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‘’You’re born naked, and the rest is drag! EVERYBODY is in drag. Whether you’re a 
man or a woman. It just depends on how extreme you wanna go.” — RuPaul  



RESUMO: 

Este estudo pretende compreender de que modo os circuitos midiáticos gerados por 
meio do Instagram de Pabllo Vittar entram em contato com as expressões de 
coletividade da comunidade LGBTQI+ e com a arte drag queen da artista. O corpus 
de análise do estudo contempla a seleção de imagens e vídeos divulgados no 
Instagram de Pabllo Vittar, entre fevereiro de 2018 e maio de 2020, com especial 
atenção para o videoclipe “Não vou deitar”, produzido em 2019, cujo foco é entender 
o papel da artista como agenciador coletivo social nesse processo. Pretende-se 
responder às seguintes questões: de que forma a drag queen surge como uma 
expressão de resistência e coletividade LGBTQI+ no Instagram? Como, por meio do 
Instagram, ocorre o agenciamento coletivo performático da artista? E de que modo 
coloca em debate e em evidência a questão de gênero, papéis de gênero, sexualidade 
e consumo? Enquanto estrutura teórica, a pesquisa  fundamenta-se em autores como: 
Zygmunt Bauman, para compreender as relações de consumo no contexto atual; 
Suely Rolnik, notadamente nos conceitos de cafetinagem e micropolítica; Tarciso 
Torres, objetivando compreender as formas de  engajamento e mobilização em rede 
para tratar questões do consumo, de rede de micropolíticas e de agenciamento 
coletivo digital. Sustenta-se em outros autores como: Judith Butller, para dar suporte 
às questões de gênero e performatividade; Giorgio Agamben, para discutir os 
conceitos de dispositivo e captura; Achille Mbembe, com a discussão sobre 
necropolítica, em especial, para tratar da violência dos corpos. Para estabelecer um 
panorama histórico do movimento drag queen, da cena LGBT de New York, do 
Harlem, da Ball Culture, utiliza-se o documentário de Jennie Livingston denominado 
Paris is Burning (1990). Como caminho para a leitura, o estudo tem por base a 
abordagem das extremidades, da autora Christine Mello (2016), como forma de 
articular leituras em torno da desconstrução, contaminação e compartilhamento 
presentes dos diferentes dispositivos utilizados pela artista e, sobretudo, pela 
comunidade LGBTQI+ nas suas formas de expressão e no modo como sofrem 
atravessamentos e tensionamentos do público em geral. Cantor, gay, maranhense e 
drag queen, Pabllo Vittar se tornou referência nacional e internacional, artista de 
grande potência midiática e política, desafiando às normas de gênero binárias e 
ressaltando debates na sociedade brasileira referentes à comunidade LGBTQI+ em 
suas demandas políticas, imbricadas pelas capturas do consumo em massa 
proporcionado pela viralidade e performatividade dos diversos circuitos midiáticos 
utilizados com maestria. 

 

Palavras-chave 

LGBTQI+; Instagram; drag queen; abordagem das extremidades; comunicação. 

  



ABSTRACT: 

This study intends to understand how the media circuit, generated through Pabllo`s 
Vittar Instagram, meets the collective expressions of the LGBTQI+ community and the 
artist's drag queen art. The study includes the selection of images and videos 
published on Pabllo`s Vittar Instagram between February 2018 and May 2020 with 
special attention to the video clip “Não vou deitar” - produced in 2019 - and which focus 
is to understand the role of the artist as a collective social agent in this process. The 
dissertation intends to answer the following questions: how does the drag queen 
emerge as an expression of LGBTQI+ resistance and collectivity on Instagram? How, 
through Instagram, does the artist's collective performance agency occur and how 
does it put the issue of gender, gender roles, sexuality, and consumption into debate 
and evidence? The theoretical framework of the research is based on authors such as 
Zygmunt Bauman to understand consumers relations in the current context, Suely 
Rolnik in the concepts of pimping and micropolitics, Tarciso Torres to understand the 
forms of engagement and mobilization in a social network and their issues of 
consumption, micropolitics network, and collective digital agency. The work is also 
supported by further authors such as Judith Butller to support gender and performance 
issues, Giorgio Agamben to discuss the concepts of device and capture, Achille 
Mbembe with the discussion on necro politics which deals with body violence. To 
establish a historical panorama of the drag queen movement of the LGBTQI+ scene in 
Harlem New York and the Ball Culture, we use the documentary by Jennie Livingston 
called Paris is Burning (1990). As a path for reading, the study is based on the 
approach of extremities by the author Christine Mello (2016) as a way to articulate 
readings around the deconstruction, contamination, and by posts of the different 
devices used by the artist and, above all, by the LGBTQI+ community in their forms of 
expression and the way they suffer from retaliations by the general public. Singer and 
homosexual from Maranhão (Brazil), the drag queen Pabllo Vittar became a national 
and international reference and artist of great media and political power who 
challenges the binary gender norms and highlights debates in the Brazilian society 
regarding the LGBTQI+ community and its political demands, which are boosted the 
mass consumption, virality, and performances on different media circuits by him with 
mastery. 
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LGBTQI+, Instagram, drag queen, extremity approach, and communication. 

 

  



LISTA DE FIGURAS   

 Figura 1 –  Pabllo Vittar na capa da revista POP-SE  ...............................................11 

Figura 2 – Foto da ativista Marsha P. Johnson..........................................................17 

Figura 3 – Stonewall Inn no final dos anos 1960 ....................................................... 24  

Figura 4 – Jovens em frente ao Stonewell Inn à época das rebeliões ........................25 

Figura 5 – Única foto conhecida da primeira noite de rebeliões .................................26  

Figura 6 – Multidão ao redor do bar em Nova York ....................................................28 

Figura 7 - Confrontos entre a polícia e multidão nos arredores de Stonewell ...........28 

Figura 8 – Confrontos entre a polícia e multidão nos arredores de Stonewell ..........28 

Figura 9 – Militantes marcham por Nova York nos dias seguintes às revoltas............29  

Figura 10 –Militantes marcham por Nova York nos dias seguintes às revoltas .......... 30 

Figura 11 - Militantes marcham por Nova York nos dias seguintes às revoltas.......... 30 

Figura 12 – Primeira Parada gay em Nova York, em 1970 ........................................31 

Figura 13 – Primeira Parada gay em Nova York, em 1970 .......................................31 

Figura 14 – Placa lembrando o local como “berço da liberação moderna de lésbicas e 

gays ...........................................................................................................................32 

Imagem 15 - Marsha e Sylvia Rivera durante a Parada de Orgulho Gay de Nova York, 

em 1978 .....................................................................................................................33 

Figura 16 – Marsha P. Johnson .................................................................................34 

Figura 17 - Sylvia Rivera ..........................................................................................  34  

Figura 18 – O local do Stonewall Inn, em 2019 ..........................................................35  

Figura 19 - Edição de agosto de 1978 ‘’ O lampião da Esquina ‘’ .............................38 

Figura 20 – Os Dzi Croquettes, grupo teatral e de dança ......................................... 40 

Figura 21 – RuPaul, artista e drag queen ..................................................................42 

Figura 22 – Pabllo Vittar na ONU...............................................................................47  

Figura 23 - Capturas de tela do Instagram de @PablloVittar ....................................50 

Figura 24 - Capturas de tela do Instagram de @PablloVittar ....................................52 

Figura 25- Print das figurinhas do Instagram que fazem referência LGBTQI+............53 

Figura 26 - Captura de tela das ferramentas de visibilidade LGBTQI+ no Instagram 

durante a celebração do mês da diversidade de 2018...............................................54 

Figura 27 - Captura de tela que mostra a utilização das hashtags ...........................55 

Figura 28 - Captura tela do Instagram com a hashtag #pride e sua borda colorida .56 

Figura 29 - Ilustrativa da borda representatividade LGBTQI+ Instagram ..................56  

Figura 30 - Prints das configurações de gênero do Instagram de 2019.....................57 



Figura 31 - Pabllo Vittar sem estar montado de drag; Pabllo Vittar montado de drag, 

vestindo roupa da bandeira LGBTQI+ .......................................................................58 

Figura 32 - Pabllo Vittar sem estar montado de drag; Pabllo Vittar montado de drag, 

vestindo roupa da bandeira LGBTQI+ .......................................................................58 

Figura 33 - Prints de postagem de Pabllo Vittar no Instagram ..................................60 

Figura 34 - Prints de postagem de Pabllo Vittar no Instagram ..................................60 

Figura 35 - Prints de postagem de Pabllo Vittar no Instagram ..................................60 

Figura 36 - Print do instagram @ eunoclipedapabllo ................................................63 

Figura 37 - Videoclipe “Não vou deitar’’, de Pabllo Vittar ..........................................65 

Figura 38 - Imagem reproduzida de vídeo postada na rede social Instagram ..........68 

Figura 39 - Imagens videoclipe da @pabllovittar ‘’Não vou deitar ‘’ (2019) ..............68 

Figura 40 - Print da performance para a gravação do videoclipe .............................70 

Figura 41 - Cenas do videoclipe disponíveis no IGTV ..............................................71 

Figura 42 – Capa Revista Quem ...............................................................................72 

Figura 43 - Coleção da Chilli Beans 2018 .................................................................77 

Figura 44 - Campanha da C&A, coleção (2017) .......................................................78 

Figura 45 – Foto do Pocket show realizado em loja da C&A em São Paulo .............78 

Figura 46 – Campanha Adidas ..................................................................................79 

Figura 47 – Campanha Adida ....................................................................................79 

Figura 48 -  Maiô da coleção C&A 2017 ....................................................................80 

Figura 49 - Pabllo Vittar coleção da Calvin Klein 2020 .............................................81 

Figura  50 – Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 ...............................83 

Figura  51 – Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 ...............................84 

Figura  52 – Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 ...............................85 

Figura 53 - Foto da 22º edição da Parada do Orgulho LGBTQI+ São Paulo ............88 

Figura 54- Imagem- Pabllo Vittar e Danny Bonde .....................................................90 

Figura 55 – Samira Close e Pabllo Vittar...................................................................91 

Figura 56 - Pabllo Vittar no canal de Samira Close ...................................................92 

Figura 57 - Pabllo Vittar com outras drag queens .....................................................93 

Figura 58 - Acessos com Pabllo Vittar no Della Make ..............................................94  

Figura 59 - Pabllo Vittar após sair do quadro Dellamake ..........................................95 

Figura 60 - Silvetty Montilla e Bianca DellaFancy .....................................................97 

Gráfico – Assassinatos de travestis e transexuais em 2019 .....................................36 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .........................................................................................................12  

 

CAPÍTULO 1 – DRAG QUEEN, RESISTÊNCIA E SEUS ASPECTOS 
HISTÓRICOS............................................................................................................ 18 

1.1 Vogue, negritude do Harlem e balls.................................................................... 20 

1.2 De Stonewall à arte drag queen.......................................................................... 23 

1.3 Contexto Brasileiro midiático de luta e resistência...............................................35 

1.4 O “boom” drag queen...........................................................................................41 

 

CAPÍTULO 2 – PABLLO VITTAR, INSTAGRAM E SUA ESTÉTICA POLÍTICA ....48 

2.1 Instagram e dispositivo........................................................................................ 48 

2.2 Instagram e representatividade LGBTQI+............................................................52 

2.3 Pabllo Vittar, sua cultura visual e estético-política...............................................61 

2.4 Pabllo Vittar e performatividade...........................................................................67 

 

CAPÍTULO 3 – PABLLO VITTAR E O ARCO-ÍRIS DO CONSUMO .......................73 

3.1 Pabllo Vittar consumo e representatividade.........................................................73 

3.2 Necropolítica e a parada LGBTQI+......................................................................82 

3.3 Extremidades das redes micropolíticas midiatizadas...........................................88 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................98 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................104 

 

ANEXOS .................................................................................................................109 



 
11 

 

INTRODUÇÃO 
 

Figura 1 – Pabllo Vittar na capa da revista POP-SE 

 

 Fonte: Publicação feita no Instagram de @pabllovittar  
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INTRODUÇÃO   

                                                                                                

A pesquisa “Pabllo Vittar no Instagram: Comunidade LGBTQI1+ e Performatividade 

Drag queen”  teve início durante meu percurso formativo na graduação em Serviço 

Social na PUC/SP, quando pude constatar a importância da prática profissional e ético 

política  da profissão. Durante a graduação me envolvi nas atividades acadêmicas da 

universidade e do C.A.S.S ‘’Centro Acadêmico de Serviço Social’’, desenvolvendo 

junto aos demais estudantes do curso e centros acadêmicos da universidade reuniões 

para o levantamento de pautas relacionadas a conjuntura política do país, o papel da 

universidade, a importância do movimento estudantil e os impactos da formação 

profissional no combate às opressões, às vulnerabilidades e aos extremos de 

pobreza. Foi nessa ocasião que começou ecoar as preocupações relacionadas à 

comunidade LGBTQI+, tendo em vista se tratar de uma temática que diz respeito à 

minha existência e minhas formas de expressão no mundo.  

 

Nascido em uma família pobre, filho de mãe solteira e analfabeta, desde cedo fui 

percebendo as angústias de uma vida pautada na desigualdade social, recortada pela 

forte marca da exclusão, preconceito e homofobia. Assim, o próprio fato de me 

assumir gay já representou uma série de entraves e dificuldades, sobretudo na 

comunidade onde nasci e fui criado, na periferia do Jardim Miriam, Zona Sul de São 

Paulo. Ouvir piadas, chacotas, xingamentos e ofensas fez parte do meu viver e 

crescer. Fui percebendo o quão pesado era lidar com essas questões, assim, refugiar-

me no universo dos paetês, do brilho e do arco íris apresentou-se como uma saída 

possível ao sofrimento existencial e material. 

 

Ao entrar para o universo acadêmico pude perceber e descortinar a minha visão a 

respeito dos mecanismos que estão por trás desse processo. E isso não veio sem dor. 

Ao contrário, um movimento de recusa, fuga e enfrentamento me tomou como um 

 
1  Assim LGBTQI+ sigla para denominar lésbicas, bissexuais, gays, transexuais, queer, intersexuais, 
sendo que, o ''+'' atua como elemento inclusivo de diversidade das siglas que não foram citadas. 
Internacionalmente a sigla mais utilizada é a LGBTI, que engloba as pessoas intersex. órgãos como a 
ONU e a Anistia Internacional elegeram esta denominação como um padrão para falar dessa parcela 
da população. Em termos, de movimentos social, uma denominação que vem ganhando força é LGBTQ 
ou LGBTQI - incluindo, além da orientação sexual e a diversidade de gênero, a perspectiva teórica e 
política dos estudos queer. 
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vulcão em erupção, provocando dores e desespero: vontade de desistir, medo 

extremo, dores existências me acompanharam desde o processo de conclusão do 

curso de Serviço Social e se intensificou no Mestrado. Olhar para o objeto de pesquisa 

com isenção e racionalidade é a norma acadêmica. No entanto, fazer isso a partir do 

olhar de dentro, sentindo as dores, a impotência e a exclusão do objeto de estudo 

apresentou ser um preço enorme a pagar de modo que o produto desta pesquisa, 

ainda que incipiente e recortado por limites de formação e de escopo, me 

apresentaram um enorme desafio. Cada palavra ou expressão ecoava dentro de mim 

e produzia atravessamentos. A figura do pesquisador racional intelectual parecia estar 

cada vez mais distante do ser frágil e em sofrimento que me via sendo forjado durante 

o percurso. Assim, como documento científico, essa dissertação também expressa as 

vivências e a existência deste que a produziu.  

 

O interesse acadêmico foi iniciado por meio da construção coletiva dos ‘Encontros 

Regionais  de Estudantes de Serviço Social’- ERESS e ’Encontro Nacional de 

Estudantes de Serviço Social’ - ENESS, amparados pela ’Executiva Nacional de 

Estudantes de Serviço Social’ - ENESSO, no qual apresentei trabalhos e participei de 

discussões que enriqueceram o processo de formação. 

 

Nessa época, dentro da grade do curso de Serviço Social havia algumas matérias 

optativas entre elas um núcleo de gênero raça e etnia, ministrado pela professora 

Sueli Pacheco do Amaral, no qual pude entrar em contato  com a atuação do 

profissional do serviço social com a comunidade LGBTQI+, e  assim melhor entendê-

lo. Com isso, iniciei meu Trabalho de Conclusão de Curso sob orientação da 

professora Rosalina Santa Cruz com o tema ‘’  Vulnerabilidade e Invisibilidade social 

das travestis e transexuais na inserção no mercado de trabalho ’’. Fiquei tentado a 

pesquisar mais a comunidade LGBTQI+ e fiquei pensando como poderia dar 

continuidade à pesquisa anterior, mas com um novo foco. Sempre me chamou a 

atenção o meio digital e as relações entre o ser humano e as máquinas, dispositivos 

e redes sociais. Em 2015 dentro da comunidade LGBTQI+ um ícone despontava e 

ganhava destaque, uma drag queen chamada Pabllo Vittar. Sua presença no meio 

digital e nas plataformas streaming começaram a ficar em evidência, me chamou a 
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atenção seu forte poder de cativar o público e as massas, sendo uma grande 

representatividade da comunidade LGBTQI+ no meio digital.   

 

Nesse movimento de querer conhecer mais profundamente o processo de construção 

desse ícone é que tive acesso aos trabalhos produzidos pelo Programa de Pós-

graduação de Comunicação e Semiótica da PUCSP, no qual fui aprovado para 

desenvolver os estudos de Mestrado. Na época eu desconhecia esse campo de 

estudo, isto foi um enorme desafio para minha adaptação e acompanhamento do nível 

de discussão das disciplinas do Programa. Conciliar a visão social e política do escopo 

formativo do Serviço Social com as teorias da Comunicação, em especial, da 

Semiótica representou um enorme desafio no processo de construir o objeto de estudo 

da pesquisa, focada em compreender de que modo os circuitos midiáticos gerados 

por meio do Instagram de Pabllo Vittar entram em contato com as expressões de 

coletividade da comunidade LGBTQI+, e com a arte drag queen da artista.  Para tanto, 

delimitou-se como corpus de análise a seleção de imagens e vídeos divulgados no 

Instagram de Pabllo Vittar, entre fevereiro de 2018 e maio de 2020, com especial 

atenção para o videoclipe “Não Vou Deitar”, produzido em 2019. Este trabalho foi 

escolhido para entender o papel da artista como agenciador coletivo social nesse 

processo. 

 

O fenômeno Pablo Vittar surgiu como uma das expressões de visibilidade LGBTQI+ e 

trouxe para o debate, na sociedade brasileira, as questões e os papéis de gênero e 

sexualidade. Cantor, gay, nordestino e drag queen, Pabllo Vittar se tornou referência 

nacional e internacional, ultrapassando a drag queen mais famosa do mundo, RuPaul, 

Sua fama pode ser constatada pelo número de seguidores no Instagram, e também 

por seu clipe original “K.O.”, que chegou a ter 342 milhões de visualizações, dando a 

ela o título de drag queen com maior número de visualizações no YouTube.   

 

O Instagram é uma das redes sociais com o maior número de usuários, dessa forma 

a plataforma se tornou uma ferramenta de influência social, movimentando assim uma 

fatia da população. Com isso, podemos dizer que Pabllo Vittar e sua música por meio 

do Instagram trouxe visibilidade às questões de gênero, para uma parcela da 

sociedade brasileira.  
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Ao olharmos para as discussões e pesquisas voltados para orientação sexual da 

comunidade LGBTQI+, podemos constatar em nossa sociedade uma grande  

presença de preconceitos expressos em casos homofobia e transfobia dentro do 

contexto  social.  Diante desse fato surgiu um enorme interesse em  conhecer  e  tentar 

entender como, a partir de um perfil no Instagram, Pabllo Vittar influência e impacta 

na construção da identidade de um indivíduo da comunidade LGBTQI+ ou fora dela, 

inserido numa sociedade homofóbica e preconceituosa, e ainda, como as redes 

sociais hoje ajudam a propagar a visibilidade e representatividade LGBTQI+. Por 

conta disso, segui a linha de pesquisa: Regimes de sentido nos processos 

comunicacionais.  

