meu campo 

em si é a própria relação entre Gaga e seus fãs. Conversei com alguns membros e 

pude observar pontos em comum em seus discursos e o porquê destes terem uma 

relação tão forte com a artista. As conversas tiveram lugar na área “Mensagens” do 

fórum onde os integrantes da comunidade podem enviar mensagens privadas aos 

seus colegas; e pelo chat da mídia social, Facebook. 

Dos depoimentos que recolhi me utilizarei de alguns trechos que considerei 

representativos do todo após analisar todas as falas. É possível reconhecer alguns 

pontos em comum em todos: o reconhecimento dos fãs da abordagem de Gaga em 

relação a amor, a postura firme dela e o cuidado que ela tem para com eles: 
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“[...] eu acho que a Gaga é bem 'fierce'10, sabe? Ela tem uma pose 

maravilhosa de se pôr no palco. Acho que ela sabe como trabalhar 

sua imagem e se pôr de uma maneira criativa e extrovertida. 

[...] 

O que eu mais amo na Gaga é que a parte mais ousada da 
personalidade dela é o amor. Ela não tem medo de amar quem 
precisa ser amado e abraçar aqueles que não têm a quem recorrer.” 

- Kaio, 21 anos 

 

“O apoio que ela me deu foi me fazendo enxergar que sou uma 
pessoa normal como qualquer outra, que minha sexualidade não é 
errada e que sou lindo do jeito que sou. Ela me deu um apoio 
emocional monstro, mesmo sem estar presente, só com suas 

músicas [...]” 

- Diego, 24 anos 

 

 Tais falas parecem ser representativas da visão dos fãs. Já sobre o 

descobrimento por eles da cantora Lady Gaga ocorreu de maneira diferente para 

cada indivíduo, claro; na forma de curiosidade, estranhamento ou até mesmo, 

primeiramente, por aversão: 

 

“O que me chamou a atenção, acredito, foi o conjunto: música, moda, 
performances... algo que a gente não tinha contato, era um mundo 
completamente novo nessa comunidade pop no geral, mas o que me 
fez ficar cada vez mais intrigado a ponto de acompanhar ela 
especificamente foi o fato de tudo ter um significado de verdade, 
sabe? Não era algo solto ali, era arte. Ela queria passar além das 
roupas e das melodias. Aquela sensação de contato íntimo com um 
artista que ela transmitia... aquilo me encantou. 

  
Ainda encanta na verdade, ela está sempre tentando trazer uma 
mensagem, tentando ajudar alguém, tentando tocar alguém, passar 
as coisas que ela acredita e as lições de vida pra frente.” 

 
- Pedro, 20 anos 
 
 
“Eu conheci a Lady Gaga através do meu irmão, na época de Just 
Dance. Ele me falava dela, mas eu não curtia aquela esquisita, até 
me aprofundar mais e ouvir o Born This Way, aí já era, né. Me 
apaixonei.” 
 

                                                             
10

 O termo aqui utilizado pelo meus interlocutor é uma palavra inglesa que, segundo a 

definição do Cambridge Dictionary, significa “forte, poderoso, feroz, intenso”.  
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- Diego, 24 anos 

 

 

 3.4 Nascidos assim 

 

 

O álbum “Born This Way” parece ter sido uma peça-chave dentro do discurso 

e carreira de Lady Gaga. No álbum, lançado em maio de 2011, a cantora proclama 

um discurso de auto aceitação e amor próprio em suas músicas aliada a um visual, 

como já tratado, extravagante e monstruoso. Gaga em seus trabalhos anteriores já 

havia tratado o monstruoso em seu corpo, como no clipe de “Bad Romance” em que 

a artista aparece contra luz num box de banheiro no cenário do clipe evidenciando 

as vértebras marcadas e a magreza (Figura 16). As visões do monstruoso se 

repetem frequentemente em seus trabalhos. Por si só esse tipo de abordagem 

mereceria um trabalho mais aprofundado. 

 

Figura 16: Cena do videoclipe de “Bad Romance”. Captura de tela aos 2 minutos e 7 

segundos do vídeo. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I > 

 
Para a primeira música de trabalho do álbum, a faixa título do CD, Gaga 

utilizou um tipo de “chifre” em seu rosto e ombros (Figura 17) e seu discurso de que 
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estaria acontecendo o nascimento de uma nova raça aos olhares do público fazendo 

parte da performance.  

 

 

Figura 17: Lady Gaga em ensaio fotográfico para o encarte do disco “Born This Way” 

ostentando seus “chifres corporais” – Reprodução da Internet 

 

Na introdução do clipe da faixa “Born This Way”, Gaga declamou o que ela 

chamou de “Manifesto of Mother Monster”. Segue um trecho de seu texto: 

 

This is the manifesto of Mother Monster 
On G.O.A.T., a Government Owned Alien Territory in space 
A birth of magnificent and magical proportions took place 
But the birth was not finite 
It was infinite 
As the wombs numbered  
And the mitosis of the future began  
It was perceived that this infamous moment in life is not 
temporal It is eternal 
And thus began the beginning of the new race 
A race within the race of humanity  
A race which bears no prejudice  
No judgment but boundless freedom [...] 
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 E esse foi o início do conceito do álbum “Born This Way”, onde a ideia do 

monstro em Lady Gaga atingiu seu ápice, servindo para “cimentar”, acredito eu, o 

universo monster no imaginário dos fãs e da mídia. (Figura 18) 

 
Figura 18: Lady Gaga em cena do clipe de “Born This Way” – Reprodução da Internet 

 
 

[…] o Born This Way veio em um momento que eu estava totalmente 

perdido sobre o que eu era, o que eu sentia e se era errado ou não. 
[…] Com esse álbum eu pude me deixar levar pra outro universo 
onde o que eu era não tinha nada de errado, os meus sentimentos 
vinham da minha alma e aquilo era o que eu ERA. A Gaga me 
ajudou muito, mas muito mesmo. Por isso a amo demais. 
  