 

A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBTQI+) está 

entre um dos recortes de maior invisibilidades da sociedade brasileira, assim como 

em muitos países do mundo, sendo alvo de várias violências LGBTQI+fóbicas. Desse 

modo, ainda se sabe muito pouco sobre essa comunidade e são escassas as 

pesquisas que tratam do perfil desta população.  

 

O Brasil hoje é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, apenas em 

2019 houve 124 assassinatos de travestis e transexuais, a comunidade LGBTQI+ 

historicamente foi marcado por traços de violência, preconceito e estigmatização. 

Atualmente temos altos índices de violências contra essa comunidade com destaque 

para o grande número de mortes de travestis e transexuais. No país a expectativa de 

vida desse grupo é de apenas 35 anos, menos da metade da média nacional, que é 

75 anos.  

 

É preciso que a questão LGBTQI+ passe a ser entendida e estudada, procurando 

assim, esclarecer a sociedade sobre as barreiras da superação do preconceito e da 

homofobia, possibilitando o reconhecimento da sexualidade como algo característico, 

presente e ligado à vida do ser humano. Quanto mais informações chegarem as 

pessoas sobre o assunto, mais respeito e aceitação serão atribuídos a comunidade. 

Dessa forma acredito na importância de estudar e entender Pabllo Vittar e seus 

significados para a sociedade.  
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Como pôde ser observado, nesta dissertação o termo drag queen é escrito sem itálico 

ou aspas, essa escolha baseia-se em dois motivos. Primeiramente, utilizando o 

pensamento de Vencato (2002) que propõe uma “abrasileiração” do termo. “Talvez, e 

só talvez, no Brasil, este fenômeno, como muitos outros, adquira contornos 

particulares” (VENCATO, 2002, p.4). Este aspecto é fortemente ressaltado pelo autor 

Pedrazza (2019) que salienta que escrever drag queen em itálico ou aspas sugere 

que esta arte e profissão é algo diferente, distante e que está fechada apenas para 

países anglo-saxônicos e de língua inglesa. Esse pensamento parece conservador e 

preconceituoso, considerando, da mesma forma, que não exista uma tradução 

adequada para o termo drag queen (rainha do arrasto em tradução livre), perdendo 

assim seu sentido. 

 

A dissertação tem por objetivo compreender e explicar como as mídias sociais 

contribuem para uma construção identitária contribua para a visibilidade LGBTQI+, 

dando destaque a drag queen Pabllo Vittar, que é elemento substancial da pesquisa. 

Objetiva ainda, analisar o protagonismo de personagens LGBTQI+ brasileiros nos 

meios digitais e estudar seus significados. Possui como objetivos específicos: explicar 

a importância das mídias sociais como auxiliadoras no processo de construção de 

identidade, dando exemplo prático da rede social Instagram; analisar o fenômeno 

Pabllo Vittar como representante da  comunidade LGBTQI+ e como através de suas 

redes e mídias sociais ela se afirma como símbolo de propagação do ideário 

LGBTQI+, com destaque para seu perfil no Instagram (@pabllovittar).  
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CAPÍTULO 1     

 

 

 Figura 2 – Foto da ativista Marsha P. Johnson. 

 

    

Fonte: Revista Hibrida, Foto de Marsha P. Johnson 
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CAPÍTULO 1 – DRAG QUEEN, RESISTÊNCIA E SEUS ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A fim de compreender o cenário em que a drag queen Pabllo Vittar atua e se expressa, 

é necessário adentrar na historicidade da comunidade LGBTQI+. No entanto, apontar 

o início da luta LGBTQI+ é praticamente impossível, já que a homossexualidade é tão 

antiga quanto a própria humanidade, e sua história é indissociável da história da 

sexualidade humana, em sua incontornável diversidade.  

 

Os registros dessa história são escassos pois a homossexualidade, em suas diversas 

manifestações, e dentre elas a cultura drag, sempre foi alvo de perseguição de grupos 

conservadores e religiosos. Mesmo assim, a comunidade LGBTQI+ vem construindo 

sua história por meio de grupos de militância política que buscam a garantia de direitos 

e sua inclusão na vida social.  

  

Fazer um resgate da historicidade midiática desse grupo na área do entretenimento 

não é uma tarefa simples, além de escassa bibliografia que trata especificamente 

sobre o conceito de drag. Essa bibliografia raramente se encontra disponível em 

acervos brasileiros, poucas obras são traduzidas para o português ou mesmo 

acessíveis em plataformas digitais de compartilhamento de arquivos. Os autores 

acabam elegendo critérios diversos por interesse, recorte temporal de 

acontecimentos, de modo que a compreensão da história da cultura drag tornam-se 

uma tarefa difícil de ser concretizada, ainda que historiadores tenham tentando 

resgatá-la, isso é feito em recortes específicos. Assim, para a presente dissertação 

optei por eleger os principais acontecimentos que dialogassem com o objeto da 

pesquisa e evidenciasse a origem da drag de Pabllo Vittar. Sendo assim fiz um breve 

levantamento da história do movimento LGBTQI+ e a arte drag queen. No presente 

trabalho busco relacionar estas histórias ao circuito midiático.  

 

Phabullo Rodrigues da Silva é o nome de batismo de Pabllo Vittar, nascida em São 

Luís, no estado do Maranhão (MA), em 1 de novembro de 1994, a cantora tem 10 

milhões de seguidores no Instagram, é a drag queen mais seguida do mundo, 

presente em quase todas as plataformas digitais como Youtube, Facebook, Twitter, 

Instagram e Spotify, dentre outras. Pabllo Vittar também promove visibilidade da 
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comunidade LGBTQI+, suas redes abriram um campo para vários questionamentos e 

tensionamentos, não somente associados a sexualidades e questões de gênero, mas 

sobretudo vinculados às questões políticas como formas de exclusão e de admissão 

da comunidade LGBTQI+ na sociedade. Esta comunidade é composta por uma 

parcela da população que historicamente sempre esteve na base da segregação e da 

não admissão, e atualmente vem trabalhando para conquistar uma maior visibilidade 

na sociedade. Por meio da linguagem imagética temos a abertura de um espaço para 

se compreender questões de gênero sexualidade e política que envolvem a drag 

queen Pabllo Vittar.  

 

A arte drag queen está baseada na construção de um personagem e não tem 

nenhuma relação com a opção sexual, configura-se, portanto, como arte, performance 

ou teatro, sendo uma expressão artística que se manifesta por meio da maquiagem e 

vestimenta. Esta prática em alguns casos, reforça o estereotipo do gênero masculino 

ou feminino, para fins artísticos ou de entretenimento. O termo mais antigo usado no 

Brasil para denominá-los é de artistas transformistas. Drag queens/king são 

transformistas que vivenciam a inversão do gênero como espetáculo, não como 

identidade. Aproximam-se dos crossdressers pela funcionalidade do que fazem, e não 

das travestis e transexuais pela identidade. Sendo assim a arte drag queen tem 

passado por uma grande expansão, transformação, popularização e, com isso, 

ganharam novas formas de configuração expressão.  

 

A ascensão cultural da arte drag é atravessada pelos novos tempos, tempos estes 

que estão inseridos no circuito midiático, mainstream e nas redes sociais, sendo 

primordial entendermos o surgimento dessa arte para analisarmos a figura de Pabllo 

Vittar, como um fenômeno derivado dessa comunidade artístico, cênico, e ícone de 

representatividade da comunidade LGBTQI+.  

 

A arte drag queen tem se mostrado presente na história da humanidade, por meio do 

ato de se vestir ou de se ‘’montar’’ como drag, apresentando-se como elemento 

espetacular pertencente e presente a sociedade, no decorrer da história. As 

expressões artísticas e performáticas da drag queens trazem à tona a abertura de um  

leque de percepções sobre como cada indivíduo pode usufruir do potencial do seu 
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próprio corpo. Ainda no território de conceitos (muitos estudados a partir da sociologia 

e das novas teorias socio sexuais como a “Teoria Queer”), existe um grupo de pessoas 

que se travestem por um uso funcional do ato em si.   

 

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o 
sujeito da sexualidade desviante – homossexuais, bissexuais, 
transexuais, travestis e drags. É o excêntrico que não deseja ser 
‘integrado’ e muito menos ‘tolerado’. Queer é um jeito de pensar e de 
ser que não aspira o centro nem o quer como referência; um jeito de 
pensar que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume 
o desconforto da ambiguidade, do ‘entre lugares’, do indesível. Queer 
é um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca e fascina 
(LOURO, 2012, p.8).  

 

Nesse grupo estão os crossdressers e transformistas ou drag queens (no caso de 

mulheres) e drag kings (no caso dos homens). O que os diferencia de um grupo para 

o outro é explicado por Jaqueline de Jesus. 

 
Crossdresser: Pessoa que frequentemente se veste, usa acessórios e/ou se 
maquia diferentemente do que é socialmente estabelecido para o seu gênero, 
sem se identificar como travesti ou transexual. Geralmente são homens 
heterossexuais, casados, que podem ou não ter o apoio de suas 
companheiras. Transformista ou Drag Queen/ Drag King: Artista que se 
veste, de maneira estereotipada, conforme o gênero masculino ou feminino, 
para fins artísticos ou de entretenimento. A sua personagem não tem relação 
com sua identidade de gênero ou orientação sexual (JESUS, 2012, p.10). 

 

Olhar para o horizonte da história, mesmo que num breve recorte temporal no qual  

nosso olhar possa alcançar, é o melhor meio para se dimensionar a necessidade e a 

contundência que essa luta representa para os direitos dessa minoria.  

 

1.1 - Vogue, negritude do Harlem e balls. 

 

Para fazer o resgate histórico e aprofundarmos na cultura dos bailes, do vogue2 e suas 

expressões, usamos como base o documentário Paris is Burning, dirigido por Jennie 

Livingston, lançado em 1990, filmado entre 1987 e 1989. O documentário nos 

apresenta em sua narrativa registros de uma festa que acontecia na boate Imperial 

Elks Lodge, no bairro do Harlem, em Nova Iorque, onde eram feitas grandes 

 
2 Passo de dança que imita corporalmente poses de capa de revistas de moda no filme Paris is Burning 
(1991). Anos depois o passo foi reapropriado pela cantora Madonna. Ver detalhes da dança em< 
https://www.youtube.com/watch?v=vNdgYBCnW-8> 
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demonstrações de como funcionava o circuito de drag balls (os bailes drag) da cidade 

de Nova Iorque. 

 

A origem desses bailes é atrelada aos bailes drags do Harlem dos anos 1920 e 1930. 

Eles aconteciam em grande parte às três ou quatro da madrugada, este horário 

propiciava aos participantes que pudessem andar pela cidade montados e de salto 

alto, em maior segurança. Esse horário também permitia que o aluguel dos salões 

fosse mais barato, bem como garantia a participação da classe trabalhadora noturna, 

normalmente formada garotos de programa, travestis e transexuais que ganhavam 

suas vidas com a prostituição, além de garçons e outros trabalhadores que atuavam 

durante a madrugada.  

 

Essas manifestações coletivas foram uma das primeiras organizações informais da 

comunidade LGBTQI+, latina e negra, remetendo-se aos bailes de máscara héteros e 

homossexuais ocorridos nas décadas de 1920 e 1930 em Nova Iorque, sendo que 

esses bailes proporcionavam momentos divertidos e que iam para além da diversão. 

As máscaras asseguravam proteção e locais seguros, segundo Garber (1989), para 

os encontros inter-raciais, o exercício da sexualidade e a pratica do cross-dessing ou 

drag queen (quando se utiliza de vestimenta atribuída do gênero oposto ao do 

nascimento).  Na cidade de Nova Iorque, o que antes eram grandes bailes de 

máscaras que aconteciam nos anos de 1920 e 1930, passaram por transformações 

de menor aderência, sendo que essas novas formas de bailes organizadas por drag 

queens predominaram nas décadas seguintes. 

 

É por meio da narrativa que o filme Paris Is Burning nos mostra o encontro de corpos 

e pessoas marginalizados de diversas formas. Temos a clara percepção de que se 

tratava de corpos que sofriam inúmeras violências, sejam essas violências de gênero, 

étnicas, raciais e de classe. O filme nos traz um registro histórico de um momento em 

que ocorriam a reunião e celebração das minorias sexuais e de gênero excluídas do 

contexto heteronormativo e binário da época, um período também marcado pelo 

grande índice de infecções sexualmente transmissíveis (IST) e a síndrome de 

imunodeficiência adquirida (AIDS).  
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Dentro disso, podemos perceber que os bailes ocupam e perpassam, através de sua 

historicidade e narrativa, questões ligadas a micropolítica, com pontos essenciais e 

evidentes que nos mostram sua potência enquanto comunidade e o fazer 

micropolítico. Como por exemplo: as questões ligadas ao afeto e o estar em 

comunidade entre as minorias, e destaca como a influência da cultura de massa nos 

sujeitos perpassa as relações que estão no campo de raça, classe, gênero e 

sexualidade. 

 

A cultura dos drags balls ganhou sua potência entre os anos de 1970 e 1980, os balls 

eram lugares de aceitação, onde pessoas marginalizadas podiam sair de sua posição 

na sociedade e ocupar os holofotes. Nesse contexto, no começo dos anos 1980, uma 

subcultura novaiorquina essencialmente negra e gay, a ball culture, ganha maiores 

proporções, redefinindo noções de família, masculinidade e amizade. Eternizada por 

Jennie Livingston, a ball culture, ou cultura dos bailes, eram eventos realizados por 

grupos que se intitulavam houses (casas), onde existia uma cadeia hierárquica de 

homens e mulheres homossexuais formulada a partir de seus desempenhos nos 

bailes. Essas casas promoviam um ambiente muito além da liberdade sexual, eram 

locais de refúgio. Os bailes, feitos por e para homossexuais periféricos, tinham como 

objetivo a apresentação individual em desfiles e a disputa por troféus em diversas 

categorias. 

 

No final dos anos 1970 e começo dos 1980 teve iniciou o fenômeno das Houses, 

ambientes que se tornavam redes alternativas de parentesco, por intermédio da figura 

de uma Mother (mãe) e, às vezes, de um Father (pai) que tinham suas Childrens 

(crianças), compostas por pessoas que não tinham nenhum parentesco sanguíneo. O 

documentário de Livingston mostra que, para muitas dessas pessoas, as relações 

familiares das Houses eram tanto quanto, ou mais profundas e afetivas que as 

relações familiares sanguíneas.   

 

Assim, cria-se uma espécie de subcultura pautada na aceitação de todos, exatamente 

como são ou desejam ser. A cultura contemporânea de baile, também chamada de 

“comunidade de ball/houses (baile/casa)”, é uma comunidade e rede de contatos de 

mulheres, homens e transgêneros negros e latinos que são lésbicas, gays, bissexuais, 
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heterossexuais e queers. Os membros queers negros e latinos desta comunidade 

usam a performance para criar um terreno de discurso alternativo, e uma estrutura de 

laços afetivos, que critica e revisa as noções dominantes de gênero, sexualidade e 

comunidade. 

 

Prova disso foi a criação de diversas categorias novas para os balls, o que possibilitou 

que muitos de seus participantes pudessem ter o seu momento de glória. Os balls se 

tornaram uma das mais importantes manifestações culturais da história drag, com 

suas referências e costumes sendo utilizados até os dias de hoje. A exemplo disso, 

vale citar Rupaul’s Drag Race  (reality show citado no item 1.4 desse capítulo) série 

americana que usa “emprestado” dessa cultura  seu formato e até os seus principais 

bordões, além de alguns desafios já clássicos do reality show, como o reading 

challenge (presente, geralmente, no nono episódio de cada temporada) e o desafio 

de costura (sempre no episódio que seleciona o Top 3), no qual cada participante 

precisa apresentar três figurinos diferentes e desfilar em três categorias distintas.  

 

Além disso, o voguing, popularizado em videoclipes de artistas dos anos 1990, como 

Madonna, também é um legado deixado pela geração dos balls. Madonna, quando 

gravou a canção Vogue, utilizou e se apropriou da coreografia e características dos 

balls em seu vídeo, fazendo da letra também uma homenagem às participantes de 

tais eventos.  

 

1.2  De Stonewall à arte drag queen    

 

O que ficou historicamente conhecido como Rebeliões ou Revoltas de Stonewall é 

considerado como o acontecimento mais importante para a liberação do movimento 

gay e para a luta pelos direitos LGBTQI+ nos Estados Unidos e no mundo. 
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Figura 3 – Stonewall Inn no final dos anos 1960  

 

 

    Fonte: Site The Stonewall Inn 

 

Até o ano de 1962, em todos os estados norte-americanos, qualquer prática 

homossexual era considerada crime, e a punição variava entre longa pena em regime 

fechado, trabalhos forçados e, até mesmo, pena de morte. Entretanto, o que ocorreu 

no Bar Stonewall se deu em um país que havia “legalizado” o amor entre pessoas do 

mesmo sexo há apenas sete anos. Naturalmente, nos EUA dessa época eram poucos 

os estabelecimentos que recebiam abertamente pessoas gays, e os que o faziam 

eram frequentemente atacados e fechados pela polícia.    

 

Stonewall Inn era o único bar gay de Nova Iork, e, para manter ativo o negócio, os 

proprietários pagavam altas propinas à polícia; o bar não dispunha de licença para 

vender bebidas alcoólicas e não atendia às exigências sanitárias legais.  
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Figura 4 – Jovens em frente ao Stonewell Inn à época das rebeliões 

 

  Fonte: Site The Washington Post  

 

As batidas policiais eram constantes, prendendo frequentemente funcionários, 

clientes sem identificação, homens trans ou vestidos de mulher. Em 28 de junho de 

1969, quatro policiais decidiram invadir o local, e o que se esperava era que esta fosse 

mais uma das operações por parte da polícia; entretanto, o que se viu foi a mais radical 

e violenta ação dos frequentadores e, simbolicamente, ela representou o 

posicionamento da comunidade gay mostrando a urgente necessidade de mudança.    

Havia pouco mais de 200 pessoas presentes no bar, e a decisão da polícia foi levar a 

maioria para a delegacia. O desconforto foi transformado em revolta à medida que 

uma pequena multidão de clientes e de curiosos começou a se aglomerar ao redor do 

bar.  
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Figura 5 – Única foto conhecida da primeira noite de rebeliões  

 

Fonte: Site History    

 

Antes de chegar o primeiro carro policial, a multidão havia aumentado em torno de 

dez vezes, e isso elevou também a tensão. Rapidamente começaram os gritos de 

“Poder gay!” e as pessoas começaram a cantar os versos da clássica canção de 

protesto “We Shall Overcome”, ou, em português, “Nós vamos vencer”. O estopim da 

rebelião se deu quando uma mulher que estava sendo tratada com violência pelos 

oficiais, convocou a multidão para ajudá-la, Marsha P. Johnson3, liderou o ato contra 

a violência policial, ela teve a inciativa de atirar o primeiro copo de vidro contra as 

viaturas policiais. Foi então, que moedas e garrafas começaram a ser lançadas contra 

os policiais e as viaturas, exigindo a liberdade, os participantes atiraram também 

pedras, tijolos e lixo em chamas o que provocou um incêndio. Durante toda a revolta, 

 
3 A própria tentativa de enquadramento de Marsha P. Johnson em uma das categorias (drag, trans e 
travesti) é frustrada, como visto em no documentário de : “Ele não liga a mínima se veste de roupas de 
homem ou de mulher. É totalmente livre. Se ele quiser se vestir como homem, se veste. Ou como 
mulher, se veste de mulher. Se quiser usar patins, usa. Tanto faz”. Marsha responde olhando para a 
câmera: “Isso mesmo”. 
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o papel das drag queens (como de transexuais, transgêneros e travestis4) foi não 

apenas determinante, mas protagonista, sendo parte da liderança do acontecimento 

atribuída a Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson. Como a própria Sylvia declara ao 

documentarista France: “[...] as pessoas trans de rua e as drag queens foram a 

vanguarda do movimento [...] nós ficamos na frente e lutamos contra a polícia. Fomos 

nós que não nos importamos de levar paulada na cabeça”. (FRANCE, 2017). Ali, os 

oficiais começaram a expulsar e prender os frequentadores do bar, de acordo com os 

relatos de Sylvia Rivera, narrados em entrevista à Eric Marcus, em dezembro de 1989 

de acordo com o texto escrito por Luiz Guilherme Osório a revista Hibrida. No 

documentário A morte e a vida de Marsha P.Johnson , Silvia Rivera declara;  

 

“o Stonewall não era um bar para drag queens”. “As pessoas dizem 
‘era um bar de drag queens e de negros’. Não, esse era o Washington 
Square Bar. Você até poderia entrar no Stonewall se eles te 
conhecessem, mas só certo número de drags eram permitidas 
naquela época (RIVERA aput FRANCE, 2017). 

  

Rivera acrescenta que “Você até poderia entrar no Stonewall se eles te conhecessem, 

mas só certo número de drags eram permitidas naquela época” (IDEM). 

  

É importante notar que a partir desse depoimento, mesmo numa região que era 

considerada submundo de Manhattan, havia muito pouco espaço para mulheres trans 

e drag queens, ou seja elas sofriam com um estigma e segregação, com isso podemos 

se dizer que Stonewall era um bar que atendia somente a uma parcela da comunidade 

LGBTQI+ que na época era composta por uma comunidade gay branca e 

heteronormativa, por assim dizer. Consideramos que atuação de Marsha P. Johnson 

(negra) e Sylvia Rivera (latina), são importantes, pois além de liderarem os 

movimentos, as duas sempre  atuaram em zonas limítrofes e extremas de resistência, 

quanto a sobrevivências, resistindo a partir disso ao silenciamento impostos e as 

diversas formas de violências geradas pela norma cisgênera. 

 

 
4 Qualquer determinação sobre os universos drag queen, travesti, transexual e transgênero, nessa 
época, é limitado, visto que esse período histórico repressivo fazia com que muitos jovens trans 
vivessem uma vida dupla, performando gênero em momentos específicos como drag queens.  
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Após 45 minutos de confronto naquela noite de junho de 1969, outras viaturas 

chegaram para fazer o reforço policial, o corpo de bombeiros para controlar o incêndio. 

Enquanto as pessoas eram levadas presas, uma multidão resistia e zombava dos 

policiais, com cantos e danças. Esta foi a primeira vez que um imenso grupo de 

homossexuais se rebelaram contra as autoridades do Estado, e, mesmo com as 

prisões as pessoas continuaram desdenhando da ação policial. Após o episódio o bar 

ficou destruído.  

 

Na noite seguinte, mesmo em ruínas, o Stonewall abriu as portas e uma multidão 

ainda maior se reuniu em sua calçada. O bar era um refúgio secreto em que grupos 

gays podiam demonstrar seus afetos, sendo o único local que havia liberdade para as 

expressões amorosas e de divertimento, com seu fechamento as manifestações, que 

aconteciam no interior do bar, passaram a ser feitas na rua. Esta segunda noite reuniu 

grande número de pessoas, que ocuparam diversos quarteirões, e casais gays se 

espalharam aos beijos pelas ruas de Manhattan. A polícia chegou em massa e a 

confusão se instaurou, a luta nas ruas novamente atravessou a madrugada.  

 

Figura 6 – Multidão ao redor do bar em Nova Iork  

 

        Fonte: Site History 
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Figuras 7 e 8 – Confrontos entre a polícia e a multidão nos arredores de 

Stonewell 

 

Fonte: Site History  

 

Assim, por cerca de cinco dias, novos focos de revolta aconteceram na região, até 

que o caos foi finalmente contido. No entanto, não havia mais ponto de retorno: pela 

primeira vez gays, lésbicas e trans se uniam e resistiam contra as leis e a violência 

homofóbica nos Estados Unidos. Sob o contexto da luta negra pelos direitos civis e 

do levante feminista do fim dos anos 1960, o movimento gay se tornava, enfim, uma 

força incontornável.   

 

Figuras 9 – Militantes marcham por Nova York nos dias seguintes às revoltas  

 

 

     Fonte: Site History 
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Figuras 10 e 11 – Militantes marcham por Nova York nos dias seguintes às revoltas  

 

Fonte: Site History 

   

 Como consequência, em poucos meses praticamente todas as cidades norte-

americanas passaram a ter fortes organizações pelos direitos homossexuais. No 

aniversário de um ano da revolta, em 28 de junho de 1970, as primeiras marchas do 

orgulho gay aconteceram nos Estados Unidos.   
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Figuras 12 e 13 – Primeira Parada gay em Nova York, em 1970  

 

Fonte: Site History 

 

Fato é que o ativismo gay não começou naquela noite de protestos, mas, após este 

acontecimento em Stonewall é que tudo mudou. Como ressaltam os historiadores 

Dudley Clendinen e Adam Nagourney,  

 

“daquela noite em diante, a vida de milhões de homens gays e 
mulheres lésbicas, e a atitude na direção deles da ampla cultura em 
que viviam, começou a mudar rapidamente. As pessoas passaram a 
aparecer em público como homossexuais exigindo respeito”. (site 
Hypeness.com) 
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Figura 14 – Placa lembrando o local como “berço da liberação moderna de lésbicas e 

gays  

 

    Fonte: Site The Stonewall Inn  

 

Os detalhes de tal acontecimento são revistos no documentário da Netflix sobre ‘’A 

vida e morte Marsha P. Johnson’’ (FRANCE, 2017).  O filme  cobra o registro da 

grande importância da participação de transexuais latinas e negras como Marsha P. 

Johnson e Sylvia Rivera. As duas foram líderes na luta contra a violência policial e a 

favor da sobrevivência de seus pares e de sua comunidade, ambas tiveram ações 

importantes na noite de rebelião em Stonewall, e no que se diz respeito ao ato histórico 

de levante e construção de um movimento que faz impasse à estrutura normativa. 
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Imagem 15 - Marsha e Sylvia Rivera durante a Parada de Orgulho Gay de Nova York, 

em 1978  

 

Fonte: Site Revista Hibrida. 

 

Uma notícia publicada na Revista Lado A, em 2017, informa que a ativista Sylvia 

Rivera, nascida em 1951 nos EUA, enfrentou uma forte repressão nos anos de 1960, 

pois a diversidade era vista como uma ameaça à sociedade. Ao lado de sua amiga 

trans e negra, Marsha P. Johnson, elas lideraram uma invasão aos bares da cidade, 

usando a violência para se defender dos policiais. Sylvia sempre lutou contra as 

agressões e se tornou o ícone de resistência do movimento. Essas ativistas marcaram 

época, mas hoje poucas pessoas se recordam delas. Graça à essas lutas, a 

comunidade LGBTQI+ ganhou visibilidade e conquistou espaços na sociedade. 
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Figura 16 – Marsha P. Johnson  

  

   Fonte: Site History   

 

 Figura 17 - Sylvia Rivera  

 

Fonte: Site History  
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É preciso relembrar que as rebeliões de Stonewall foram o levante de uma população 

que após ser violentada ao limite, se revoltadou exigindo dois elementos que deveriam 

ser vistos como essenciais, e como premissas fundamentais para qualquer sociedade 

justa: o direito de igualdade quanto a sua identidade e a expressão de seu o amor.   

 

Figura 18 – O local do Stonewall Inn, em 2019  

    

  Fonte: Site The Stonewall Inn  

  

Deste modo, em poucos meses, as marchas ganhariam todo o mundo. Após um longo 

caminho de lutas e de conquistas pela garantia de direitos da comunidade LGBTQI+ 

em 2016, o presidente dos EUA, Barack Obama, estabeleceu que o local onde se 

localizava o Stonewall fosse um Monumento Nacional da história Estadunidense.  

 

1.3 - Contexto brasileiro midiático de luta e resistência 

 

O Brasil, é o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra a população LGBTQI+, 

segundo a ONG Transgender Europe (TGEu), apenas em 2019 houve 124 

assassinatos de travestis e transexuais, colocando o país na primeira colocação 

dentre um ranking de 74 países. No gráfico a seguir apresento os 3 países que mais 

matam essa população, e através dos números mostro que o Brasil mata quase o 

dobro que o segundo colocado, e quatro vezes mais que o terceiro.  
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Gráfico – Assassinatos de travestis e transexuais em 2019 

 

Fonte: Site TGEu 

 

A parada do Orgulho LGBTQI+ da cidade de São Paulo teve início somente em 1997, 

mas, rapidamente, tornou-se uma das maiores do mundo, sendo atualmente o evento 

que mais reúne ativistas na capital paulista. Foi devido às revoltas de Stonewall que 

o evento, que nos dias de hoje acontece em todos os continentes, é realizado sempre 

no mês de junho.    

 

O tema homossexualidade começou a ser discutido, ainda que timidamente, em 

meados dos anos 60, tendo encontrado voz, pela primeira vez, nos jornais anarquistas 

e no contra governo. O primeiro jornal de combate e resistência relacionado ao 

assunto homossexualidade foi o “Lampião da Esquina”, que circulou durante os anos 

de 1978 e 1981; com grandes tiragens e circulação nacional, “O Lampião da Esquina” 

foi fundado em 1978 como parte da imprensa alternativa da época. Ela se beneficiava 

do abrandamento da censura imposta pelo regime militar. A ideia da publicação era 

“dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele”, Ref. conforme afirmava o editorial 

da primeira edição do veículo. 
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O “Lampião” fazia oposição à ditadura e servia para denunciar abusos contra 

LGBTQI+, como a prisão arbitrária de lésbicas devido a sua orientação sexual em 

1980, em São Paulo. Sendo forte e presente a repressão policial na ditadura militar, 

no que foi apelidado de “Operação Sapatão”, algo que continuou a ocorrer com 

transexuais e travestis após a redemocratização. A cobertura do veículo incluía outras 

causas sociais, como a questão indígena. Ele era também uma resposta à parte da 

esquerda que associava os gays à “decadência burguesa” e via o movimento 

homossexual como “um desvio da luta principal”, que era “o fim do capitalismo”. "Era 

uma ideia de revolução com luta armada, de um homem muito masculino, que pega 

em armas”, afirma a ativista transfeminista e escritora Helena Vieira, em entrevista 

dada ao jornal Nexo em junho de 2017. 

 

Em sua edição de 1979, “O Lampião da Esquina” abriu espaço pela primeira vez para 

participantes lésbicas, que escreveram um longo artigo chamado “Não somos 

anormais”. Em 1981, as mulheres lésbicas criam um novo jornal, depois transformado 

em boletim: “Chanacomchana”, vendido no Ferro’s Bar, frequentado por lésbicas no 

centro de São Paulo. Sua venda não era aprovada pelos donos do estabelecimento, 

e as militantes chegaram a ser expulsas. No dia 19 de agosto de 1983, participantes 

do Grupo Ação Lésbica-Feminista - GALF, fundado em 1981, com apoio de outras 

feministas e de gays, driblam o porteiro do Ferro’s, fizeram um ato político e 

conseguiram reverter a proibição.  

 

O evento repercutiu nacionalmente e é frequentemente comparado à Revolta de 

Stonewall (1969). Décadas depois, militantes propuseram a comemoração do 19 de 

agosto como Dia do Orgulho Lésbico, data que é reconhecido no Estado de São Paulo 

pela Assembleia Legislativa em 2008.  
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Figura 19 - Edição de agosto de 1978 ‘’ O lampião da Esquina ‘’  

  

Fonte: Site Nexo jornal 

 

Cada uma das identidades que formam a sigla LGBTQI+ desenvolveu uma voz política 

própria dentro da comunidade gay. Juntas, compõem a “sopa de letrinhas” do 

movimento.  

 

Roger Baker (1994) constata que, ao final da década de 70, encontravam-se 

estabelecidas duas vertentes de drag queens, a saber: aquelas que criavam a 

personagem cômica; e aquelas que se espelhavam nas grandes divas do 

pop.   Nenhuma drag aceitava que temáticas políticas fossem o centro de suas 
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performances, haja vista que estar em drag era significado de diversão. Entretanto em 

meados dos anos 70, contudo, ser gay havia se tornado também um ato político. 

   

Mesmo que de modo não intencional, as drag queens despontaram como um dos 

maiores símbolos da luta pelos direitos gays, sendo um ícone de luta e resistência e 

cênico.  

 

As drag queens se inspiravam em divas hollywoodianas e da música pop, como por 

exemplo, Judy Garland, Marilyn Monroe, Betty Davis, Barbra Streisand, Cher, Diana 

Ross, Madonna, Etta James dentre tantas outras. Assim, as drags, durante as 

décadas de 1970 e 1980, alcançaram o rádio, a televisão, o teatro e o cinema, neste 

último, elas não só faziam participações, mas, também, apareciam como tema 

principal que conduzia a narrativa, como por exemplo, nos filmes: Priscilla, a Rainha 

do deserto (1994); Pink Flamingos; (1972) Para Wong Foo (1995); entre outros.  

 

Pelúcio (2009) aponta categoricamente que, apesar de no Brasil, o movimento das 

drag queens ter despontado na década de 90, são rastreados traços que provam a 

existência de drags já nos anos 70. Após o período de ditadura militar, surgiu um 

movimento de liberdade de expressão, que havia sido sufocado durante anos pela 

intensa censura e restrição dos direitos dos cidadãos.    

 

O movimento andrógino, que ocorreu também e durante a ditadura, se deu no Brasil 

por meio do grupo de performance/teatral/musical chamado Dzi Croquettes5, que 

enfrentou a ditadura nos anos 70. O grupo, composto por artistas masculinos, 

barbados e de pernas peludas, chocou a sociedade ao se apresentarem de salto alto, 

vestidos com glitter na maquiagem, tornando-se o escândalo e o deleite do público do 

Brasil e de Paris. O grupo alcançou reconhecimento internacional por sua postura 

política e artística, o que evidencia que os onze artistas militantes da “causa gay”, 

levaram por meio de suas performances e suas corporalidades a presença de novos 

 
5 Dzi Croquettes foi um grupo teatral e de dança brasileiro atuante entre 1972 e 1976. As peças 
continham monólogos, números de dança e canto, mas o grande destaque era o visual dos atores, 
sempre carregados de maquiagem e do uso de trajes femininos. Essa inadequação de gênero chamou 
a atenção da ditadura que censurou o espetáculo. A trupe foi então para a França, onde alcançou 
sucesso com o apoio de Liza Minelli, colaborando com o cineasta Claude Lelouch no filme Le Chat et 
la Souris (1975). 
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modos de vida. Trajados com paetês, foram os precursores no Brasil do que se 

enxerga atualmente como drag queen.   

 

Figura 20 – Os Dzi Croquettes, grupo teatral e de dança  

 

Fonte: Site globo.com 

 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a partir da década de 90, testemunhou-se o grande 

evento das drag queens na cultura pop, inseridas tanto em clubes gays quanto em 

outros eventos de ativismo e mídias. Dentre elas, é possível citar: Salete Campari, 

Silvetty Montilla, Nany People e Dimmy Kier, que construíram suas carreiras com base 

em personagens cômicas, irreverentes e queridas pelo público de vários grupos 

sociais.    

 

No âmbito mundial, a virada do século e início dos anos 2000, apresentou um mundo 

totalmente conectado, promovendo enxurradas de informações por minuto, uma 

sociedade dinâmica e porosa. O pop conseguiu galgar mais um andar em direção à 

cultura de massa e, assim, enraizou-se como parte intrínseca do cotidiano do cidadão. 

Novas divas foram coroadas, cada vez mais ousadas e inventivas, promovendo a 

liberdade de expressão e a reinvenção à cultura gay jovem. Beyoncé, Shakira, Kylie 

Minogue, Britney Spears, Fergie, Nicki Minaj e Lady Gaga foram figuras que serviram 

mais do que inspiração para as drag queens: tornaram-se um estilo de vida. 
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Nas últimas décadas no Brasil, outras artistas drag queens despontaram: Natasha 

Racha, Tália Bombinha, Michelle Summer, Léo Áquila, Marcia Pantera dentre 

inúmeros outras. Não é somente nos clubes e nas festas gays que as drag queens 

encontram espaço atualmente. Salete Campari, Dimmy Kier e Léo Áquila, por 

exemplo, já se candidataram algumas vezes a cargos políticos; Nany People e Silvetty 

Montilla estão presentes na televisão, no cinema e em peças cômicas; e Montilla 

estreou recentemente um web reality show inspirado em RuPaul’s Drag Race – a 

Academia de drags, direcionada a drag queens brasileiras.    

 

 Drag queen se transformou em uma espécie de artista camaleônico, capaz de uma 

abrupta modificação de estilos, linguagens e conteúdo. Seja na esfera espetacular, 

seja na política, as drags estão  presentes e atuando como representação artística e 

política atravessando a sociedade e adaptando-se às demandas existentes no mundo 

volátil e contemporâneo.    

 

Apesar de existir nos jovens, principalmente gays, uma empolgação frenética sobre 

montar-se como drag queen, é importante delimitar a linguagem: drag queen não se 

trata apenas de vestir-se de mulher e exalar beleza para fins de divertimento próprio. 

A artista drag tem responsabilidades para com sua arte e, sobretudo, com a 

sociedade, visto que se torna porta voz e propagador de ideias e  ideais. Drag queen 

possui uma função social cênica – seja de entretenimento, seja na cena política – que 

não se encerra no auto prazer e no divertimento corriqueiro.  

 

1.4 - O “boom’’ drag queen     

 

A cultura dos balls vinda do Harlem que  mais tarde se expressou como balls culture 

ou drag balls  foi de extrema importância para que  fosse criado um terreno e espaço 

de  legitimação e expressões artísticas drag queens. No  final dos anos de 1980 houve 

um ressurgimento das drags em clubes gays, e, para os adultos que haviam convivido 

com drags militantes da década anterior, as drag queens tornaram-se algo 

essencialmente gay.     
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Nos anos de 1990 a cena drag surgiu incorporando as drag queens de volta ao 

convívio da sociedade: drag, naquele momento, possuía a função de entretenimento, 

seja em lip syncs (dublar, de modo verossimilhante ou caricatural, uma música de 

alguma cantora), voguing ou em esquetes cômicas, abordando principalmente a 

cultura e o universo gay por meio de zombarias, roupas conceituais e magníficas e de 

um dialeto próprio dessa comunidade.  Não era apenas entretenimento, as artistas 

drags posicionaram-se, mais uma vez, à frente na luta pelos direitos da comunidade 

gay, demonstrando um fervoroso ativismo político e tornando-se um dos símbolos 

mais significativos das paradas gays nos dois lados do Atlântico. A cultura pop chegou 

ao seu auge com RuPaul, um negro alto de peruca loira e idêntico a uma top model.  