Eu mudei de ideia sobre ela por [...] ela mostrar ao mundo que ser 
gay, bi e o caramba a 4 não interferia no seu caráter, sobre o que 
você era e que o AMOR tem que ser celebrado, seja ele como for. 
 
- Diego, 24 anos 
 
 
Don’t be a drag, just be a queen  
Wether you broke or evergreen  
You’re black, white, beige, chola descent  
You’re Lebanese, you’re orient  
Wether life’s disabilities  
Left you outcast, bullied or teased  
Rejoice and love yourself today  
‘Cause baby you were born this way  
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No matter gay, straight or bi  
Lesbian, transgendered life  
I’m on the right track, baby  
I was born to survive  
 
- Trecho da música “Born This Way” por Lady Gaga  

  

[...] eu tinha muito amor e admiração por ela, sempre tive, mas no 
momento que ouvi Born This Way pela primeira vez... foi quando 

minha vida começou de verdade, impossível me esquecer. 

Foi uma sensação de acolhimento e de aceitação, algo que eu 
esperei por tanto tempo que tinha até me esquecido que poderia 
acontecer. No momento que ouvi os versos 'no matter gay, straight or 
bi/lesbian or transgendered life/I'm on the right track baby/I was born 
to survive' senti um calor tão grande no meu coração, foi uma 

mensagem tão positiva, cheia de compaixão e amor que eu nunca 
tinha ouvido numa música antes, ao menos de maneira tão 
poderosa! Desde então entrei num sentimento de devoção à Gaga e 
não parei nunca [...] 

 

- Kaio, 21 anos 

 

 O little monster Kaio é um bom exemplo de como a relação de Gaga com os 

fãs os afetam. Kaio teve a oportunidade de conhecer Gaga pessoalmente durante 

um show em Paris, França, transmitido para todo o mundo via internet em 24 de 

novembro de 2014. Este era o último show da turnê “artRave: The ARTPOP Ball 

Tour”, turnê de divulgação do álbum “ARTPOP” de 2013, e foi durante a mudança de 

ritmo do show para um ato ao piano que Gaga pegou a carta jogada ao palco por 

Kaio em meio a dezenas de presentes e cartas de outros fãs presentes no local. Ao 

ler a carta de Kaio, onde ele contava um pouco de alguns casos de violência física e 

psicológica que sofreu de pessoas próximas, Gaga o chama ao palco e dedica a 

apresentação da canção “Born This Way” a ele. A seguir, um trecho de como Kaio 

enxerga essa experiência: 

 

[...] foi um momento transformador e realizador! ver uma pessoa que 
eu sempre amei e admirei tanto, me notar no meio da multidão, 
pegar na minha mão, me abraçar e ser tão afetuosa e atenciosa 
comigo foi um sonho se tornando realidade. Antes daquele momento 
eu mal sabia que a vida podia ser tão bonita e plena assim, mas 
depois disso eu passei a reconhecer que existimos na terra para 

sermos felizes sabe? Ela me ensinou isso! 
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 3.5 Apoio e ativismo 

 

 Algo em comum entre muitos little monsters é o fato de terem passado por 

algum tipo de violência física ou psicológica que em alguns casos resultaram em 

transtornos mentais, por exemplo; justamente por serem diferentes, logo, contrários 

e subversivos em relação às morais e ideologias vigentes, como por orientação 

sexual, peso, cor/etnia, deficiência física etc. Sobre casos como abuso sexual, Lady 

Gaga já se pronunciou como uma vítima. Após performance da canção “Til It 

Happens To You”, de 2015, escrita em parceria com a compositora Diane Warren, 

na 88ª cerimônia de entrega dos prêmios Oscar, onde concorria ao prêmio de 

melhor canção original, Gaga publicou uma foto com uma mensagem em sua conta 

da rede social Instagram (Figura 19). 

 

Figura 19: Lady Gaga posta foto em sua conta da mídia social Instagram após cerimônia do 
Oscar 2016 com a seguinte legenda: “Thank you for standing next to me on stage. Thank 
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you for all the things you said, for listening to my story and sharing yours. I will never forget it. 

50 survivors, so brave, relentless determination.” – Reprodução da Internet 

 

You tell me it gets better, it gets better in time 
You say I'll pull myself together, pull it together 
You'll be fine 
Tell me what the hell do you know 
What do you know 
Tell me how the hell could you know  
How could you know 
'Til it happens to you, you don't know 
How it feels 
How it feels 
'Til it happens to you, you won't know 
It won't be real 
No it won't be real 
Won't know how it feels 

 
- Trecho da música “Til It Happens To You” por Lady Gaga 

 

 Lady Gaga, junto com a Born This Way Foundation realiza trabalhos para 

conscientizar e ajudar jovens em situações semelhantes às citadas nos parágrafos 

anteriores. A fundação foi criada em 2012, a fim de criar um ambiente cibernético 

mais gentil e com menos ocorrências de cyberbullying, com atuações através de 

campanhas e pesquisas, como pode ser conferido no site da fundação, na seção 

“About The Foundation”. As ações da ONG também incluem atividades em 

comunidades e apoio aos jovens que passam por experiências como o bullying, no 

on-line e fora dele. 

Segundo danah boyd (2014, p. 131), em seu livro “It’s Complicated – The 

social lives of networked teens”, a definição mais comumente utilizada de bullying, 

embora não haja consenso, é a definição do psicólogo sueco Dan Olweus que foi 

simplificada em três componentes principais: agressão, repetição e desequilíbrio de 

forças. Para o psicólogo a agressão entre jovens só pode ser considerada bullying 

com essas três características. Também segundo boyd, a visibilidade das redes 

sociais e da internet adicionam uma nova dimensão no entendimento e reflexão 

sobre a força com que o bullying atinge o indivíduo no on-line e no off-line:  

 

[...] On one hand, cruel interactions between teens leave traces that 
enable others to see what’s happening. When this results in enabling 
others to amplify the attacks, heightened visibility can significantly 
increase the emotional duress of a bullying incident. This prompts 
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people to assume that technology must inherently make bullying 
more hurtful and damaging, even though teens consistently report 
that they experience greater stress when they are bullied at school. 
(BOYD, 2014, p. 133)  
 

 

Um caso que se tornou famoso dentro da comunidade de fãs, na internet e na 

mídia internacional foi o suicídio do adolescente estadunidense Jamey Rodemeyer 

em 2011 após anos sofrendo bullying na escola por causa de sua orientação sexual; 

o que mais tarde também aconteceria nas redes sociais, com mensagens de ódio e 

incitações ao seu suicídio. Segundo informações reportadas pela ABC News, o 

adolescente, que era um little monster, deu apoio para outros jovens que passavam 

pelo mesmo através da campanha “It gets better” no site YouTube, porém o jovem 

não sentia que recebia o mesmo apoio das pessoas a sua volta. Após seu suicídio, o 

caso chegou rapidamente aos ouvidos de Lady Gaga que se disse revoltada e 

bastante triste com tanto ódio; a cantora, assim, realizou uma homenagem a Jamey 

durante um de seus shows. Este fato é um dos motivos para a criação da Born This 

Way Foundation além de ser uma amostra do que muitos little monsters dizem 

sofrer. 

 

I just wanna be myself and I want you to love 
Me for who I am 
I just wanna be myself and I want you to know 
I’m my hair 
I’ve had enough 
This is my prayer 
That I’ll die livin’ just free as my hair 
I’ve had enough, I’m not a freak 
I just keep fighting to stay cool on these streets 
I’ve had enough, enough, enough 
And this is my prayer, I swear 
I’m free as my hair 

 

- Trecho da música “Hair” por Lady Gaga 

 

Quem é vítima de bullying sofre grande prejuízo na saúde emocional, mental, 

e física, causando danos à autoestima, piorando o convívio social do indivíduo, e 

atrasando desenvolvimento das capacidades pessoais ao longo da vida. Mas em 

Gaga eles veem um apoio. Como constata Melissa A. Click, Hyunji Lee e Holly 

Willson Holladay da University of Missouri, em seu artigo chamado “Making 
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Monsters: Lady Gaga, Fan Identification, and Social Media”, “Our participants 

indicated that a connection to Lady Gaga has helped them survive the regular 

bullying and marginalization that they have experienced and endured because they 

were seen as different.” (CLICK et al, 2013, p. 377)  

O littlemonsters.com, como um local de encontro e pertencimento de pessoas 

de diferentes nacionalidades e culturas cria um novo espaço de sociabilidade em 

que os usuários podem escapar de um mundo hostil e receber apoio de pessoas 

que passaram ou passam por experiências semelhantes às suas. Até a 

ressignificação da palavra “monster” como algo positivo já ajuda de certa forma aos 

usuários a lidarem melhor com suas características e identidades potencializando 

seus processos de aceitação. A criação deste site, agora aplicativo, foi mais um 

passo para agregar os fãs numa comunidade coesa. 

Muitas vezes os pais não percebem o que acontece com seus filhos e muitos 

destes filhos sentem vergonha ou não se sentem confortáveis de falar de seus 

problemas com seus pais tornando mais complicada a relação dos alvos de bullying 

com este problema. Há casos em que os próprios pais são os causadores de 

tamanha agressão. E nesse sentido o lugar de fala de um little monster dentro da 

comunidade de fãs se torna um apoio para cada indivíduo. O apoio que vem da 

cantora, em suas atitudes e músicas, ajuda os usuários que acabam por apoiar 

outros usuários e assim por diante.  

 

The relationships that Little Monsters have built with Lady Gaga are 
especially useful to those who have been marginalized or bullied; 
through moving examples these Monsters shared how Mother 
Monster has given them the support and strength necessary to 
accept and love themselves.  
[...] Jane disclosed, “I was bullied in school... I had a serious eating 
disorder. I really feel more self-confident as a Little Monster... and I 
really learned to love myself and to think I am beautiful the way I am. 
Similarly, Tim (18, straight, American), a Little Monster whose school 
classmates taunted and called him “a fat gay boy,” shared how his 
relationship with Lady Gaga literally saved his life: She said to find 
your inner fame and never let anyone take that inner fame away from 
you. That really instilled sort of this strength that I never knew I had 
inside of me... I was probably about a month away from committing 
suicide... I was setting a date... but after reading about stuff and 
seeing what she said, it really just made me feel like I did have a 
reason to live. And that’s how she saved my life. (CLICK, 2013, p. 
372-373)  
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Esse tipo de posicionamento é bastante importante dentro da comunidade 

dos fãs no que diz respeito ao relacionamento entre os membros, na sensação de 

confiança no outro e segurança no espaço, já que ali todos podem exaltar suas 

verdadeiras identidades. Dentre outros apoios dados por Gaga estão as palestras 

sobre saúde mental. A cantora redigiu uma carta aberta sobre sua saúde mental a 

qual pode ser encontrada completa no site bornthisway.foundation. A seguir, um 

trecho da carta: 