 

RuPaul constitui um espetacular ato de autorreinvenção e de reivindicação drag. Ele 

criou uma personagem atrevida, forte e negra, mas argumenta que sua performance 

é de um personificador feminino, alegando que não se parece com uma mulher, mas, 

sim, com uma drag queen: “Eu não penso que eu poderia nunca me assemelhar com 

uma mulher. Elas não se vestem desta forma. Somente drag queens se vestem assim. 

[...] Tudo é drag. Só que a minha é mais glamorosa” (BAKER, 1994, p. 258).    

 

Figura 21 –RuPaul, artista e drag queen  

 

Fonte: Site The Oprah Magazine 

   

RuPaul elevou a arte das drag queen para a cultura de massas e com isso, para o 

mundo por meio de seus singles (Supermodel que ficou em segundo lugar na Billboard 
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em 1990), filmes, trabalhos como modelo fotográfica e de passarela. Desde 2009, 

comanda seu próprio reality show na televisão, em que drag queens de todos os 

cantos dos Estados Unidos concorrem ao título de próxima drag queen superstar, 

mostrando suas habilidades artísticas, desde atuação até confecção de vestidos de 

alta costura.    

 

A atração RuPaul’s Drag Race tem recebido grandes celebridades do showbiz ao 

longo dos anos e tem sido topo de audiência em vários países do mundo. Além de 

disseminar a cultura gay e a arte drag queen, o show tem aberto possibilidades e 

espaços para vários artistas drags serem vistos e reconhecidos por seus trabalhos.   

  

A comunidade gay começou a ser vista de outra forma e, assim, tal como adolescentes 

heterossexuais que buscam um estilo, os jovens homossexuais também buscam uma 

identidade cultural própria, seja por meio da música, da moda e das gírias. Apesar de 

haver uma maior abertura da sociedade em relação aos homossexuais, os novos 

bares gays foram construídos em áreas periféricas, longe das famílias tradicionais e 

dos bons costumes. É precisamente nesse contexto que ressurge a figura da drag 

queen. 

 

O austríaco Conchita Wrust é outro artista que recentemente alcançou 

reconhecimento internacional por inúmeros motivos: foi vencedor da edição de 2014 

do programa europeu Festival Eurovisão de Canção, ele é uma drag queen barbada. 

Ao contrário do que muitos pensam, essa característica não é uma particularidade de 

Conchita e sequer é algum traço de novidade. As bearded queens são uma categoria 

de drag queens que baseiam sua estética em uma concepção de androginia, muito 

utilizada pelos astros do rock da década de 70, em prol do movimento gay e de uma 

maior abertura de expressão.  

 

A partir dessa grande expansão da arte drag queen e de sua visibilidade por meio do 

cinema, televisão e rádio, principalmente do reality show RuPaul Drag Race e de suas 

expressões nas redes sociais e midiáticas, houve o que se pode chamar de “boom” 

drag queen. Esse reality show foi um programa disseminador da cultura e da arte drag 
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, por meio de sua audiência e repercussão, as quais se expressaram na internet pela 

cultura participativa das redes, como os fandons, memes e seu compartilhamento.    

 

Na cultura participativa (Jenkins, 2008), o fã é um elemento significativo. Sendo assim, 

é um aspecto importante de participação para a cultura de massa, do mainstream, 

conquistando um papel fundamental para os grandes conglomerados de mídia, uma 

vez que, juntos, esses fãs conseguem dar visibilidade, ressaltar e proporcionar 

destaque a um determinado produto ou pessoa, por menor que esta possa ser 

considerado. Deste modo, gera muito dinheiro a partir de seu interesse em estar 

imerso e em consumir determinado universo, possibilitando a expansão e o 

surgimento de mais produções voltadas ao seu público específico.     

 

 Com isso, as drag queens passaram a ter mais evidência, visibilidade e mais 

destaque, sendo esse reality show supracitado um marco que incentivou uma geração 

de drags a se montarem e a fazerem a arte drag acontecer, como por exemplo, a 

própria Pabllo Vittar, dentre inúmeras outras drag queens.     

 

Portanto, é possível afirmar que parte desse sucesso do reality show  RuPaul’s Drag 

Race se deu em razão do “boom’’ da cultura drag, pelo fato de que uma pequena 

camada de seu público que possui interesse no reality acabou dando visibilidade ao 

programa, em sua articulação, comunicação e compartilhamento por meio de suas 

conexões e interações pela internet. Reunidos em grupos próprios ou em 

comunidades, destrincham o universo do show, criando uma relação mais específica 

e profunda com o programa.    

 

Assim, como se pode notar, a convergência de mídias trouxe uma nova dinâmica da 

realidade para o fazer televisivo e, consequentemente, para o seu consumo, com 

novas formas de se assistir a um conteúdo e fazê-lo circular. No decorrer da pesquisa, 

será observado o modo como Pabllo Vittar está imerso nessa nova realidade.    

 

Com isso, é possível afirmar que por meio dessas expansões midiáticas e televisas, 

o reality show perpassa uma nova adaptação dos meios de comunicação na internet, 

ou seja, sob uma nova convergência midiática que se expressa e se instaura, criando, 
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assim, novos programas. A demanda da audiência gerada pelo reality show RuPaul’s 

Drag Race é tamanha que garante às ex-participantes do programa um status de 

celebridades, sendo cultuadas nesses meios, gerando, assim, seus próprios 

materiais, como vlogs, álbuns de música, web shows e realities shows.    

 

No Brasil, pequenos empreendedores já perceberam a existência de um nicho 

formado ao redor da reinvenção da cultura drag queen, encabeçada por RuPaul. A 

primeira investida brasileira se deu ao final de 2012, na TV Diário, de Fortaleza, em 

que foi desenvolvido pela travesti Lena Oxa um quadro no programa Ênio Carlos. 

Batizado de: Glitter – em busca de um sonho, dez competidoras (drag queens, 

travestis e um gogo boy) competiam semanalmente em diversas provas, tendo a cada 

programa uma eliminada. No final, a vencedora, como prêmio, teria direito de realizar 

o seu sonho.     

 

O segundo foi o reality show chamado Bibas. Veiculado em 2019 pela filiada da 

emissora Band no estado do Pará, foi criado como um quadro do programa Paranoia 

na TV; o elenco foi formado por gays, travestis, drag queens e transexuais.    

 

O terceiro e mais recente caso foi a criação do Academia de Drags. O web show foi 

imediatamente comparado a RuPaul’s Drag Race, sendo gravado pela produtora 

ASC, o programa estreou em outubro.    

     

Vale analisar, nesse sentindo, o atravessamento das representações contidas nas 

entrelinhas desses circuitos midiáticos no que diz respeito principalmente à figura da 

drag queen do homossexual que esses realities trazem à pauta, bem como sua 

importância no cenário brasileiro, e atentar para os impactos da absorção dessas 

informações pela própria comunidade LGBTQI+ como para demais segmentos da 

sociedade.     

 

Drag queen, por sua natureza, constitui uma arte cênica que tende a questionar os 

dispositivos de gênero binários existentes na sociedade atual, rompendo, assim, com 

esse controle normativo dos corpos, muitas vezes, imposto pelas mídias. Com isso, 

verifica-se a importância da figura da drag queen, posta em evidência novamente e 
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em destaque nos meios midiáticos, pois, por sua natureza, ela tende a romper o 

estigma dado à figura homossexual, surgindo, assim, uma necessidade de maior 

compreensão da diversidade sexual. Tal necessidade se dá por meio dos 

atravessamentos que a arte drag causa, os quais circulam entre as sexualidades. Os 

sistemas de gênero, os diversos entendimentos sobre o corpo e as configurações de 

identidade coletivas estão vinculados entre si e permeados pelos modos de produção 

dominante, ou seja, pela heteronormatividade imposta. 

 

Após a construção desse cenário, foi no ano de 2015 que nasceu e se expressou com 

mais força a drag queen Pabllo Vittar. Para entendermos melhor como ela se insere 

dentro desse circuito midiático, a pesquisa teve a necessidade de passar por uma 

breve historicidade da questão drag queen e de sua resistência, para poder assim 

entender de que modo ela vem cultuando, a permanência da cultura drag queen e as 

suas novas extensões performáticas, como por exemplo a arte drag nas redes sociais. 

Pabllo Vittar surge como uma expressão de visibilidade LGBTQI+, uma visibilidade 

que se deu via mídias digitais, por meio de suas relações com o circuito midiático 

coloca em pauta e em debate na sociedade brasileira questão como de: gênero, os 

papéis de gênero e sexualidade. Por meio da rede social Instagram, plataforma criada 

em 2010, Pabllo Vittar cria um dos seus principais pontos de movimentação, diário de 

performatividade e interação com o seu público.   

  

 

 

  



 
47 

 

CAPÍTULO 2 

 

Figura 22 – Pabllo Vittar na ONU. 6 

 
 

               Fonte: Instagram de @pabllovittar  

 
6 Pabllo Vittar fez história ao ser a primeira drag queen a se apresentar na sede da ONU. Pabllo 
participou de um dos eventos que marcam as celebrações do aniversário da rainha. O evento intitulado 
“The Queen’s Birthday Party” traz a temática da “igualdade e inclusão” e comemora os 93 anos da 
Rainha Elizabeth II, além de trazer à tona os 50 anos da Revolta de Stonewall - uma série de 
manifestações da comunidade LGBT contra a invasão da polícia de Nova York no bar Stonewall Inn. 
Sendo a primeira vez que o evento trouxe uma performance ao vivo no dia 19/06/2019.  
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CAPÍTULO 2 – PABLLO VITTAR, INSTAGRAM E SUAS ESTÉTICAS POLÍTICA 

 

Pabllo Vittar é uma persona e artista produzida nas redes digitais. Atualmente, é a 

drag queen mundialmente mais popular no Instagram, ela tem cerca de 10 milhões de 

seguidores na plataforma. Sua performance se instaura na rede e no meio 

mainstream, atuando em quase todas as plataformas digitais, tais como Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, entre outras. Pabllo também proporciona 

destaque para questões de consumo em torno da comunidade LGBTQI+ e, por 

intermédio de suas redes, cria um campo para vários questionamentos, não somente 

vinculados à sexualidade e a questões de gênero, mas também, associados a 

questões políticas.   

 

Ela é uma drag queen que surgiu como um grande fenômeno nas redes sociais em 

2015, sendo expressão e reflexo de movimentos micropolíticos, tais como os 

movimentos de contracultura que mobilizaram o mundo em meados dos anos de 1970. 

A partir disso, despontou como um agente micropolítico, que se expressa por suas 

redes e no meio mainstream. 

 

2.1.  Instagram e Dispositivo 

 

Pabllo Vittar é a drag queen mais seguida no Instagram, e consegue mover muitas 

pessoas sendo um símbolo político de representatividade da comunidade LGBTQI+. 

Atualmente, conforme Mello (2017), a artista se utiliza de seu engajamento no 

Instagram como uma ferramenta que pode proporcionar mais potência à sua 

visibilidade, ao seu compartilhamento, contaminação, desconstrução e 

atravessamentos em rede. 

 

No ensaio intitulado “O que é o contemporâneo?”, Giorgio Agamben (2009) aborda o 

termo “dispositivo” como uma expressão técnica para o pensamento do filósofo Michel 

Foucault. Agamben compreende o dispositivo por um viés ferramental e, dentre 

outros, o percebe como aquilo que “estabelece relação entre conjuntos linguísticos e 

não linguísticos”. (AGAMBEN, 2009, p.28). 
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O Instagram é uma grande empresa que desenvolveu um aplicativo de rede social 

voltado ao compartilhamento de fotografias e de vídeos. Em 2020 se consolidou como 

um dos maiores dispositivos de visualidade e compartilhamento, foi um dos primeiros 

a criar instrumentos de captura e edição de imagens, oferecendo uma série de efeitos, 

que permite que os usuários captem, editem e publiquem suas fotografias e vídeos 

em seu perfil a partir dos seus próprios dispositivos móveis.  

 

Agamben (2009) chama de “dispositivo” qualquer objeto que tenha, de algum modo, 

a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar gestos, condutas, opiniões e discursos dos seres viventes. Este conceito 

se aplica não só, as prisões, mas também aos manicômios, panópticos, escolas, 

confissões, fábricas, disciplinas, medidas jurídicas etc.   

 

O autor nos permite realizar a observação de que possíveis trocas simbólicas são 

parte do gesto de fotografar, de construir narrativas por imagens e vídeos, e, portanto, 

uma tentativa de se comunicação.  Estamos num momento cuja produção de imagens 

se tornou incontrolável, haja vista que este ato está presente em vários meios e pode 

ser realizada a todo momento.    

 

Neste sentido é que a relação entre o ato de fotografar, filmar o próximo e de se filmar, 

de registrar o sujeito ou tudo aquilo que o cerca, nunca esteve tanto “à mão” e isso 

nos leva a atribuir novos sentidos às dinâmicas comunicacionais. Atualmente, é 

possível fotografar frequentemente, ao contrário de algum tempo atrás, em que se 

utilizavam câmeras em ocasiões especiais, tais como aniversários, férias, formaturas, 

festas ou outros eventos importantes.  

 

Algumas imagens impactam diretamente os sujeitos. Um primeiro ponto a ser 

verificado diz respeito aos novos meios e modos de se fazer vídeos e fotografias.    
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Figura 23 - Capturas de tela do Instagram de @PablloVittar  

 

   
                        Fonte: @Instagram 

 

 

Atualmente, várias fotografias e diversas filmagens são realizadas não só por meio de 

câmeras filmadoras, é possível fazê-la com tablets, celulares, smartphones e até 

mesmo por câmeras analógicas. Dispositivos são tão móveis quanto a percepção que 

o sujeito constrói midiaticamente para ser visto, na busca incansável por visibilidade, 

likes/curtidas, comentários e engajamento em seu perfil.   

 

Um outro aspecto se refere a popularização de tais recursos, e desemboca no 

surgimento de variados sujeitos prontos a se afirmarem como fotógrafos. Eles querem 

produzir boas imagens e isso, de certa forma contribui para sua sociabilidade, visto 

que os perfis com as fotos “mais curtidas e comentadas” indicam maior visibilidade; 

ou seja: as relações sociais atuais continuam pautando-se entre indivíduos, que se 

validam a partir de como se veem e de como são vistos. Com uma gama variada de 

“câmeras” atreladas a dispositivos móveis que dão lugar à expressão do próprio olhar, 

é possível fazer uma analogia desta situação com os processos pelos quais passam 

atualmente os veículos de comunicação. Em outros termos, reforçamos a mudança 

de status do fazer interpretativo: agora, ele é mais interpretante do que nunca, 
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transitando com muita fluidez pela esfera pública ou privada e falando sobre si e para 

o mundo por meio de mídias que eram impensáveis há alguns anos.   

 

Essa violência explica Trivinho (2007) é  uma expressão “dromomaníaca’’, e auto 

justificada pela Dromoaptidão, um conceito cunhado por Paul Virilio, e que é “ (... ) 

inspirado no âmbito das humanidades, no prefixo grego dromos, que significa 

agilidade, celeridade, acompanhado do termo aptidão, que indica propensão ou 

habilidade tecnicamente treinada” (VIRILIO, 1997 ). Esta pode ser observada em 

diversos ângulos da realidade social, econômica e política. O alerta mais importante 

da Dromoaptidão levantado pelo autor diz respeito ao seu efeito no âmbito individual, 

contra a alteridade, isto é, aquela característica do comportamento humano de se 

colocar no lugar do interlocutor, na relação interpessoal bem-intencionada e com 

consideração, valorização, identificação e diálogo, à semelhança da técnica de 

empatia.    

 

É aqui que iniciamos a abordagem da figura de Pabllo Vittar como interlocutor 

interpessoal e captador de públicos e de multidões, ela se utiliza do Instagram como 

rede colaborativa para a sua ampliação estético-política, sendo essa rede social uma 

ferramenta e um dispositivo que dá suporte para a politização de sua imagem e  

produção biopolítica.   
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Figura 24 - Capturas de tela do Instagram de @PablloVittar  

 

    
Fonte: Instagram de @Pabllo Vittar 

 

 

2.2. Instagram e representatividade LGBTQI+   

 

O Instagram é uma empresa que a partir de seus interesses econômicos e por meio 

do seu dispositivo corporativo se utiliza dos ideários e da luta política da comunidade 

LGBTQI+, capturando-os. Mediante essa captura acaba promovendo, dentro da 

plataforma, visibilidade à comunidade e a possibilidade dela se potencializar e se 

expressar. É também por meio de seu design e das postagens voltadas à propagação 

de ideários LGBTQI+ que o dispositivo acaba propagando questões pertinentes a esse 

grupo, celebrando, assim, a diversidade. O dispositivo utiliza as cores da comunidade 

e de suas bandeiras para criar formas de engajamento e proporcionar visibilidade 

entres usuários, segundo Mello (2017) isso se dá por meio de compartilhamento, 

contaminação e desconstrução. 

 

Em 2017, no intuito de comemorar o mês do orgulho LGBTQI+ (a data faz referência 

à Revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, já 

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/nova-york/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/eua/
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abordada no início deste estudo), o Instagram apresentou uma estratégia 

comunicacional na qual oferecia um conjunto de ferramentas para os stories, em que, 

por meio da utilização e interatividades propostas pela nova opção do dispositivo, 

seria possível transformar qualquer postagem, vídeo ou foto em uma celebração 

visual do orgulho LGBTQI+, utilizando diversas figurinhas que foram disponibilizadas 

pelo aplicativo.    

 

Figura 25 - Print das figurinhas do Instagram que fazem referência LGBTQI+  

 

  
                        Fonte: imagens retiradas do aplicativo instagram    

 

O aplicativo disponibilizou seis figurinhas com temáticas LGBTQI+, as quais foram 

criadas por artistas dessa comunidade. É possível descobrir mais sobre as figurinhas 

ao tocar na tela em cada uma delas; elas funcionam como um link, no qual o usuário 

é redirecionado às postagens que as usaram, tais como vídeos, fotos e stories que as 

inseriram em outras postagens.  

   

 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/eua/


 
54 

 
No mês do orgulho LGBTQI+ de 2018, a empresa  apresentou novas opções para 

propagar o arco-íris, sendo uma dessas  as novas cores das #hashtags nos perfis dos 

usuários, deixando, assim, algumas hashtags com as cores da bandeira LGBTQI+. 

Em 2019, uma atualização foi feita visando à ampliação da possibilidade de escolha 

de gênero nas configurações do perfil.   

 

É possível perceber, tanto nas ferramentas disponíveis no dispositivo quanto em suas 

interfaces, que há uma forte presença da captura pela representatividade LGBTQI+ 

por meio de suas qualidades sígnicas. Essa captura e tentativa de representatividade 

é assumida no aplicativo ao adotar o arco-íris e uma interface mais colorida para os 

seus usuários, pois, sabidamente, o arco-íris é um elemento simbólico da 

representatividade LGBTQI+. Em parceria com a ONG norte-americana Gay & 

Lesbian Alliance Against Defamation - GLAAD, o Instagram identificou e capturou 

quais foram as hashtags mais utilizadas pela comunidade LGBTQI+ para se conectar 

ao redor do mundo – essas hashtags também mudaram de cor ao aparecerem nas 

postagens da linha do tempo.   

 

Figura 26 - Captura de tela das ferramentas de visibilidade LGBTQI+ no Instagram 

durante a celebração do mês da diversidade de 2018 

 

 
Fonte: http://gaystarnews.com 

 

A plataforma explicou que, juntamente com a Gay Lesbian Alliance Against 

Defamation (GLAAD), identificou as hashtags #lgbtq, #bornperfect, #equalitymatters, 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/lgbt/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/lgbt/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/instagram/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/ultimas-noticias/tag/instagram/
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#accelerateacceptance, #lesbian, #loveislove e #pride2019 como as mais populares 

que a comunidade utilizava para interagir entre si.     