 

I am doing various modalities of psychotherapy and am on medicine 
prescribed by my psychiatrist.  However, I believe that the most 
inexpensive and perhaps the best medicine in the world is words. 
Kind words…positive words…words that help people who feel 
ashamed of an invisible illness to overcome their shame and feel free. 
This is how I and we can begin to heal. I am starting today, because 
secrets keep you sick. And I don’t want to keep this secret anymore. 

- Lady Gaga em carta aberta sobre saúde mental11 

 

 Para concluir este capítulo sobre a relação dos fãs com Lady Gaga e como 

seu ativismo afeta seus seguidores, vejo que como figura da mídia e da cultura pop, 

a cantora exerce grande influência sobre seu público pelo fato de demonstrar 

empatia para com eles. Este diferencial fez de seu grupo de fãs um grupo coeso que 

a partir de suas vivências anteriores agregaram significado e reproduziram as falas 

de Gaga devido às semelhanças do que é dito por ela com momentos decisivos da 

vida de seus fãs que ali se encontram graças ao apelo da imagem da artista. Essas 

semelhanças entre discurso e realidade convencem e fomentam tal relação entre as 

duas partes pois tendo consciência do que os fãs passam, por também já ter 

vivenciado momentos parecidos, Gaga passa confiança e gera um ciclo de apoio 

mútuo. A partir das falas que tive acesso, pude notar que a imagem do diferente que 

Gaga traz não afetou o que os fãs pensavam sobre ela, pelo contrário: só os 

fortaleceu. 

 

 

 

                                                             
11 Carta disponível em: < https://bornthisway.foundation/personal-letter-gaga/ >  
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4 We could belong together: o pós-ARTPOP 

 

 

A hybrid can withstand these things 
My heart can beat with bricks and strings 
My ARTPOP could mean anything 
We could, we could belong together 
ARTPOP 

 
- Trecho da música “ARTPOP” por Lady Gaga 

 

 Sendo uma artista inserida num contexto mercadológico dentro de uma 

cultura que se pretende hegemônica, a cultura norte-americana, - Lady Gaga é fruto 

desta cultura, ela não está somente inserida – a cantora está submetida a uma 

séries de expectativas às quais a imprensa e até mesmo os fãs resolvem cobrar um 

retorno. Por ter uma imagem montada por diversas referências, - a bricolage, o 

barroco e o conceito de simulacro, como tratado no primeiro capítulo deste trabalho - 

seja da música, do cinema ou das artes plásticas, é sempre esperado algo inovador 

da artista. Em seu disco de 2013, “ARTPOP”, Gaga se propôs ao que ela chamou de 

“experiência warholiana reversa”. Esta experiência se baseava em trazer arte 

consagrada para o pop, o inverso do que foi feito pelo pintor e empresário Andy 

Warhol no movimento “pop art” do qual ele é o maior nome (Figura 20). 
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Figura 20: Obra Marilyn Monroe (1967) de Andy Warhol, um dos símbolos da pop art. – 

Reprodução da Internet 

 Dessa união seria gerada a artpop. Podemos supor que havendo uma 

necessidade de união entre os dois, a saber, a arte e o pop, logo os dois ocupam 

lugares distintos dentro da hierarquia cultural englobada por nossa sociedade. O 

campo artístico, assim como outros campos, é uma arena de competição; mais no 

sentido ideológico do que físico da expressão. Segundo Bourdieu (apud 

BONNEWITZ, 2005, p. 60): 

 

“Em termos analíticos, um campo pode ser definido como uma 
rede ou uma configuração de relações objetivas entre posições. 

Essas posições são definidas objetivamente em sua existência e nas 
determinações que elas impõem aos seus ocupantes, agentes ou 
instituições, por sua situação (situs) atual e potencial na estrutura da 
distribuição das diferentes espécies de poder (ou de capital) cuja 
posse comanda o acesso aos lucros específicos que estão em jogo 
no campo e, ao mesmo tempo, por suas relações objetivas com 
outras posições (dominação, subordinação, homologia etc.). Nas 
sociedades altamente diferenciadas, o cosmos social é constituído 
do conjunto destes microcosmos sociais relativamente autônomos, 
espaços de relações objetivas que são o lugar de uma lógica e de 
uma necessidade específicas e irredutíveis às que regem os outros 
campos. Por exemplo, o campo, artístico, o campo religioso ou o 
campo econômico obedecem a lógicas diferentes.” 

 

A relações no campo resultam em um veredito sobre o que deve ser 

considerado como o padrão de estética a ser seguido. Quem detém este poder pode 

dizer até o que é ou não é arte. Pode-se colocar em questão o porquê da cultura pop 

ser propositalmente distanciada da cultura dita erudita. Será por mostrar relações 
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cotidianas tão presentes em nossas vidas que nada de extraordinário têm? Isto é 

uma grande discussão que necessita maior atenção e mais tempo empreendido 

para uma reflexão que faça jus a um tema tão presente na vida cultural de nossa 

sociedade.  

O que nos move neste capítulo é a proposição de Lady Gaga e sua equipe, a 

Haus of Gaga, de unir a arte ao pop, a mudança de estilo em relação ao visual e a 

maneira de se portar de Gaga e a continuação de suas atividades em prol daqueles 

que ela já vem defendendo, os LBGT, os que se sentem diferentes e estranhos, 

quem já sofreu abuso e violência sexual e psicológica etc. Quero aqui apresentar 

uma breve reflexão sobre a transformação do visual de Lady Gaga e o que mudou 

em seu ativismo e relação com os fãs após o disco de 2013, “ARTPOP”.  

 

 

4.1 ARTPOP e a mudança na imagem 

 

 

“ARTPOP” (o álbum e o aplicativo para smartphones que, de acordo com o 

planejamento, o complementaria), segundo carta aberta da Haus Of Gaga para o 

lançamento do álbum em 11 de novembro de 2013 disponível no Facebook oficial da 

artista, seria: 

 

Desenvolvido pela TechHAUS, a divisão de tecnologia da HAUS OF 
GAGA, o aplicativo por si só é um experiência musical e visual que 
combina música, arte, moda e tecnologia em uma nova comunidade 
mundial interativa – “os auras”. Alterando a experiência humana com 
a mídia social, trazemos ART para o POP, numa expedição 
Warholiana reversa. 

Explorando a existência de Gaga como interferência cultural, os 
usuários poderão compartilhar a “adrenalina da fama” enquanto 
constroem e compartilham seus próprios projetos, conversam entre si 
e assistem em tempo real em um globo virtual a explosão 
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de ARTPOP no universo físico e virtual ao mesmo tempo durante 

nosso “BIG BANG”, em 11 de Novembro. 

Por sua vez, o álbum ARTPOP musicalmente reflete o processo 

criativo de Gaga enquanto ela atravessa por entre cada artista aos 
quais ela colabora, marcando o trajeto de sua jornada. O resultado, 
uma “ira” de paixão eletrônica e fúria, definindo cada processo 
artístico do início ao fim, ARTPOP pode significar qualquer coisa. 

Mas para ela, esta é a celebração de uma obsessão. E em 10 de 
Novembro, ela será a anfitriã de uma noite de artRave onde exibirá 
projetos da Haus of Gaga e das colaborações com Inez & Vinoodh, 
Robert Wilson, Marina Abramović e Jeff Koons. [Tradução Livre] 

 

Ao que parece, Gaga tentou criar uma ferramenta de interação entre sua 

imagem, visual e material artístico se utilizando da tecnologia para possibilitar novos 

engajamentos em torno de si. Não bastou o envolvimento que os fãs já tinham com 

sua arte e persona através da internet e das mídias sociais: no “pacote” do álbum 

ARTPOP Gaga queria lançar um diferencial, o aplicativo para smartphones descrito 

acima na carta aberta. Interpreto tal atitude como uma ambiciosa tentativa de 

aumentar fluxos de informação em torno de seu produto, de sua arte, através de um 

meio específico ampliando as possibilidades de participação. Associo tal cartada ao 

cenário da convergência das mídias descrito por Henry Jenkins em sua obra 

“Cultura da Convergência”: “no mundo da convergência das mídias, toda história é 

contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas 

plataformas de mídia” (2009, p. 29). 

Lady Gaga já está inserida no cenário da cultura da convergência, a internet 

possibilitou novos meios de engajamento e participação. A cantora sempre se 

utilizou disso para ampliar o contato com os fãs, seus consumidores, como por 

exemplo, o já referido nesta monografia littlemonsters.com. Gaga sendo tocada nas 

rádios, dando entrevistas na televisão e tendo seus clipes transmitidos tanto na 

mídia tradicional, TV, quanto na internet através de sites especializados ou sendo 

divulgados por fãs já deixa claro o caráter desta relação: Gaga faz parte da 

convergência midiática, seu discurso e sua persona estão na cultura da 

convergência junto à plateia que a acompanha. Para o autor, convergência se define 

da seguinte forma: 
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“[...] fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências que desejam.” (JENKINS, 

2009, P. 29) 

 

 A ideia do aplicativo posteriormente fracassou devido a fatores externos 

porém se encaixa na tendência da mídia contemporânea de sempre almejar o 

aumento das possibilidades de engajamento com algum produto (não esqueçamos 

que Gaga faz parte de uma cultura capitalista) ou arte, aumentando assim o 

consumo. 

Dando prosseguimento ao projeto, a cantora trabalhou com artistas como o 

escultor estadunidense, Jeff Koons (quem produziu a capa de seu disco, 

supracitado); o escultor, encenador, coreógrafo, dramaturgo e pintor estadunidense, 

Robert Wilson; e a artista performática sérvia, Marina Abramović (Figura 21). Dentre 

os trabalhos realizados com Robert Wilson está “Robert Wilson’s Living Rooms: 

Portraits of Lady Gaga”, exposição em que Lady Gaga re-encena pinturas (Figuras 

22, 23 e 24), como “La mort de Marat” de Jacques-Louis David (1793) e 

“Mademoiselle Caroline Rivière” de Jean-Auguste-Dominique Ingres (1806). Já com 

Marina Abramović, Gaga meditou conforme o “método Abramović” para melhorar a 

concentração e a respiração da cantora nas próximas performances de sua carreira 

e postou o vídeo na internet (Figura 25). 
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Figura 21: Da esquerda para a direita: Jeff Koons, Lady Gaga e Marina Abramović na festa 
de lançamento do disco “ARTPOP” de Lady Gaga em 2013. Disponível em: < 

https://plus.google.com/+LadyGaga/posts/4p3meKejSra > 

 

Figura 22: “Flying” (2013). Lady Gaga por Robert Wilson. – Reprodução da Internet 

 

https://plus.google.com/+LadyGaga/posts/4p3meKejSra
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Figura 23: “La Mort de Marat" (2013). Lady Gaga por Robert Wilson. – Reprodução da 
Internet  

 

Figura 24: “Mademoiselle Caroline Rivière d'après Jean-Auguste-Dominique Ingres” (2013). 