  

 

Figura 27 - Captura de tela que mostra a utilização das hashtags  

    
Fonte: captura de tela retirada do Instagram. 

 

Portanto, quando uma dessas palavras era usada no Instagram, elas apareciam na 

mesma variação de cores do arco-íris.  E, quando elas eram utilizadas nos stories, o 

círculo ao redor da sua foto de perfil ficava por 24 horas no mesmo espectro das cores 

da bandeira LGBTQI+.  
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Figura 28 - Captura de tela do Instagram com a hashtag #pride e sua borda colorida 

 

   
Fonte:  aplicativo Instagram. 

 

 

 

Figura 29 - Ilustrativa da borda representatividade LGBTQI+ Instagram 

 
Fonte: Captura de tela do aplicativo Instagram. 

 

Com o passar do tempo, o Instagram foi paulatinamente implementando aspectos que 

vão além de uma interface mais colorida com finalidade de propagar o arco-íris. Em 

2019, a empresa também ampliou as opções de gênero nas configurações de perfil, 

pois, além das opções de feminino e masculino, foram incluídas as alternativas “prefiro 
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não dizer” e “customizado”, no qual a pessoa escrevia como se identificava, de modo 

a quebrar, assim, o sistema identitário dominante heteronormativo e binário. Dessa 

forma, o Instagram, enquanto dispositivo de poder, ofereceu a possibilidade para um 

novo modo de tomada dessas identidades, que até então eram excluídas e 

segregadas, capturando de certa forma a identidade da comunidade LGBTQI+. 

 

  Figura 30 - Prints das configurações de gênero do Instagram de 2019 

 

   
Fonte: Aplicativo Instagram. 

 

Dessa forma ampliaram-se as opções de autodefinições de gênero, visto que agora o 

dispositivo fornece alternativas para além de um sistema binário (do gênero masculino 

e feminino). Essa nova opção, em sua atualização de 2019, deu-se na celebração do 

mês da diversidade/pride. A partir dessa ação seus usuários puderam se descrever 

exatamente como se identificam, prezando, assim, pela captura de uma pluralidade 

social identitária, que antes não havia no aplicativo, ou que não podia se identificar 

como tal. 

 



 
58 

 
 

    

Figuras 31 e 32 - Pabllo Vittar sem estar montado de drag; Pabllo Vittar montado de 

drag, vestindo roupa da bandeira LGBTQI+)  

  

   
Fonte: Instagram de @pabllovittar 

 

Partindo da perspectiva de Suely Rolnik (2018), Pabllo Vittar, por meio de sua 

visibilidade e seu alcance, seria um impulsionador de sua criação individual e coletiva 

de novas formas de existência, dentro de suas funções, códigos e representações. 

Estas se transformam em produtos explorados pelo mercado fazendo dele seu motor.   

 

A visibilidade está inserida, portanto, dentro do que a autora chama de capital 

cognitivo, que é entendido como uma fase posterior ao mercantilismo e o capitalismo 

industrial; é uma teoria centrada nas mudanças socioeconômicas provocadas pelo 

surgimento das tecnologias da Internet e da Web 2.07, as quais têm transformado o 

modo de produção e a natureza do trabalho. Desta forma, o objeto de estudo 

apresentado nesse texto encontra-se inserido dentro dessa lógica.   

 
7 O conceito para o termo foi criado por Tim O’Reilly, em 2003, o qual diz que Web 2.0 é “a mudança 

para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta nova 
plataforma”. Segundo o conceito elaborado por O’Reilly, a regra fundamental da Web 2.0 é o 
aproveitamento da inteligência coletiva. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modo_de_produ%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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Por meio de compartilhamentos, e sendo a drag queen Pabllo Vittar uma 

disseminadora de uma cultura participativa de massa, ela se expressa como um 

agente da tentativa da proliferação do “comum’’. Utilizando suas redes e sua arte a 

cantora tenta lançar ou difundir esse aspecto “comum’’. É nítido em suas 

performances digitais ou presenciais o impulsionamento que elas geram, seja na 

participação, aceitação, visibilidade e aderência geradas por seu público e pelas 

massas, ou também, pelo estranhamento proporcionado por sua arte cênica, 

estranhamento este que conduz à criação de novos meios de existência. É dessa 

construção do comum que resultam novas mudanças nas formas de representação 

da realidade.    

Como exposto no início, tais práticas tendem a transbordar fronteiras 
do campo da arte para habitar a transterritorialidade onde se 
encontram e desencontram com as práticas ativistas de todas as 
espécies-feministas ecológicas, antirracistas, indígenas, assim como 
os movimentos LGBTQI, os que lutam pelo direito à moradia e contra 
a gentrificação, entre outros. Nesses encontros e desencontros, entre 
práticas distintas produzem-se devires singulares de cada uma delas 
na direção da construção de um comum. (ROLNIK, 2018, p. 94). 
   

 
Desta maneira, Pabllo Vittar, por meio de seu Instagram e de suas redes sociais, tende 

a confrontar a norma, quebrando o dispositivo de binariedade de gênero, instalando e 

dando visibilidade ao queer, ou o gênero fluido. A partir disso, a sexualidade, enquanto 

assunto político, passa a ser capturada por empresas e plataformas como o 

Instagram, que as utilizam no âmbito das práticas, discursos e identidades 

socialmente classificados e hierarquizados com base em critérios de normalidade ou 

desvio da norma dentro da plataforma. Dessa forma vemos que o Instagram traça 

diversas e variadas estratégias pelas quais múltiplos dispositivos de poder procuram 

controlar, comandar e se apossar da vida dos sujeitos LGBTQI+.   
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Figuras 33, 34 e 35 - Prints de postagem de Pabllo Vittar no Instagram 

 

      
 Fonte: Perfil no instagram de @pabllovittar 

 

Com isso, o objeto de estudo da presente pesquisa, Pabllo Vittar, fornece um suporte 

que possibilita visualizar e entender o modo como a potência estético-política de 

movimentos de minorias resistem. Essa resistência se dá nas ações de captura, 

controle ou exclusão, ela se estabelece enquanto instância privilegiada de produção 

de novas formas de vida, de experiências e de relação entre sujeitos no presente. 

Sendo assim, por intermédio de sua visibilidade, alcance e de seu atravessamento 

estético-político midiático, Pabllo consegue conduzir reflexões sobre sexualidade e 

gênero, e, por conseguinte, acaba mostrando questões que cercam a comunidade 

LGBTQI+, ainda que seja produto da captura da subjetividade própria do capital 

cognitivo, conforme Rolnik (2018). 

 

Entende-se, assim, a importância da drag queen posta em cena e em destaques nos 

meios midiáticos, pois, por sua natureza, ela tende a romper o estigma imputado à 

figura homossexual, surgindo, então, uma necessidade de melhor compreensão da 

diversidade sexual. Essa necessidade advém dos atravessamentos que a arte drag 

causa, os quais circulam entre as sexualidades, os sistemas de gênero, os diversos 

entendimentos sobre o corpo e as configurações de identidade coletivas, que estão 
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ligadas entre si e permeados pelos modos de produção dominante, ou seja, pela 

heteronormatividade.    

 

Logo, Pabllo Vittar opera dentro e fora da comunidade LGBTQI+, atuando nos públicos 

e nas massas. A cantora consegue mover corpos, incitando a vontade coletiva de agir, 

de participar e de se conscientizar, seja por suas músicas, sua estética, imagética e 

performance. Ela atua como um elemento micropoliticamente a favor da comunidade 

LGBTQI+, constituindo um ícone da sociedade atual, com muita potência em seu fazer 

e sendo um transformador de realidades com a sua atuação micropolítica e suas 

expansões. Segundo Suely Rolnik, “reconhecer que não basta resistir 

macropoliticamente ao atual regime e que é preciso agir igualmente para reapropriar-

se da força de criação cooperação, ou seja, atuar micropoliticamente” (ROLNIK, 2018, 

p.35).   

 

Portanto, o meio mainstream e o mundo do consumo dão potência para Pabllo Vittar 

ao mesmo tempo que ela trabalha na zona de captura de sua identidade e de sua 

comunidade, sendo tal potência um de seus aspectos de projeção macropolítica. É 

necessário, então, se debruçar e passar por esse universo do consumo para poder 

entender como a cantora ganha essa força. Ao mesmo tempo em que se reconhece 

a força desse mecanismo que ela impõe ao movimento, percebe-se tensionamento 

nessa própria captura. 

 

2.3. Pabllo Vittar, sua cultura visual e estético-política 

 

As imagens e vídeos analisados durante a pesquisa foram retiradas do videoclipe 

“Não vou deitar’’ (2019), disponível no IGVT de @pabllovittar. Esse vídeo é composto 

por imagens enviadas pelos fãs de Pablo Vittar para seu Instagram,  depoimentos 

gravados de forma amadora revelados e pela forma como foram produzidas (em 

situação de instabilidade, de surpresa em meio à multidão, como denúncia etc.), cujos 

significados são ampliados e transformados por se encontrar dentro da rede. Essas 

imagens foram editadas e se mesclam com diversas apresentações da cantora.   
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Torres (2016) afirma que a imagem e o corpo gerados através de equipamentos 

digitais, quer  por indivíduos amadores ou em situação de testemunho, e inseridas no 

ambiente das redes de comunicação digital  acabam gerando afetos, sendo estes 

afetos que contribuem para a mobilização social e projeção global dos movimentos, 

tal como a visibilidade que é dada ao movimento LGBTQI+ neste videoclipe.  

Essas imagens são capturadas por telefones móveis dos seguidores da artista,   que 

estão no bloco de carnaval, em meio à multidão; elas representam e constituem um 

importante agente na disseminação da informação, propagação, contaminação e 

também compartilhamento da imagem e do vídeo nas redes sociais, que fará jus a 

uma determinada causa. A força das imagens e do compartilhamento contribui para o 

aspecto sociopsicológico da colaboração. Isso não implica na desconstrução da 

performatividade tal qual modelo comercial como produto do próprio capitalismo. 

 

A tecnologia e corpo se unem para denunciar e dar visibilidade à Pabllo Vittar, à sua 

música, sua performance e ao movimento social LGBTQI+. Mesmo para aqueles que 

não estavam no local em que essas imagens foram gravadas, há algo nelas que as 

transformam em poderosos instrumentos de afeto; elementos da ordem estética que 

exploram o visível e a forma de captação e de distribuição de imagens. Essas imagens 

atingem, de forma particular, um público que as consomem de forma individual, via 

aparelhos eletrônicos pessoais e de agenciadores de coletivos. As imagens se 

transformam em produtos facilmente vendáveis, tendo o apelo da mensagem do 

movimento sociopolítico como um dos atributos capturados para torná-los palatáveis 

e aceitáveis para o público em questão, como forma de representatividade identitária. 
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Figura 36 - Print do instagram @ eunoclipedapabllo 

 

      

Fonte: fonte Instagram perfil @eunoclipedapabllo 

 

Os indivíduos participantes do clipe de Pabllo Vittar, se expressem como 

agenciadores de coletivos, seriam as pessoas que a acompanham no 

@eunoclipedapabllo, perfil criado em parceria com o Instagram que contou com 

diversos influenciadores digitais convidados e prezou pela representação da 

diversidade.  Na intenção de convidar pessoas a participarem do videoclipe, 

convocou-se, assim, os seguidores do perfil a disseminarem o ato de se gravar, 

performar e marcar em seus stories o @eunoclipedapabllo. Essa ação teve o intuito 

de se fazer ver e dar visibilidade à artista ativando outros sentidos que são estimulados 

durante o processo de produção de consumo. Em função da ubiquidade 

proporcionada pelas telas do mundo contemporâneo, deve-se entender essas 

imagens como parte de um todo maior, em que o corpo é ativado pelos sentidos.   
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Da mesma forma como ocorre com a participação política nas redes, o comportamento 

social vem passando por mudanças, em decorrência do uso de tecnologias digitais. 

As imagens também podem ser lidas sob uma nova perspectiva, baseada na forma 

como elas aparecem nesse ambiente. Torres (2016) tentam explicar como essas 

imagens são consumidas nesse novo contexto, em que acontece a reconfiguração de 

relações entre audiência e imagem. Não é apenas o olho que produz e consome essas 

imagens, mas todo o corpo, o qual está imerso na experiência de recepção.     

 

Em sua obra o autor amplia o entendimento de uma cultura político-visual, colocando-

a sob uma perspectiva mais ampla. A fim de que isso seja feito, as imagens não podem 

ser vistas apenas em termos de seus aspectos visuais.     

 

Barthes (1984) gostaria de propor um outro elemento que atua na 
interpretação dessa imagem: a dimensão coletiva representada pela 
esfera espacial por circulam essas imagens: as redes de comunicação 
digital. Acreditamos que o modo como esta imagem (e outras ligadas 
aos eventos que analisamos) é compartilhada em rede pode também 
ativar afetos, transformando a recepção da imagem em uma 
experiência coletiva. É ainda uma dinâmica que contribui para ampliar 
e transformar os significados das imagens. (TORRES, 2016, p.102). 
 
 

Esses exemplos colocam as imagens analisadas do videoclipe em um ambiente em 

que se pretende produzir afeição, seja esta política, comercial, estética ou somente 

para dar visibilidade à cantora. Esta dinâmica sempre acabará contribuindo para 

reorganizar a relação entre o sujeito e a imagem: uma experiência estética produzida 

por aparelhos digitais de captação de comunicação.   

  

Continuando com as colocações de Torres (2016) o qual discorre sobre o pensamento 

de Rancière (2009), esse se mostra interessado em investigar as possíveis relações 

entre estética e política. Para ele tanto a estética como a política   têm o potencial de 

rearranjar um dado sistema social estabelecido; podem operar na distribuição e na 

redistribuição de lugares e identidades, suspendendo condições normais de 

existência. Essa aproximação entre as duas áreas está no fato de que ambas fazerem 

parte da experiência diária do ser humano. Tanto a estética como a política contribuem 

para a construção dessa experiência; a estética, quando opera no nível do comum, e, 

a política, quando age no mesmo nível, por meio de ações micropolíticas.     
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Sendo assim Torres (2016), baseando-se no pensando de Rancière nos apresenta a 

ideia que diferentemente de outros autores, Rancière enxerga também a política como 

uma prática de expressões que pode ser exercida por todos. Quando a arte se 

aproxima do fazer compartilhado temos a abertura de um campo que propicia 

rearranjar regimes políticos de visibilidades por meios dos quais os “invisíveis’’ ou “não 

ouvidos’’ encontram espaço de expressão para suas práticas, contribuindo, assim, 

para a alteração nos modos de visibilidade. Em lugar de uma luta travada entre a 

conquista do poder e a política, estas vão sendo definidas por meio da definição de 

um novo espaço de expressão baseado na experiência compartilhada. Essa 

reordenação das práticas políticas e artísticas na modernidade produz o que o autor 

chama de partilha do sensível.    

A distribuição e redistribuição de lugares e identidades, esse 
parcelamento e reparcelamento de espaços e tempos, do visível e do 
invisível, e do barulho e discurso constitui o que eu chamo de partilha 
do sensível. A política consiste em reconfigurar a partilha do sensível 
que define o comum da comunidade, para introduzir nela novos 
sujeitos e objetos, para tornar visível, o que tinha sido interpretado 
apenas como animais barulhentos’’ (RANCIÈRE, 2009, p. 24-25).  
  

 

Figura 37 - Videoclipe “Não vou deitar’’, de Pabllo Vittar 

 
Fonte: IGVT, imagens do vídeo clipe ‘’ Não vou deitar ‘’ 
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Como resultado, Torres (2016) afirma que a estética carrega nela mesma um potencial 

para se tornar política, onde quer que haja abertura para práticas de expressão do 

comum, no âmbito do que o autor chama de regime estético das artes.  

  

Desse modo, Torres (2016) faz uma nova leitura de Rancière sobre a participação dos 

produtos culturais na esfera política, atualizando e trazendo suas ideias para o campo 

das imagens que navegam pelas redes de comunicação digital. 

  

A estética política é um aspecto relevante dessas imagens que, por sua vez, vem 

desempenhando importante função no complexo ambiente em que as insurgências 

políticas modernas acontecem. Dado o fato de que se vive num mundo em que a 

presença das telas está mais e mais evidente em quase todas ações que praticamos 

no cotidiano, parece sensato afirmar que a forma como os sentidos dos indivíduos 

reage às imagens também passa por um processo de transformação.  

    

Sendo assim Torres (2016) se debruça sobre Panagia (2009) que acredita que tal 

mudança tem efeitos maiores, incluindo, por exemplo, a reorganização do campo 

democrático. De acordo com o autor, a prática da democracia deve levar em conta o 

uso das imagens, pois “o sujeito cidadão das organizações políticas democráticas 

modernas não é um sujeito da leitura, mas um sujeito da visualização’’ (PANAGIA, 

2009, p. 120). Desse modo o autor salienta que a estética pode ser usada como forma 

de interromper narrativas e de criar novas formas de significados, rearticulando assim, 

os sentidos. 

 

Portanto, para Torres (2016) trazer a estética e a política para o contexto da produção 

de imagens nas redes de comunicação digital passa a ser uma proposta que tem como 

objetivo refletir sobre como essas imagens estão imersas numa arena política na qual 

a estética desempenha um papel intensificador das práticas e dos sentidos. 

Intensidade, imediatismo e contato direto com o corpo trazem a produção 

contemporânea de imagens de insurgências para um debate sobre os efeitos de tais 

experiências estéticas. 
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2.4. Pabllo Vittar e performatividade 

 

Ao se fazer a análise do videoclipe percebe-se que Pabllo Vittar ao convidar seus 

seguidores para fazerem parte de seu videoclipe, utilizando suas redes sociais, 

explora aparatos de visibilidade que buscam estratégias mais eficazes de 

engajamento do corpo de seus seguidores ao dispositivo/telefone móvel. A cantora 

estabelece um jogo por meio de uma relação que perpassa os âmbitos da afetividade, 

cumplicidade e emotividade; essa estratégia leva ao estabelecimento de um diálogo 

intenso entre emissor e receptor, entre imagem e sujeito.     

 

Sendo assim, me permiti entrar nesse jogo estabelecido pela drag queen, e  pude 

participar e me deixar capturar por esse fazer performático proposto no perfil 

@eunoclipedapabllo (2019), perfil que fez uma convocatória coletiva para uma 

performance em rede, destinada a exibição no vídeo clipe ‘’ Não vou deitar ‘’. 

  

Utilizei meu dispositivo móvel, celular/smarth phone e acessei a plataforma Instagram, 

para fizer uma captura do carnaval num momento em que tocava uma das músicas 

de Pabllo Vittar. Fiz a captura e filmei um amigo que dançava uma das músicas da 

cantora. A publicação foi para meu perfil, no dia 05/03/2019, marcando assim como 

solicitado pela cantora e por seus agenciadores coletivos o perfil 

‘’@eunoclipedapabllo’’ em meu vídeo8.  