Lady Gaga por Robert Wilson. Reprodução - Internet 
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Figura 25: Lady Gaga e Marina Abramović praticando o Método Abramović. Captura de tela 
do vídeo: “The Abramović Method Practiced by Lady Gaga (VIDEO)”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=KxfBbMjnWxU> 

Sobre sua visão em relação às suas parcerias, Abramović, em entrevista 
coletiva no SESC Pompeia, São Paulo, em 2014, com trechos publicados pelo site 
brasileiro, Fashion Forward, disse o seguinte: 

 

“Fui muito criticada quando Lady Gaga me pediu para fazer o 
workshop “Cleaning the House” com ela. Lady Gaga é uma 
celebridade de verdade, ela tem 45 milhões de seguidores no 
Facebook [hoje mais de 67 milhões]. Nenhum artista tem isso. Mas 
ela veio aprender coisas comigo, eu levei a sério e dei o workshop. 
Você pode olhar para essa situação de duas formas: muito 
superficialmente, ‘agora ela está trabalhando com celebridades’, ou 
você pode enxergar um quadro maior, que foi o que eu fiz. Ela tinha 
45 milhões de seguidores, de todas as idades, de 14, 15 anos, a 20, 
30 anos, e eles olham para Lady Gaga como se ela fosse um deus. 
Se Lady Gaga toma drogas, eles tomam drogas; se Lady Gaga faz 
uma tatuagem, eles fazem uma tatuagem; qualquer coisa que ela 
faça, eles copiam. Mas agora, Lady Gaga vai ao workshop da Marina 
Abramović, que eles nunca ouviram na vida, e ela não toma drogas, 
e está fazendo coisas que eles nunca ouviram antes. Esses caras 
começaram a seguir o instituto, a seguir o que estamos tentando 
fazer. Ter esse tipo de público, que eu realmente possa educar, é 
muito importante para mim.” 

 

Outro ponto crucial deste interim da carreira de Lady Gaga à época do 

lançamento do álbum foi a canção “Applause” (2013) (Figura 26) a qual por não 

estrear em número 1 na parada de sucessos Billboard Hot 100 foi tida como 
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fracasso pela mídia. O clipe da canção era cheio de referências a obras de arte 

famosas como “O Nascimento de Vênus” (1486) de Botticelli, e sua própria carreira 

numa metalinguagem. A capa do álbum em si já apresentava tais referências. 

(Figuras 27 e 28) 

 

Figura 26: Lady Gaga na arte de capa do single físico da canção “Applause” – Reprodução 

da Internet 

 

I stand here waiting for you to bang the gong 
To crash the critic saying “Is it right or is it wrong?” 
If only fame had an I.V. [intravenoso] baby could I bear 
Being away from you, I found the vain put it in here 
I live for the applause 
 
- Trecho da música “Applause” por Lady Gaga 

 

 

Figura 27: “O Nascimento de Vênus” (1486) de Botticelli – Reprodução da Internet 
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Figura 28: Capa do disco “ARTPOP” por Jeff Koons – Reprodução da Internet 

 

O que se sucedeu foi uma avalanche de críticas sobre a cantora após essa 

tentativa de unir dois campos artísticos supostamente separados, dizendo que ela 

não era mais relevante e que estava destinada ao fracasso. A imagem de Gaga se 

tornara deveras pretenciosa e sua imagem estava saturada na mídia. Dentre os 

depoimentos recolhidos, alguns puderam mostrar versões de como interpretar essa 

fase conturbada:  

Eu enxerguei por duas visões a era12 [ARTPOP]. Uma delas, a visão 
de quem a vivenciou e foi muito boa: fui em muitos shows, a conheci 
em um deles, amei o álbum, os clipes e as performances. O que eu 
não gostei não tem a ver com ela ou com os fãs e sim com a 
crueldade e insensibilidade de quem a criticou num momento tão 

sensível... O jeito que a mídia a tratou foi muito nojento. 

- Kaio, 21 anos 

 

A era ARTPOP foi um mal necessário. Foi tudo tão complexo até 
para os fãs entenderem, sabe? Quadril quebrado, imagem 
desgastada, ela estava esgotada [fisicamente e mentalmente], má 
recepção de Applause, EDM [Electronic Dance Music, estilo adotado 
por Gaga muito presente nas paradas musicais da época] nas rádios 
em 2013, briga com o Troy [então empresário de Gaga] e demissão 

                                                             
12 Era, no caso, é como é chamada a época delimitada em que um artista divulga material 
específico com um imaginário e temáticas próprias daquele momento de sua carreira. 
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de boa parte da equipe, depressão, frustração por não estar 
conseguindo realizar as visões e ideias que ela tinha pra essa era, R. 
Kelly [cantor de R&B envolvido em escândalo após vídeo vazar onde 
supostamente ele teria tido relações sexuais com uma adolescente 
de 14 anos], Interscope [gravadora à qual Gaga pertence] 
interferindo e barrando material [audiovisual]... todas as coisas ruins 
que poderiam acontecer, aconteceram.13 

  
Na época foi horroroso ter que passar por aquilo com ela, sensação 
péssima de ver seu herói sendo caçado na frente de todos 
injustamente. 
Mas sempre mantive a esperança em relação ao talento dela, que 
ela conseguiria sim se reerguer, e que toda aquela era conturbada a 
levaria de volta pra família dela, que ela não deixaria o trabalho 
tomar tanto conta da vida pessoal, sabe? Ela ter seu espaço também 
pra não ter que voltar para aquele ponto onde ela estava 
praticamente sozinha... 
[...] 
 
- Pedro, 20 anos 

 

 Após este período conturbado, Lady Gaga levaria sua carreira em um novo 

rumo: como planejado desde 2011, Gaga finalmente lançaria em 2014 seu álbum de 

duetos com o grande nome do jazz e pop tradicional norte-americano, Tony Bennett, 

“Cheek to Cheek” (2014) (Figura 29), álbum este onde ela pôde mostrar um pouco 

mais de seus dotes vocais de maneira a tentar ressignifcar sua imagem 

“desgastada” a fim de trazer algo novo à sua marca ao regravar grandes clássicos 

da música estadunidense ao lado de Bennett. 

 

                                                             
13 Informações adicionais entre colchetes obtidas com os próprios fãs e através de material 
midiático da época. 
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Figura 29: Tony Bennett e Lady Gaga apresentando a faixa “Cheek To Cheek” na cerimônia 

do 57º Grammy Awards em 2015 – Reprodução da Internet 

Para continuar sua mudança de imagem de maneira a “limpar as manchas” 

deixadas pela era ARTPOP e mostrar um novo lado seu, Gaga realizou uma 

performance medley14 das canções do clássico do cinema mundial, “The Sound of 

Music” (em tradução para o Brasil, “A Noviça rebelde”) no aniversário de 50 anos de 

lançamento do filme durante a 87ª Cerimônia de entrega dos prêmios Oscar a qual 

foi muito elogiada pelo público e crítica (Figura 30). Gaga também investiu em sua 

carreira de atriz e participou da série de horror e suspense “American Horror Story”, 

papel no qual ela pôde acenar ao seu referencial do grotesco e do obscuro, tão 

presente em sua carreira. (Figura 31)  

 

 
Figura 30: Lady Gaga performando durante o tributo a "The Sound of Music" na 87ª 

Cerimônia do Academy Awards no Dolby Theatre em 22 de fevereiro de 2015 em 
Hollywood, Califórnia. – Reprodução da Internet 

                                                             
14 Formato musical em que várias músicas são misturadas, de modo harmônico, dentro de 
uma única canção. 
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Figura 31: Lady Gaga em imagem de divulgação da quinta temporada da série 

norteamericana “American Horror Story” – Reprodução da Internet 

 
  

“[...] Essa mudança e crescimento dela é bem delicada, eu não acho 
que teve um momento que ela não foi verdadeira enquanto a isso. 
Ela não teve medo de mudar a forma que ela vestia nem a música 
pra agradar os fãs. Ela foi honesta e disse que seria assim daqui pra 
frente, continua fã quem quer, mas ao mesmo tempo respeitando a 
visão que as pessoas construíram dela e a relação que eles tinham 
com ela.” 
 
- Pedro, 21 anos 

 

 

 4.2 “xoxo Joanne” 

 

 

 A mudança a seguir viria em relação às músicas e visual no próximo álbum a 

ser lançado: “Joanne” de 2016. O álbum leva o segundo nome de Gaga e também 

de sua falecida tia, Joanne, a qual sofria de lúpus. Gaga, por certo tempo, passou a 

assinar “xoxo Joanne” (“Beijos e abraços, Joanne”, em tradução livre) nos 

autógrafos. Gaga incorporara um novo personagem, não tão distante de sua 

realidade ou de seu artifício. Esse disco, com um estilo mais voltado ao country e 

com canções intimistas não deixou de lado o aspecto ativista da música de Gaga, 
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porém, se afastou do monstruoso para algo mais leve e acessível. Neste álbum 

Gaga cantou sobre a comunidade gay e sobre a importância do apoio mútuo entre 

mulheres. 

 
Why do we gotta tell each other how to live? 
The only prison that exist are the ones we put each other in 
Why do we gotta tell each other how to live? 
Look what that rainbow did! 
 
- Trecho da música “Come to Mama” por Lady Gaga 
 
Hey girl, hey girl 
We can make it easy if we lift each other 
Hey girl, hey girl  
We don’t need to keep on one-in’ up another 
Hey girl, hey girl 
If you loose your way 
Just know that I got you 
 
- Trecho da música “Hey Girl” por Lady Gaga e Florence Welch 
 

 

A cantora também prosseguiu com os projetos da Born This Way Foundation, 

incluindo palestras e vídeos divulgados na internet em que assuntos como 

desordens mentais e abuso foram tratados. Todos estão disponíveis no site da 

fundação. 