 

 

 
8 Em anexo na página 109, está o termo de autorização de uso de imagem para a participação do vídeo 
clipe ‘’não vou deitar ‘ 
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Figura 38 - Imagem reproduzida de vídeo postada na rede social Instagram

 

Fonte: elaborada pelo autor na plataforma Instagram 

 

No dia treze de abril de 2019 o perfil @eunoclipedapabllo e sua produção entrou em 

contato comigo falando que o storie publicado no Instagram havia sido selecionado 

para o compilado de vídeos coletivos, para a formação do videoclipe 

 

Figura 39 – Imagens videoclipe da @pabllovittar ‘’Não vou deitar ‘’ (2019)

 

Fonte: Instagram-IGVT @pabllovittar 
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Assim, a partir de seu Instagram, Pabllo Vittar recorre a dispositivos de propagação e 

de compartilhamento, na intenção de que as imagens ali compartilhadas tenham a 

finalidade de provocar, instigar e seduzir quem se coloca à sua frente. Ela incita as 

pessoas a participarem e a serem colaboradoras de seu trabalho, tocando-lhes a 

sensibilidade de modo a provocar um diálogo em nível existencial.     

 

A cantora também usa como extensão da sua performatividade a presença e a 

performance, para reforçar a importância do corpo no tempo presente, isto é, a 

importância do gesto e do movimento corporal em tempo real, no seu fazer 

performativo, desse modo essa presença performática se transforma em linguagem.  

 

Como afirma Baio (2015) através do pensamento de Lehmann, na performance, não 

se busca a dramaticidade da personagem, mas a “vividez da presença provocante do 

homem’’. Cesar Baio, destaca que é preciso notar que essa presença nunca se dê no 

singular. Não se pode reconhecer uma presença sem estar também presente, de 

modo que somente é possível se referir à presença como uma copresença, fato que 

implica um desafio mútuo; é justamente isso o que define o encontro. Mesmo que não 

intencionalmente, na presença, sempre estamos copresentes. Por isso, não se sabe 

ao certo se essa presença é dada ou se somos nós, como copresentes, que a 

produzimos.    

 

A performance é o ato em si de presença no mundo; performance está relacionada 

com o movimento e há algo dinâmico, Baio (2015) define como uma arte viva, sendo 

um movimento dialético entre arte e vida. Pabllo Vittar acaba, assim, saindo da zona 

da presentificação digital e, deste modo, utiliza-se também da sua presença como 

extensão performática de sua drag queen, cantando, dançando e incitando o público.  

 

Como salienta Baio (2015) apoiado nos pensamento de Lehmann, “o procedimento 

performático’’ não compreende apenas as expressões artísticas, tais como as que se 

consolidaram a partir dos anos 1970, mas encontra-se justamente na “produção de 

presença’’.  
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Figura 40 - Print da performance para a gravação do videoclipe  
 

     

Fonte: perfil do instagram de @pabllovittar 

 

Desse modo, a análise do videoclipe permite afirmar que, a partir da concepção de 

presença e de arte performática produzida no trabalho, é possível levantar a hipótese 

de que não só, a imagem, mas também os participantes passam a assumir um 

comportamento performático.    
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Figura 41 - Cenas do videoclipe disponíveis no IGTV 

 

Fonte: imagens retiradas do IGVT do vídeo clipe ‘’não vou deitar’’ 

           

Dessa maneira, o encontro entre o sujeito e a imagem passa a ser tomado como 

evento em que a imagem tem seu comportamento, vinculado aos gestos do público, 

ao mesmo tempo em que se apresenta ao sujeito também como um gesto. 

 

Assim, nos regimes performativos, ao mesmo tempo em que os movimentos do corpo 

são interpretados pelo aparato dos gestos, a imagem que se projeta do aparato ou 

dispositivo passa a ter, portanto, o significado de presença. A imagem é resultado da 

performance; o participante torna-se, então, um sujeito performativo, uma vez que é 

chamado a se projetar, performando-se junto à imagem ou dentro da imagem, sendo 

utilizado como exemplo o videoclipe.  
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CAPÍTULO 3 

 

Figura 42 – Capa Revista Quem 

 
Fonte: Instagram de Pabllo 
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CAPÍTULO 3 – PABLLO VITTAR E A CAPTURA DO MUNDO DO CONSUMO. 

 

Neste capítulo apresento a relação entre Pabllo Vittar e o consumo e observo de que 

modo essas relações são atreladas à imagem da drag queen, com isso busco 

entender as formas de representatividade dentro das atividades de consumo por meio 

da imagem. Abordo as questões de morte e violência e como as redes micropolíticas 

se expressam e são agenciadas dentro do mercado e do mainstream. E por último 

aponto de que modo se estabelece a conexão entre as redes e a visibilidade de Pabllo 

Vittar. 

 

3.1 Pabllo Vittar consumo e representatividade. 

 

Muitas pessoas podem se perguntar qual é o impacto do consumo para a comunidade 

LGBTQI+. Podemos afirmar que por meio da publicidade e das relações de consumo 

um novo espaço se abre, ele é gerado com a visibilidade e o reconhecimento que a 

capacidade de consumo proporciona a apenas uma parcela da população e da 

comunidade. Outro fator importante é o Pink Market e o Pink Money, isto é, o “dinheiro 

rosa”, termo vindo do marketing e que descreve o poder de compra da comunidade 

LGBTQI+.  

 

O mercado e o mundo do consumo passam a ter os olhos voltados a essa comunidade 

devido ao seu interesse em consumir, e se fazer consumir através de ideários 

LGBTQI+. Por meio dessas relações cria-se uma abertura para este tipo de  mercado, 

assim, muitas marcas e empresas passam a dar visibilidade a comunidade, levando 

a uma pequena diminuição dos preconceitos e dos estigmas atribuídos a estes. 

Utilizando uma visibilidade midiatizada e publicitária as empresas e marcas propagam 

a diversidade, que acontece dentro das relações que o consumo estabelece, 

reforçando uma cidadania econômica anteriormente negada pelo mercado.   

 

A publicidade voltada à comunidade LGBTQI+ trouxe visibilidade à bandeira do arco 

íris e a diversidade, mas não funciona como frente na luta para diminuir a repreensão 

e o preconceito sofridos pela comunidade. Pode-se dizer que através das relações de 

consumo postas a partir da imagem de Pabllo Vittar, tende-se a criar uma pequena 

minimização do estereótipo e o estigma em relação à figura LGBTQI+. Sua grande 
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exposição faz com que a sociedade assimile, aos poucos, o fato de que uma drag 

queen ou um casal gay não precisem atender aos modelos impostos por uma 

sociedade heteronormativa. Vittar passa a mensagem que a comunidade deve ter 

respeitado o seu espaço e a garantia de seus direitos. É possível ver um cenário que 

está paulatinamente se formando a partir do consumo e da publicidade, pautado por 

relações de captura direcionada, uma tentativa de conscientização acerca das 

questões de gênero e orientação sexual LGBTQI+. Essa conscientização é realizada 

por meio da apropriação da bandeira da comunidade LGBTQI+ e de suas qualidades 

signicas. Podemos ver que há um processo explicito da colonização nessas relações 

de consumo, e segundo Bauman  ‘’A invasão, a conquista e a colonização da rede de 

relações pelas visões de mundo e padrões comportamentais inspirados e feitos sob 

medida pelos mercados de produtos’’. (BAUMAN, 2007, p.35) 

 

Na obra “Vida para Consumo – A transformação das pessoas em mercadoria” de 

Zygmunt Bauman nos oferece reflexões que proporcionam inúmeras ligações com o 

objeto de estudo apresentado nesta pesquisa. Observamos como Pabllo Vittar, o 

Instagram e o mundo do consumo, vem utilizando da artista e se apropriando da 

comunidade LGBTQI+ para lucrar e capturar possíveis consumidores. O autor nos 

mostra de que modo a sociedade moderna de produtores de bens se transformou em 

uma sociedade de consumidores, no qual os indivíduos se tornam ao mesmo tempo 

promotores de mercadorias e muitas vezes estes se tornam as próprias mercadorias 

que promovem. Pabllo Vittar é um exemplo que permite-se cafetinar (Rolnik, 2018) e 

ter sua arte aprisionada por essas relações, permitindo-se habitar o espaço social em 

que é gerada, por meio do registro e comercialização de sua arte drag queen. Dentro 

da lógica de consumo Baumann (2008) explica de que modo ocorre a captura da 

subjetividade.  

 

Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem 
primeiro virar mercadoria, e ninguém pode manter segura a subjetividade 
sem reanimar, ressuscitar e recarregar de maneira perpétua as 
capacidades, esperadas e exigidas de uma mercadoria vendável. A 
‘’subjetividade’’ do ‘’sujeito ‘’, e a maior parte daquilo que essa 
subjetividade possibilidade ao sujeito atingir, concentra-se num esforço 
sem fim pra ela própria se tornar, e permanecer, uma mercadoria vendável.  
(BAUMAN, 2008, p. 20)  
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Dentro dessa dinâmica percebe-se o jogo de captura da subjetividade e objetificação 

de corpos, pessoas e grupos que são expostos dentro dessa relação, gerando 

diversos tipos de desdobramentos na sociedade de consumidores, como por exemplo 

temos expressões  criadas a partir das capturas e cafetinagem, as quais tem  como 

finalidade se tornar uma mercadoria esperada pelo mercado.   

 

O autor aborda questões como a liquidez das relações contemporâneas, que podem 

ser comparadas as relações estabelecidas por meio do Instagram pela artista, 

revelando sua potência gerada pelo Instagram Stories. Entretanto essas relações se 

constituem de maneira muito efêmeras, pois são reações momentâneas e 

descartáveis, que duram apenas 24horas. 

 

As relações de consumo geradas por meio da captura da comunidade LGBTQI+ e do 

‘’Pink Money’’ mostra-nos que há inúmeras formas de exclusão, divisão, preconceitos 

e divergências dentro das relações que são estabelecidas no ‘’mundo do consumo’’. 

Essas são pautadas e dirigidas somente para uma pequena parte da população, 

grupos que possuem grande poder aquisitivo e que são definidos por classes sociais, 

bairros, idade e gênero.  

 

Além de sonhar com a fama, outro sonho, o de não mais se dissolver 
e permanecer dissolvido na massa cinzenta, sem face e insipida das 
mercadorias, de se tornas uma mercadoria notável, notada e 
cobiçada, uma mercadoria comentada, que se destaca da massa de 
mercadorias, impossível de ser ignorada, ridicularizada ou rejeitada. 
Numa sociedade de consumidores, torna-se uma mercadoria 
desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os 
contos de fadas. (IDEM, p.22). 

 
 

As relações de captura dos sujeitos são legitimadas quando os consumidores entram 

nesse jogo ‘’A tarefa dos consumidores, e o principal motivo que os estimula a se 

engajar numa incessante atividade de consumo, é sair dessa invisibilidade e 

imaterialidade cinza e monótona, destacando-se da massa de objeto indistinguíveis’’  

(BAUMAN, 2008, p.21).  Se, há alguns anos, a figura do gay estava calcada no 

estereótipo, o consumo desses indivíduos era estigmatizado, restrito a revistas, 

boates e saunas, e praticamente não havia estudos e pesquisas sobre os LGBTQI+, 

tampouco investimentos por parte de grandes empresas e corporações. Esse quadro 
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mudou e atualmente quase todas as grandes empresas mundiais reconhecem a 

importância da comunidade, não somente do público gay, mas de todo a comunidade 

LGBTQI+. Por essa razão, houve uma maior relevância ao Pink Market e ao Pink 

Money, ou seja, a participação significativa e a efetivação do poder de consumo de 

uma parcela dessa comunidade.  

 

O alto poder aquisitivo é uma das explicações para o grande volume de consumo feito 

pelo público LGBTQI+. Segundo o Censo IBGE 2010, enquanto as famílias brasileiras 

formadas por pessoas de heterossexuais representam apenas 3,41% da parcela da 

população que recebem de cinco a dez salários mínimos, os casais LGBTQIs+ 

chegam a representar 9,55% desse grupo. 

 

O público LGBTQI+ tem cada vez mais peso na economia do país. O chamado Pink 

Money movimenta cerca de R$ 420 bilhões por ano, somente no Brasil, conforme 

dados da Associação Internacional de Empresas, a Out Leadership. Conforme por 

Pedrazza, 

 

 O Pink Money da conta dessa busca de empresas em ganharem 
dinheiro em cima da comunidade LGBTQI+ No Brasil, por exemplo, 
existem pesquisas que sugerem que essa população movimenta em 
torno de 150 bilhões de reais, e os segmentos como cultura, lazer, 
entretenimento, moda e turismo são os que mais beneficiam-se disso. 
Muito se discute se essa prática ajuda ou não na inclusão da 
comunidade na sociedade. (PEDRAZZA, 2019, p.175). 

 

 

Atualmente, Pabllo Vittar é um símbolo de identidade e de representatividade da 

comunidade LGBTQI+, principalmente no que diz respeito a questões de consumo e 

visibilidade, ela possui cerca de 10 milhões de seguidores no Instagram, e movimenta 

uma grande parcela da população. Com isso, é possível afirmar que a cantora se 

permite entrar em relação direta com o mundo de consumo por meio das marcas 

inseridas em campanhas publicitarias, atuando junto a patrocinadores e parceiros, 

utilizando suas redes sociais, sua música, performance. Ela apresenta objetos 

vendáveis que se são consumidos por seus seguidores que buscam incorporar os 

valores empregados na imagem da artista. Objetos esses usados ou criados a partir 

da imagética e da performance e que passam a propagar, a partir da estética da 
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artista, questões relacionadas a visibilidade, gênero e sexualidade para uma parcela 

da sociedade brasileira. 

 

Figura  43 - Coleção da Chilli Beans 2018  

 

  
     Fonte: Instagram de @pabllovittar 

 

 

A visibilidade midiatizada por meio do consumo se manifesta como um dos fatores 

que atualmente contribui para a construção e formação de identidades, sendo essas 

identidades sociais reflexos produzidos por imagens e produtos colocados à venda. 

Com isso, as marcas, a publicidade e o mundo do consumo veem em Pabllo Vittar 

uma maneira de conquistarem evidencia na comunidade LGBTQI+, e, por 

conseguinte, ampliarem a oportunidade de vendas, capturando seguidores de 

determinado grupo e de se fazerem consumir por meio da imagem de Pabllo.  
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Figura 44 - Campanha da C&A, coleção (2017)  

 

 
 

Fonte: site https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-

ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/ 

 

 

Figura 45 – Foto do Pocket show realizado em loja da C&A em São Paulo 

 

 
 

Fonte: Retirado do site culturaepontofinal.wordpress.com 

 

https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/
https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/
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As relações de consumo não vendem apenas produtos, mas estabelecem vínculos 

afetivos entre os produtos e seus consumidores e acabam “criando” um estilo de vida. 

Ao humanizar e dar ao produto uma identidade, personificada, estes produtos trazem 

os sonhos e fantasias do consumidor. Neste sentido, na medida em que as relações 

acentuam o desejo de consumir revelam seu caráter mercadológico. As circunstâncias 

de tempo, local e personagens podem variar, mas, os padrões são os mesmos e, 

assim, aguardam pelo reconhecimento do consumidor.   

 

Inúmeras marcas adentraram nessa estratégia de venda, como por exemplo, C&A, 

Renner, Chilli Beans, Calvin Klein, Sky Vodka e Amstel, isso se dá a partir do princípio 

de que roupas e acessórios exibem qualidades sígnicas, colocando a moda em 

relação direta com a comunicação, sendo, Pabllo Vittar, neste caso, a agente 

construtora do valor investido nessas peças. Dentre essas marcas, destacam-se 

também Burger King, Uber, Avon e Skol, entre outras, que estão ganhando destaque 

no mundo do consumo direcionado a comunidade LGBTQI+.   

 

Figuras 46 e 47 – Campanha Adidas 

 

Fonte: Instagram de @pabllovittar 
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Castilho (2002) explica que corpo e moda se articulam como práticas sociais e 

estéticas representadas por meio de usos e costumes. O sistema de moda, portanto, 

ao utilizar o corpo como objeto de significação e comunicação, utiliza-se do contexto 

interno (formação do self) e externo (padrões sociais, culturais, etc) de um indivíduo 

para construir uma linguagem que se manifesta sobre o corpo.  

 

Sendo Pabllo Vittar uma figura potente e representante da comunidade LGBTQI+, ela 

pode ser “destinadora” de si mesmo, termo utilizado na semiótica discursiva. Atua 

também como um agente responsável pela mudança de seu estado, ou, de outro 

sujeito, sendo uma pessoa empoderada, que tem liberdade para definir objetivos, 

enaltecer competências, bem como solucionar problemas, a fim de garantir seu bem-

estar ou de sua comunidade.  

 

 

Figura 48- Maiô da coleção C&A 2017 

 

  
Fonte: Imagens retiradas do twitter.   

 

   

O empoderamento é um tema que engloba todas as esferas sociais de grupos que 

historicamente vivem em subordinação e em cenários de falta de privilégios. A 

sociedade brasileira atualmente passa por constantes modificações, as quais refletem 

diretamente nos hábitos de consumo e no comportamento das pessoas. Deste modo, 
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nas vestimentas os indivíduos encontram uma maneira de mostrar ao mundo quem 

são, o que pensam, e o quê gostariam de ser.    

 

Figura 49 - Pabllo Vittar coleção da Calvin Klein 2020 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instagram @PablloVittar 

 

Com isso vemos como o fetichismo da mercadoria se apresenta no Instagram da drag 

queen, Bauman aponta que;     

 

“Através do fetichismo da mercadoria, vemos que o mundo da fantasia 
atribuído a produtos que carregam em si qualidades sígnicas da 
bandeira LGBTQI+, (...) que essas relações se esvaziam na medida 
que aparecem provas de sua falsidade, assim como o de sua ilusão 
ou auto ilusão subsequente.’’ (BAUMAN, 2008, p.23). 
 
 

 Dessa forma, se o destino do fetichismo da mercadoria é ocultar a substância 

demasiado humana da sociedade de produtores, é papel do fetichismo da 
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subjetividade ocultar a realidade demasiado modificada da sociedade de 

consumidores.   

 

‘’Nas lojas, as mercadorias são acompanhadas por respostas para 
todas as perguntas que seus potencias compradores poderiam 
desejar fazer antes de tomarem a decisão de adquiri-las, mas elas 
próprias se mantêm educadamente silenciosas e não fazem 
perguntas, muito menos embaraçosas. As mercadorias confessam 
tudo que há para ser confessado, e ainda mais – sem exigir 
reciprocidade. Mantêm-se no papel do ‘’objeto’’ cartesiano totalmente 
dóceis, matérias obedientes a serem manejadas, moldadas e 
colocada em bom uso pelo onipotente sujeito. Pela simples docilidade, 
elevam o comprador á categoria de sujeito soberano, incontestável e 
desobrigado – uma categoria nobre e lisonjeira que reforça o ego. 
Desempenhando o papel de objetos de maneira impecável e realista 
o bastante para convencer, os bens do mercado suprem e 
reabastecem de forma perpetua, a base epistemológica e praxiológica 
de ‘’ fetichismo da subjetividade. (IDEM, p.26). 
 
 

Dentro dessas relações de consumo descritas acima, podemos utilizar como exemplo 

as paradas LGBTQI+ para explicitar as relações que ocorrem na cidade de São Paulo. 

A cidade é uma das maiores do mundo e está abarrotada de propagandas de caráter 

totalmente neoliberal. Encontramos muitas referências de captura da comunidade 

LGBTQI+,   a propagação imagética do arco-íris, que vende a bandeira colorida e se 

encontra estampada em diversos itens. A bandeira também é encontrada em diversas 

marcas, colorindo os logos que ocupam os diversos trios elétricos que desfilam no dia 

do evento, nesses carros enormes nos deparamos também com uma grande 

quantidade de corpos brancos e heteronormativos. Dentro dessa captura no intuito de 

se fazer ver, as marcas se apropriam da comunidade e de sua luta social que 

reivindica a garantia de direitos. Com isso podemos ver a apropriação e ocupação 

explícita do mundo do consumo nesses espaços, que tendem apenas a atuar no 

campo da visibilidade para a comunidade LGBTQI+. Para as empresas a parada é um 

local de captura de novos consumidores em potencial, e que podem gerar mais 

desdobramentos para a própria marca.  