“Joanne”, seu quinto álbum de estúdio, é como um descanso em sua 

discografia, sem sabermos ou não o que esperar do próximo disco. Foi com este 

álbum que Gaga foi convidada a se apresentar na grande final da Liga de Futebol 

Americano, a NFL, evento que teve grande repercussão positiva sobre sua 

performance. 

 

“O Joanne pra mim veio pra terminar de "limpar a imagem" da Gaga 
que acabou saturando na era ARTPOP. Ela começou esse processo 
com o Cheek to Cheek, passando pelos Oscars, além dos prêmios 

que ela ganhou nesses últimos 3 anos [...]” 
 
- Diego, 24 anos 

 

 A necessidade de “limpar a imagem” já põe a pensar de onde vem essa 

necessidade? Quem sugeriu que isso haveria de ser feito? É uma demanda do 

público ou da mídia em busca de mudanças e possíveis assuntos a serem tratados? 
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Creio que o videoclipe da canção “Paparazzi” do álbum “The Fame”, no início da 

carreira de Lady Gaga tem muito a dizer sobre isso, há muito material para se refletir 

a partir dele e uma análise mais demorada de todo contexto midiático é necessária 

para dar conta de um recorte tão complexo de nossa moral e sociedade. Por ora, a 

mudança da imagem da artista deve ser encarada como uma forma de renovação e 

até mesmo, em suposição, que seja uma forma de “recarregar as baterias” para o 

que está por vir, o que, por enquanto, não podemos afirmar o que seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Considerações finais 

 

 

 Observando sua entrada na mídia, desde seu início, quando cantava sobre a 

fama e sobre seus medos após conquistar este objeto tão desejado, passando pelo 

ápice de seu imaginário monstruoso e político presentes no discurso para aqueles 

que “nasceram assim”, resultando numa imagem carregada de referências capaz de 

gerar questionamentos e mobilização, Lady Gaga se torna um objeto de estudo 

muito profícuo para discussões em várias áreas de conhecimento, desde as ciências 

sociais em geral até disciplinas como marketing. Lady Gaga, com todo seu aparato e 
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posicionamento, se utilizou do engajamento dos fãs para propagar sua mensagem e 

também sua mercadoria, por que não? A cantora está sim inserida numa cultura 

capitalista, excessivamente mercadológica, porém, a maneira com que se porta com 

questões sociais é um diferencial no mainstream. 

 Gaga pode não ter criado a loucura dos fãs em seguir seu ídolo mas a 

questão que trato é a maneira com a qual ela se utilizou da internet, um meio de 

comunicação ainda em descoberta dentro de nossa sociedade; da mídia em geral e 

de sua arte para criar um universo de significado em torno de uma categoria: 

“monster”; a qual gera mobilização e identificação de indivíduos espalhados pelo 

globo com ideais políticos definidos em torno de uma imagem criada e recriada: a 

persona Lady Gaga. 

 A análise aqui empreendida buscou mapear como a cantora se contrói e para 

isso tomei o conceito de bricolage de Claude Lévi-Strauss para compreender a 

lógica de criação da persona Lady Gaga a partir de suas referências gerando um 

todo totalmente novo que se destaca a partir do reposicionamento das peças da 

cultura criando um código e objeto diferentes dos anteriores. Lady Gaga em si, é, 

então, artifício. Utilizei-me do conceito de simulacro defendido por Jean Baudrillard 

para explicar o resultado da autocriação da artista como um artifício, um simulacro, 

algo que não imita mais o real, algo que através de suas referências cria algo 

suficientemente novo para gerar significados no próprio real. O barroco aqui entra 

como a ornamentação, o aparato visual para representar a questão pós-moderna da 

crise amparada no excesso e na deformidade causada por ele. 

 O termo “little monster” surgiu a partir do nome de um dos álbuns da cantora e 

se tornou a identidade que liga toda uma comunidade de fãs que movidos pelo 

discurso de amor e autoaceitação da cantora mudaram suas vidas. Eles apoiam a 

visão artística de Gaga e esta os apoia gerando um ciclo de apoio mútuo mesmo 

que por momentos a cantora precise repaginar sua apresentação após críticas da 

imprensa. Repaginar sem deixar de ser fiel ao seu discurso, como as observações 

apontaram. Os julgamentos em torno de Lady Gaga parecem não ser nunca 

indiferentes. Sempre polarizados, as opiniões são ou positivas ou negativas. Assim 

como Madonna, cuja diferença de discurso foi abordada neste trabalho, Gaga por 

seu aspecto questionador é também questionada, e uma de suas semelhanças com 

a rainha do pop reside aí. 
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 As falas dos fãs são representativas e mostram o objetivo deste trabalho que 

era expor e mapear o tipo de relação criada por Gaga e como isso interferia na vida 

das pessoas dada a influência da cantora. A imagem dela, um ídolo, motiva milhões 

de pessoas ao redor do mundo, numa época dominada pela internet e onde as 

mídias convergem. 

 O monstro está presente no ser Lady Gaga e reflete nos fãs, a categoria, de 

negativa, se torna positiva mostrando uma das facetas da pós-modernidade: a crise, 

o questionamento às ideologias outrora vigentes. Lutar contra preconceitos e 

ressignificar termos pejorativos dando apoio a quem antes lhe era delegado o 

anonimato ou a vergonha mostra o caráter inclusivo e decisivo que a militância pode 

ter na vida das pessoas. Isso não só em relação a Lady Gaga e seus fãs, mas, 

acredito eu, num modo geral. Vale acompanha-la para conferir qual será seu 

próximo passo para estreitar os laços e ampliar seu discurso. 
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