 

3.2 Necropolítica e a parada LGBTQIA+ 
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Pabllo Vittar assumiu um papel de grande importância política e social ligada ao 

movimento LGBTQI+, sendo considerada um símbolo de representatividade para uma 

grande parcela dessa comunidade.   

Na 22° Parada do Orgulho LGBTQI+, no ano de 2018, Vittar foi uma das grandes 

atrações e se apresentou para milhares de pessoas. Em um trio elétrico patrocinado 

pela Uber, usava roupa com dizeres e mensagens contra os crimes de homofobia 

(conforme Figuras 50 e 51).   

 

Além de um maiô feito com as cores do arco-íris (Figura 48), em 2018  vestiu um 

conjunto com estampas confeccionadas a partir de reportagens de jornal em preto e 

branco, com denúncias de casos de violência e homofobia (Figura 42), com destaque 

para a frase “Parem de nos matar’’, escrita com letras vermelhas,  simbolizando o 

sangue das mortes de pessoas  vítimas de inúmeros crimes de LGBTQI+fobia.  

 

Figura 50 – Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 

 

 
 

   Fonte Instagram de @pabllovittar 
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Figura 51 – Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 

 

 
 

          Fonte Instagram de @pabllovittar 

 

O figurino utilizado na parada de São Paulo, teve como finalidade denunciar as mortes 

da comunidade LGBTQIA+, sendo sua roupa um elemento estético utilizado para dar 

visibilidade e destaque para a morte e a violência vivenciada pela comunidade,  que 

sofre  com a homofobia, lesbofobia e transfobia, infelizmente isso é algo que sempre 

está presente quando falamos desse grupo.  Embasado no pensamento de Mbembe 

(2018), cientista social e historiador africano, que tem algumas de suas obras voltadas 

para a discussão do pensamento pós-colonial, o autor contribuí com reflexões   sobre 

o conceito de Necropolítica, definido como uma política situada na produção da morte 

em grande escala. Aqui podemos nos referir aos assassinatos de travestis e 

transexuais, sendo que o Brasil é um dos países que mais matam travestis e 

transexuais do mundo, segundo pesquisa realizada em 2014 por uma ONG-

Transgerder Europe. O país é um exemplo de funcionalidade no âmbito da violência, 
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frente a crise sistêmica da periferia do capitalismo, que se encaixa dentro de um 

conceito brasileiro de violência urbana, operacionalizando o conceito de Necropolítica 

dos corpos queers. 

 

 Figura 52 - Figurino usado na Parada do Orgulho LGBT 2018 
 

 

Fonte: Instagram de @pabllovittar. 

 

 Ao entrar em contato com o escritor percebi como se manifesta a produção de 

subjetividade das “travestilidades”, e o modo como essa forma de vida é socialmente 

rechaçada, estigmatizada e muitas vezes submetida à barbárie e a exclusão. Esse 

grupo não conta com nenhuma política pública de inserção e acolhimento, pelo 

contrário ele se depara com uma política de extermínio. O ponto chave para 

compreender a argumentação de Mbembe, é entender como o exercício do biopoder 

dentro da periferia do capitalismo, parece decidir e controlar quem deve morrer ou 
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viver, quais vidas importam, e quais vidas são passíveis de morte. O autor se refere a 

destruição material dos corpos e populações julgados como descartáveis e supérfluos. 

Um exemplo da forma como a Necropolítica se expressa dentro do universo gay está 

representado no caso da travesti Dandara dos Santos, 42 anos, que foi brutalmente 

assassinada com agressões de chutes e golpes de pau, e depois  exterminada a tiros, 

no dia 15 de fevereiro em Fortaleza9. Usaremos este acontecimento para introduzir e 

reflexão sobre a funcionalidade da Necropolítica na comunidade LGBTQIA+.  

 

Os desdobramentos sobre a noção de Necropolítica tocam nos referencias teóricos 

de Foucault, que abordam questões sobre a produção de subjetividade do poder 

frente as formas sociais dentro do sistema capitalista. A teoria Social Foucaultiana 

discute as ferramentas de governo e as maneiras de reger e controlar os corpos. A 

Biopolítica é um termo utilizado por Foucault para designar a forma na qual o poder 

tende a se modificar, na passagem do final do século XIX e início do século XX. A 

Biopolítica tem como alvo o conjunto dos indivíduo e a população, ela  é a prática de 

biopoderes locais, nos quais a população é tanto alvo e instrumento dentro de uma 

relação de poder. 

 

Na argumentação de Mbembe (2014) há enlaces foucaultianos fincados diante do que 

é entendido como biopoder, esse domínio da vida sobre a qual o poder tem 

estabelecido controle. No ensaio Necropolítica (2018) o autor planteia a hipótese de 

que a última expressão de soberania reside amplamente no poder de decidir quem 

pode viver e quem deve morrer. Para o autor, fazer viver ou fazer morrer, constitui os 

limites da soberania e seus atributos. 

 

A noção de Biopolítica desliza para a Necropolítica no eixo de desvelamento do corpo 

que foge da norma heteronormativa, por exemplo o da travesti que se insere na 

sociedade contemporânea, enquanto corpo abjeto, esses corpos são excluídos ou são 

aqueles que não devem existir. A relação desses corpos com os mecanismos de 

governo e controle sociais ganham caráter discursivo, no mesmo movimento em que 

se convertem em fatos, dados políticos e estatísticas. Para Mbembe “Este controle 

 
9 Segundo o jornal Globo no site do G1,disponível em : 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/apos-agressao-dandara-foi-morta-
com-tiro-diz-secretario-andre-costa.html acessado no dia 05/09/2019. 

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/policia-investiga-homicidio-de-travesti-que-foi-espancada-ate-morte-no-ce.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/apos-agressao-dandara-foi-morta-com-tiro-diz-secretario-andre-costa.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2017/03/apos-agressao-dandara-foi-morta-com-tiro-diz-secretario-andre-costa.html
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pressupõe a distribuição da espécie humana em diferentes grupos, a subdivisão da 

população em subgrupos e o estabelecimento de uma ruptura biológica entre uns e 

outros” (MBEMBE, 2014, p. 22). 

  

Tomando o racismo como exemplo, este é entendido na obra do autor como uma 

tecnologia que pretende permitir o direito de exercício do Biopoder, visto em uma 

passagem como o direito soberano de matar. No caso da travesti Dandara, a 

travestifobia pode ser relacionada dentro do aspecto do racismo, no sentido que este 

se alimenta e se relaciona com esse arquétipo, presente na formação dos 

mecanismos de Biopoder inscritos no funcionamento dos Estados modernos.  

 

Confirmando o pensamento de Foucault sobre o Estado nazi, um  Estado que exerce 

o direito de matar, o autor pontua que dentro da economia do biopoder, a função do 

racismo consiste em regular a distribuição de mortes, pondo em jogo as possibilidades 

das funções mortíferas do Estado e a condição e aceitabilidade da matança. 

 

Portanto podemos concluir que a travestifobia assim como a homofobia, lesbofia e 

transfobia, ou violência praticada contra a comunidade LGBTQIA+, enxergam essa 

população como um atentado a ordem. Como resultado estas manifestações se 

relacionam com as formas de atuação do poder no campo biológico e social. Por isso, 

a produção de subjetividade das travestilidades acabam negligenciadas e 

desarranjadas do setor socioeconômicos, se rendendo a marginalização e as relações 

de silenciamento. Para Mbembe (2014), a Necropolítica age como um processo de 

execução em série, mecanizado e transformado num procedimento técnico, 

impessoal, silencioso e rápido. Facilitado pelos estereótipos, no caso, 

LGBTQI+fóbicos e com desenvolvimento também de um preconceito de classe. 
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Figura 53 - Foto da 22º edição da Parada do Orgulho LGBTQI+ São Paulo 

 

 

      Fonte: acessado em http://www.viajabi.com  

 

Sendo assim vê-se a necessidade de expor e levantar essa pauta de discussão sobre 

corpos marginalizados e mortos pela sociedade LGBTQIA+fóbica, sendo posta em 

debate através da visualidade coletiva da estética da moda, que está intrínseca à 

performance da drag queen Pabllo Vittar, em ações de denúncia,  colocando em 

confronto a dualidade do consumo e morte.  

 

Apesar da visibilidade oferecida pelo mundo do consumo e da publicidade ao 

segmento LGBTQI+, e os nítidos interesses de consumo/Pink Money e, a despeito de 

suas boas intenções para propagar o respeito, a visibilidade e a luta pela garantia de 

direitos a esta comunidade, é possível constatar que a Parada do Orgulho LGBTQI+ 

do município de São Paulo, que é a maior do mundo, possui um caráter 

completamente liberal e corporativo, desviando o foco de enfrentamento e de 

questionamento que o movimento LGBTQI+ deve ter. Assim, é preciso estar atento 

sem perder o senso crítico quanto a mercantilização do espaço que originalmente era 

de questionamentos. 

 

3.3 Extremidades das redes micropolíticas midiatizadas 

 

http://www.viajabi.com/
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Nesta etapa da pesquisa temos como finalidade mostrar de que modo as drag queens 

utilizam dos meios digitais em que estão inseridas para criarem redes micropolíticas 

de apoio, e de que modo essas redes expostas no circuito midiático entram em contato 

com a drag queen Pabllo Vittar. Após o aumento de sua popularidade a artista ganhou 

evidência nos circuitos midiáticos em que está inserida, abrindo um campo para que 

novas formas do comum sejam alteradas como dito por Mello (2017). Sendo um 

desdobramento do fazer artístico a arte drag queen e suas extremidades atingem a 

esfera do comum, quebrando o dispositivo de gênero normativo, ideias de binarismo 

social, sendo uma arte que utiliza das performances de gênero como uma forma de 

se pensar novos modos de existência e de entendimento de uma conduta social, 

criando assim novas percepções sobre corpos que quebram a norma de gênero, um 

novo corpo social. Como dito por Mello “Podemos dizer, com isso que a perspectiva 

das extremidades não reflete o social, mas o constrói. Passa a produzir sentido como 

processo hetero gênese no corpo coletivo social” (MELLO,2017, p. 25). 

 

Este corpo social introduz novas formas e cenários que despontam a partir da 

midiatização e da visibilidade internacional criada pela cena drag queen, sendo Pabllo 

Vittar uma potência da representatividade nas mídias, na cultura de massa e do meio 

mainstream. As drags foram tomando espaços que antes eram inacessíveis, hoje as 

vemos sendo streamers de jogos, youtubers e até mesmo apresentadoras e criadoras 

de seus próprios canais de comunicação com uma audiência e número de acessos 

consideráveis. Fatos inimagináveis há alguns anos, isso não aconteciam devido ao 

preconceito e invisibilidade que estavam marcadas, agora essas figuras chegaram as 

massas por meio do mainstream, e atuam dentro da cultura das massas e quebrando 

a esfera do comum e a heteronormatividade presentes nesses espaços.  

 

Elas se tornaram perceptíveis, e que para haja permanência nesses locais há um 

movimento de sobrevivência e resistência, e mesmo passando pela violência da 

captura e empalhamento subjetivo de suas performatividade, elas conseguiram 

ocupar um espaço significativo. Segundo Mello que nos diz que a” (...) partir de tais 

extremidades constituídas na esfera do comum, é possível observar transformações 

nos modos de entendimento e conduta social, assim como o acesso, por meio da 

percepção cotidiana, a novas realidades’’ (IDEM, p. 24).  
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As redes micropolíticas são expostas em suas convergências com as drag queens 

midiatizadas e capturadas pelas redes sociais, elas criam circuitos e grupos que se 

conectam com frequência, ou seja, redes micropolíticas midiatizadas, em alguns 

casos atravessadas pela comunicação em massa, como forma de resistência e 

visibilidade e rede de apoio. 

 

 Dessa forma Pabllo Vittar, que está inserido nesse jogo macropolítico do capital 

cognitivo de visibilidade e do consumo, age diretamente dentro das relações 

macropolíticas. Usando seu campo de atuação no mainstream, que proporciona um 

maior alcance diante da arte drag, Pabllo tende a impulsionar outras redes 

micropolíticas. Esta se dá por meio de participações, parcerias e colaborações em 

canais e vídeo clipes de outras drags, que permeiam este segmento artístico e a 

comunidade, ela atua como um agente potencializador, impulsionando uma maior 

visibilidade à outros artistas. Isso acontece tanto para as marcas e participações em 

comercias, quanto a parcerias com canais ou feats em músicas com outras cantoras. 

 

Figura 54- Imagem- Pabllo Vittar e Danny Bonde 

.  

Fonte: Instagram @danny.bond 
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Utilizarei como exemplo algumas drag queens inseridas em diferentes grupos, que 

possuem um ponto comum a conectividade intensa atuação nas redes sociais, como 

no caso de Samira Close que atua com jogos, Bianca Dellafancy que é youtuber, Rita 

Von Hunty youtuber e professora. Esses são alguns exemplos dentre diversas outras 

drags que utilizam das redes sociais como mecanismo e dispositivos que 

proporcionam extensões performáticas de visibilidade. Temos também aquelas que 

se utilizam dessas relações midiáticas e dialogam com as culturas de massas, as 

drags cantoras, que tem no canto uma extensão performática da sua arte, e está 

presente em diferentes mídias.  

 

Figura 55 – Samira Close e Pabllo Vittar. 

 

Fonte: Instagram de @samiraclose. 
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Figura 56 - Pabllo Vittar no canal de Samira Close 

-  

          Fonte: Youtube canal: Samira Close. 

 

Dentro dessas relações em rede mostra-se que há um movimento articulado que 

forma uma rede de apoio, sustentabilidade e resistência que ocupa esses espaços e 

o meio mainstream, que até negado às drag queens. A partir dessas relações que 

ocorrem em diversos desdobramentos frutos dos atravessamentos em redes gerados 

pela performatividade, vemos a ocupação desses espaços que até então eram 

hegemonicamente locais heteronormativos, como por exemplo o universos dos jogos.  

 

‘’Observamos tais experiencias, por exemplo, nas redes sociais nas 
dobras entre vida pública e privada, entre espaço físicos e virtuais – 
os chamados espaços intersticiais- no transito entre a fotografia, áudio 
visual ( cinema televisão vídeo e linguagens digitais) internet, 
dispositivos móveis, arquivos, banco de dados, aplicativos software e 
ações performáticas em tempo real. Trata-se de observar o campo da 
percepção e sensorialidade em incessantes processos de 
desconstrução contaminação e compartilhamento.’’ ( MELLO,pág. 25.)  
 
 

Sendo essas redes de apoio, redes que atuam e utilizam de suas potencialidades 

como a contaminação desconstrução e compartilhamento de diferentes tipos 

conteúdo, Mello completa que, 
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Entre os procedimentos das extremidades o compartilhamento é a 
ponta mais extrema e descentralizada. Ocorre onde há transmutação, 
a partilha, de uma experiencia em outra. O compartilhamento, como 
agenciador de uma proliferação de significados, diz respeito, por 
exemplo, tanto as transformações criativas, nos ambientes 
colaborativos das redes sociais como aos modos de circulação da 
imagem, som e escrita na arquitetura, nos arquivos digitais e banco de 
dados, Criar espaços de compartilhamento implica em criar 
comunidades, significa a potência do colaborativo em que a 
experencia é compartilhada em rede. (IDEM,  p.16). 
  
 

Esses desdobramentos nos trazem novas drag queens atuando no mundo dos games, 

drags youtubers e novas drags cantoras. Elas passaram a se deixar capturar por 

esses espaços que anteriormente não as aceitavam, sendo agenciadoras delas 

mesmas e usando como apoio as redes micropolíticas criadas através desse espaço 

em rede e captura. Desse modo percebe-se que as drags criaram modos de 

sobrevivência e adaptação dentro desses circuitos midiáticos através das redes de 

apoio.  

 

Figura 57 - Pabllo Vittar com outras drag queens. 

 

   

                     Fonte: Instagram @miranda.pression e @kayaconky. 
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Usaremos como exemplo da potência midiática de Pabllo Vittar as visualizes no canal 

de Bianca Dellafancy, drag queen de São Paulo que encontrou no youtube uma 

possibilidade de construir narrativas de pessoas LGBTQI+. Em seu canal seus 

convidados passam por uma transformação drag queen, contando com um cenário de 

maquiagem e uma conversa, ao final do vídeo o convidado ganha uma ‘’montação10’’ 

drag queen.  

 

Figura 58 - Acessos com Pabllo Vittar no Della Make.  

 

 

    Fonte: Canal DellaMake disponível no youtube. 

 

Um dos vídeos de Bianca DellaFancy que possui mais visualizações é que ela tem 

como convidados Samira Close, Gloria Groove, porém o mais visualizado é o que 

contou com presença da Pabllo Vittar. Podemos buscar dentro das abordagens sobre 

as extremidades tecidas por Mello ‘’que nos chama a atenção para a potencialidade 

que tais procedimentos de leitura possuem ao nos colocar em contato com as 

experiencias artístico midiáticas que acontecem em situações limítrofes, fronteiriças, 

descontinuas e interconectadas. ‘’ (MELLO, 2017, p.14). 

 
10  Montação diz respeito ao montar-se de drag queen, termo que é utilizado para 

se referir ao procedimento e etapas que as artistas precisam utilizar para que 
haja mudança do seu estado natural para a arte drag, como maquiagem, roupa, 
perucas e etc... 
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Figura 59 - Pabllo Vittar após sair do quadro Dellamake. 

 

.  

               Fonte: Instagram @dellafancy 

 

 

Sendo assim, vemos novos modos em que a arte drag vem ocupando o circuito 

midiático, com a intenção de gerar diversas desconstruções e contaminações, 

deixando que claro que essas redes de apoio são explicitas e necessárias para que 

haja a ocupação cada vez maior de espaços, que eram heteronormativos.  Com isso 

Pabllo Vittar, artista com grande potencial midiático, estabelece uma relação de 

cooperação com as demais drag queens e suas redes cada vez mais necessárias, 

levando apoio e legitimação a este circuito.  
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Vemos que Pabllo Vittar é destinadora de seus agenciamentos, uma das expressões 

de suas táticas micropolítica é usar de sua imagem para gerar empatia, ela cria um 

vínculo identitário, e a partir desse vinculo estabelecido através dessas relações 

descritas convoca seus pares ao consumo, atuando dentro das esferas e campos 

macro e micropolíticos.  

 

Se por um lado as relações de consumo são postas na ponta extrema, ao mesmo 

tempo, ela se descola de objeto para sujeito, sendo destinadora de si mesmo. 

Portando o consumo é uma tática que as drag queens utilizaram como linha de fuga 

e com isso para gerar reconhecimento e pertencimento, ou seja, como um meio de 

fazer sua imagem circular diversas vezes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Imagem 60: Silvetty Montilla e Bianca DellaFancy 

 

Fonte: Instagra de @biancadellafancy 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa ‘’Pabllo Vittar no Instagram: comunidade LGBTQI+ e performatividade 

drag queen’’ procurou percorrer o universo das drag queens, tendo como objeto de 

estudo a drag queen Pabllo Vittar e suas expressões no dispositivo Instagram. No 

decorrer do trabalho me deparei com diversos questionamentos e expansores que nos 

levaram a refletir sobre questões ligadas às drag queens contemporâneas, tais como 

os desafios e dilemas que atravessam suas lutas cotidianas nos diferentes papéis que 

exercem como sujeitos políticos imersos em um processo de exclusão. 

Tensionamentos e substratos de uma sociedade machista e LGBTQI+fóbica 

perpassam a existência das drags, que resultam em atravessamentos de diversas 

naturezas. 

  

Alçadas como sujeitos do consumo, as drags queens passaram a ser cobiçadas por 

marcas e corporações que as projetam como ideários mercadológicos, passíveis de 

serem incorporados em campanhas publicitárias e de comunicação de massa. 

Oscilando entre papel político de representante das lutas da comunidade LGBTQI+ e 

a busca pelo ideário mercadológico Pabllo Vittar segue conquistando espaço na mídia 

e nas redes sociais, vendendo produtos e discutindo pautas relevantes para esse 

grupo, o que não a isenta de críticas e questionamentos. 

 

No percurso da pesquisa, embora tenha percebido a complexidade das questões que 

atravessam o universo LGBTQI+, no que tange aos processos de violência dos 

corpos, a ausência de condições mínimas de existência, que são negadas ou 

roubadas, bem como a violência de Estado; me  deparei também com a deliberada 

Necropolítica e os impedimentos de diversas naturezas aos quais essa comunidade 

está submetida no cotidiano brasileiro. Infelizmente devido as limitações de escopo e 

de tempo muitas das questões mencionadas não puderam ser tratadas com a devida 

profundidade. Ao final desse trabalho percebo que muito mais do que estudar os 

circuitos midiáticos gerados por meio do Instagram de Pabllo Vittar vejo a importância 

e o desejo de, em futuros trabalhos, me debruçar com maior profundidade sobre as 
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questões imbricadas na micropolítica da existência drag queen. Reforçamos a 

importância das pesquisas que buscam aprofundar o olhar crítico sobre os 

desdobramentos e implicações da luta política e das engrenagens que reproduzem os 

processos de exclusão das drag queens no Brasil, por meio de questões ligadas à 

raça e classe social. 

 

Embora não tenha discorrido com profundidade sobre essas questões, permanece o 

reconhecimento de sua relevância e o entendimento das limitações apresentadas 

nessa dissertação. Nesse percurso, os capítulos procuraram sistematizar as 

pesquisas feitas com propósito de atuar em três frentes: levantamento histórico sobre 

o movimento LGBTQI+; as movimentações em redes sociais e suas implicações e; 

relações entre consumo e comunidade LGBTQI+ em suas potencialidades, para além 

do consumo de nicho. 

 

No capítulo 1 realizei um breve levantamento histórico da comunidade LGBTQI+ e 

suas convergências midiáticas, buscando entender de que modo o objeto de 

pesquisa, Pabllo Vittar, se coloca em suas diversas relações sociais. Observei nesse 

percurso de que modo as estruturas das manifestações apresentadas pela arte drag 

queen estão diretamente conectadas com a historicidade da comunidade LGBTQI+, 

e se tornaram ato de resistência e luta política para conquistar a atual permanência 

dentro do espaço social.  

 

Constatei   que por meio do reality show RuPaul DragRace a arte drag queen passou 

por uma transformação no campo da visibilidade adentrando ao meio mainstream, 

tendo em vista que Pabllo Vittar tornou-se fruto dessas relações, sendo ela resultado 

da geração de drags pós reality. Evidencio a importância do reality em questão, não 

só, no que diz respeito à inspiração causada nas novas gerações de drag queens, 

mas sobretudo, no que tange às formas como Pablo conseguiu penetração na cultura 

de massa dialogando com públicos fora da comunidade LGBTQI+. A coexistência 

entre as diversas lutas políticas e a relação com os processos de consumo estão no 

centro dessa discussão. Questionando os limites e contornos do papel político da 
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artista e sua inserção nos interesses de mercado, não foi possível concluir se sua 

atuação tem maior peso de um lado ou de outro, todavia essas dimensões coexistem 

e pertencem a sua expressão como artista, ao mesmo tempo em que a colocam como 

elemento de forte apelo mercadológico. Longe de realizarmos um julgamento ou 

categorização do objeto, a pesquisa procurou trazer à tona problematizações e 

discussões que estão no bojo do movimento político, os quais apresentam várias 

críticas e reprovações à artista. Por outro lado, seu universo de fãs só tende a crescer, 

e com ele seu poder de atuação e influência dentro das mídias sociais, haja vista o 

crescente número de inscritos e de likes em seu Instagram. 

 

No capítulo 2 analisei de que modo as mobilizações em rede no Instagram, e seu fazer 

político e estético, são gerados e agenciados pela imagem e interesse da drag queen 

Pabllo Vittar. Observamos como se dá o processo de comunicação que acontece por 

meio de diferentes formas de engajamento com o público, e como este público se 

relaciona com as redes e suas diversas formas de captura. O modo de apreensão 

presente nos dispositivos da sociedade contemporânea, por meio das  # hashttags,  

tem como foco principalmente atuar sobre as formas coletivas de agenciamentos 

geradas pela captura da comunidade LGBTQI+, utilizando suas qualidades sígnicas 

dentro do aplicativo para impulsionar estratégias mercadológicas que por sua vez se 

reconectam com o movimento político em ciclos de retroalimentação. 

 

No capítulo 3 olhamos de que modo as formas de consumo são explicitadas na 

relação direta com as drag queens. O mundo do consumo não é apenas um conto de 

fadas, com libélulas rosas e utilizando seu Pink Money, este faz uma captura violenta, 

a qual tratamos do decorrer do capítulo. Abordarmos a questão da Necropolítica, em 

dualidade com as questões do consumo, violência e morte.  Buscamos tecer relações 

entre a visibilidade e o consumo, uma dinâmica de retroalimentação que está a serviço 

de impulsionar o desejo, e capturar sujeitos e que adentram numa relação complexa 

entre o que se torna passível de ser vendido, tornando-se, objeto do desejo dos 

dispositivos mercadológicos. Entretanto esse consumidor está sujeito a ser morto, 

violado e violentado, pela sociedade que tem como um dos pilares o consumo.  
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O Brasil, é o país onde mais ocorrem crimes de ódio contra a população LGBTQI+, 

segundo a ONG Transgender Europe (TGEu), apenas em 2019 houve 124 

assassinatos de travestis e transsexuais, colocando o país na primeira colocação de 

um ranking de 74 países.  

 

As relações de consumo são apresentadas como um grande propagador do arco íris, 

entrando assim, em dualidade com as questões de morte e violência que atingem a 

comunidade LGBTQI+, principalmente no que se refere a sigla T de travestis e 

transexuais, alvo das maiores atrocidades, violências e barreiras sociais. 

 

No percurso da pesquisa foi possível obter uma visão do modo com as drag queens 

estabeleceram relações através do capital cognitivo com o seu público, com o mundo 

do consumo e as suas redes micropolíticas.  Pudemos acompanhar o crescimento, a 

importância e a potência conquistada pela drag queen Pabllo Vittar, que obteve no 

Instagram, no início da pesquisa em 2018, ela apresentava cerca 5,5 milhões de 

seguidores, ao finalizarmos este trabalho em 2020 a mesma possuía cerca de 10,7 

milhões. Os números quebraram vários paradigmas e recordes e mostraram o poder 

de sua visibilidade inserida no circuito midiático.  Portanto, ao observar alguns pontos 

ligados à figura midiatizada e as relações com o seu público e o mundo do consumo, 

em que Pabllo Vittar está inserida, pude abordar conceitos que a atravessaram e 

contaminaram o objeto e seu público. Na busca de uma compreensão mais 

aprofundada, de sua atuação e performance observei como ela se tornou um 

referencial midiatizado que adentrou ao mainstream e aos espaços mercadológicos 

nacionais e internacionais da arte drag queen contemporânea. O Instagram é um dos 

principais dispositivos que dá suporte para divulgação da arte drag, e seus diversos 

desdobramentos midiatizados em rede.  

 

Com isso, a pesquisa teve como finalidade entender de que modo a plataforma 

Instagram legitimou Pabllo Vittar como uma artista drag queen, por meio de um jogo 

entre a captura e a construção de sua imagem, que a própria artista se permitiu, e a 
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relação com o seu público. Tentei mostrar de que modo as corporações e marcas 

utilizaram de dispositivos e apelos de marketing para a captura da subjetividade 

LGBTQI+ e suas qualidades sígnicas e as transformaram em estratégias de vendas.  

 

O Brasil possuí o vergonhoso recorde de ser o país que mais mata travestis e 

transexuais no mundo. Nossa pesquisa olha para o modo como o consumo é 

contraposto à bruta realidade de morte e violência que a comunidade LGBTQI+ sofre. 

O trabalho buscou dar luz à captura do arco íris, símbolo da luta política por direitos e 

inclusão dos gays, porém essa bandeira foi incorporada ao universo consumista, e 

passou a ser amplamente disseminada em ambientes corporativos e alvo de 

campanhas publicitárias sem qualquer conexão com seu real sentido simbólico. 

Sabemos que uma pequena parcela da comunidade LGBTQI+ se encontra dentro do 

padrão do ‘’ sujeito ‘’ de consumo pautado pelas agências e marcas, e a captura da 

bandeira LGBTQI+ é uma medida que somente funciona no campo da visibilidade. 

Estas são ações mínimas e não atuam de forma direta no combate a homofobia e 

violências direcionadas a comunidade LGBTQI+. A visibilidade não garante mudanças 

significativas, pois a mesma sociedade que exalta a drag queen Pabllo Vittar é capaz 

de promover ataques a artista, ela como outras drags também é atacada nas redes 

sociais sendo alvo de homofobia e vários tipos de violência simbólicas. 

 

Ao final da pesquisa, evidenciam-se que tais violências simbólicas presentes nas  

redes sociais são combatidas por meio da união e parceria entre as drag queens, as 

quais estabelecem redes micropolíticas de resistência e permanência em espaços 

macropolíticos midiatizados, espaços que são  atravessados pela cultura de massa e 

que visam sua captura e de sua comunidade. Esse tensionamento deixa claro a 

importância do fazer político, assim como revela a importância das redes sociais que 

veem se mostrando como estruturas de resistência e manutenção da vida. 

 

Com isso vemos que a performatividade de Pabllo Vittar se expressa de diversas 

maneiras, fora e dentro das redes. Estando inserida dentro da plataforma Instagram 

como um agente potencializador e construtor de redes, a partir da captura que a 
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própria plataforma gera. Isso leva a desdobramentos que são notados na perspectiva 

da observação e performatividade, das suas relações com o aplicativo, a comunidade 

LGBTQI+, com as drag queens e o seu público. Fica claro o modo que essa captura 

performativa ocorre através da plataforma Instagram, notando a sua relação com o 

mundo do consumo e a performatividade das drag queens, que através de suas redes 

micropolíticas são construtoras de outras redes que estão inseridas dentro na mesma 

da plataforma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

11º Caderno Sesc_Videobrasil – alianças de corpos vulneráveis: feminismos, 
ativismo bicha e cultura visual. Disponível em: 
http://site.videobrasil.org.br/publicacoes/caderno/11> .  Acesso em 02/12/2019. 
 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos 
Editora, 2009.  
 

______. O que é um dispositivo? 2009. Disponível em: 
https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2013/10/6-agamben-o-que-c3a9-um-
dispositivo.pdf Acesso em : 14/04/2019. 
 

AMANAJÁS I. Drag queen: um percurso histórico pela arte dos atores 
transformistas. Revista Belas Artes [Internet] 2014.  Disponível em: 
http://bit.ly/2xSbKyb. Acessado em 02/12/2019. 
 

BAIO, Cesar Augusto. Máquinas de imagem: arte, tecnologia e pós-virtualidade. 
São Paulo: Annablume, 2015. 
 

BAKER, Roger. Drag: a History of Female Impersonation in the Performing Arts. 
Nova Iorque: New York University Press, 1994.  
 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo a transformação de pessoas em 
mercadoria. Editora: ZAHAR 2008. 
 

BAUSUM, Ann. Stonewall: Breaking Out in the Fight for Gay Rights. New York: 
Penguin Group, 2015. 
 

BRAGANÇA, L. Fragmentos da babadeira história drag brasileira, Reciis – Revista 

Eletronica de Comunicação Informação & Inovação em Saúde. 2019 jul.-set. 

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

CABRAL, Jamil, NOGUEIRA Juslaine A., FERREIRA, Camila M.  Paris still burning 

? – sobre o que a noção de performatividade de gênero ainda pode dizer a um 

cinema queer. Textura, v. 18 n.38, set./dez.2016 disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/326273614  

CARDOSO FILHO, Jorge; AZEVEDO, Rafael José; SANTOS, Thiago Emanoel 

Ferreira; MOTA JUNIOR, Edinaldo Araujo. Pabllo Vittar, Gloria Groove e suas 

performances: fluxos audiovisuais e temporalidades na cultura pop. 

Contracampo, Niterói, v. 37, n. 03, pp. 81-105, dez. 2018/ mar. 2019.  

CASTILHO, Kathia; GALVÃO, Diana. A moda do corpo, o corpo da moda. São 
Paulo: Ed. Esfera, 2002.  
 

CLENDINEN, Dudley; NAGOURNEY, Adan. Out For Good: The Struggle to Build a 
Gay Rights Movement in America. Simon & Schuster; 1st Touchstone Ed edition. 
2001.  

http://site.videobrasil.org.br/publicacoes/caderno/11%3e%20.%20%20Acesso%20em%2002/12/2019
http://site.videobrasil.org.br/publicacoes/caderno/11%3e%20.%20%20Acesso%20em%2002/12/2019
https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2013/10/6-agamben-o-que-c3a9-um-dispositivo.pdf
https://filosoficabiblioteca.files.wordpress.com/2013/10/6-agamben-o-que-c3a9-um-dispositivo.pdf
http://bit.ly/2xSbKyb
https://www.researchgate.net/publication/326273614


 
105 

 
 

COLLING, Leandro (Org.). Stonewall uma história 40 + e o que no Brasil? Coleção 
cult. Salvador: EDUFBA - Editora da Universidade Federal da Bahia, 2010.  
 

FERNANDO, Cristhian. Imagens de Consumo e consumo de imagens: sujeitos, 
identidades e subjetividades associados à publicidade GLS. Santa Catarina, 
UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, 2013.  
 

FOUCAULT M. História da sexualidade v.1: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Paz 
& Terra; 2017.  
 

____. Que és un dispositivo? In: BALBIER, E. et. al. Michel Foucault, filósofo. 
Barcelona: Gedisa, 1999, p. 155-163.  
 

GARBER, Eric. A spectacle in color: The lesbian and gay subculture of jazz age 
harlem. IN: DUBERMAN, Martin; VICINUS, Martha; CHAUNCEY, George. Hidden 
from history: reclaiming the gay and lesbians past. New York: News American 
Library,1989,pp 318-331. 
 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 
2006.  
 
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008 

 

JESUS, Jaqueline Gomes de. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos 
e termos. Brasília: Publicação online, abr. 2012. Disponível em: 
http://www.sertao.ufg.br/up/16/o/ORIENTAÇÕES_POPULAÇÃO_TRANS.pdf?1334 
065989>. Acesso em 02/02/2020. 
 
RANCIÈRE, Jacques. The politics of aesthetics. London: Continuum,2004. 

______. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2005. 

______.Aesthetics and its discontents. Cambridge: Polity Press, 2009. 

 

RIBAMAR, José. O Empalhamento da Performance: a Drag queen como cobaia 
mainstream do parque farmacopornografico. REBEH- Revista Brasileira da 
Homocultura – 2009.– Vol. 02, N. 01, Jan. - Mar., 2018 disponível em :· 
www.revistas.unilab.edu.br/index.php/rebe 

 

PILGER, Caroline Roveda. A Estereotipagem da “diferença” quando o espetáculo 

é o Outro Queer: uma análise das representações midiáticas de Pabllo Vittar - 

Anais do I Aquenda Seminário Nacional de Comunicação, Gêneros e Sexualidades 1, 

2 e 3 de agosto de 2018 - Porto Alegre UFRGS 2019 

 
PEREIRA, Livia Maria Dantas, O “roteiro do linchamento” de Pabllo Vittar: O 

discurso de ódio como forma de preservar identidades e valores tradicionais - 

Comunicon- Congresso internacional de comunicação e consumo. Realizado no dia 

http://www.revistas.unilab.edu.br/index.php/rebe


 
106 

 
10 de outubro de 2018. Local: São Paulo. Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/329116695_O_roteiro_do_linchamento_de

_Pabllo_Vittar_O_discurso_de_odio_como_forma_de_preservar_identidades_e_valo

res_tradicionais. Acessado em 27/11/18 

LOPES, Edith. Homossexualidade preconceito e intolerância- análise semiótica 
de depoimentos. 2010. Tese de Doutorado em  Semiótica e Linguística Geral. 
Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010. Disponível  em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8139/tde-09022011-103046/. 
 

LOURO, Guacira Lopes. Um corpo estranho: Ensaios sobre sexualidade e teoria 
queer. São Paulo: Autêntica, 2018.  
 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. 3. ed. São Paulo: Nº 1 edições, 2018 
 

______. Crítica da Razão Negra. São Paulo: Nº 1 edições, 2018. 
 

______. Biopoder soberania estado de exceção, política da morte. São Paulo: Nº 
1 edições, 2018. 
 

MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: Senac, 2008. 
 
_____.(Org.) Extremidades experimentos críticos – redes áudio visuais, cinema, 
performance e arte contemporânea. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017. 
 
MONTEIRO, Camila. Fandom: cultura participativa em busca de um ídolo. Revista 

Anagrama: Revista Científica Interdisciplinar da Graduação, São Paulo, Ano 4 - 

Edição 1 –  Setembro-Novembro de 2010. 

 

MORAES, Rafael Ribeiro de Castro, Ru Paul’s Drag Race e seu Fandom: um nicho 

em expansão, Rev. Cambiassu, São Luís, v.15, n.16, janeiro/junho 2015. 

O’REILLY, Tim (2006). O que é web 2.0 – Padrões de design e modelos de 
negócios para a nova geração de software. Disponível em: 
http://pressdelete.files.wordpress.com/2006/12/o-que-e-web20.pdf. 
 

PAIVA, Vitor. Como a revolta de Stonewall, em 1969, empoderou o ativismo LGBT 
para sempre. Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-
revoltas-de-stonewall-na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/. 
 

PEDRAZZA, Danilo. A sua voz não está mais escondida”: representações 
artísticas e políticas da drag queen Pabllo Vittar na mídia. 2019. Dissertação de 
Mestrado em Comunicação, Arte e Cultura. Universidade do Minho, Portugal, 2019.  
 

PELÚCIO, Larissa. Abjeção e desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo 
Preventivo de AIDS. São Paulo: Annablume, 2009.  
 

PRECIADO P.B. Manifesto contrassexual. São Paulo: n-1 edições; 2017.  
 

https://www.researchgate.net/publication/329116695_O_roteiro_do_linchamento_de_Pabllo_Vittar_O_discurso_de_odio_como_forma_de_preservar_identidades_e_valores_tradicionais
https://www.researchgate.net/publication/329116695_O_roteiro_do_linchamento_de_Pabllo_Vittar_O_discurso_de_odio_como_forma_de_preservar_identidades_e_valores_tradicionais
https://www.researchgate.net/publication/329116695_O_roteiro_do_linchamento_de_Pabllo_Vittar_O_discurso_de_odio_como_forma_de_preservar_identidades_e_valores_tradicionais
http://pressdelete.files.wordpress.com/2006/12/o-que-e-web20.pdf
https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-revoltas-de-stonewall-na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/
https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-revoltas-de-stonewall-na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/
https://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Pedrazza%2C+Danilo


 
107 

 
RODRIGUES, Tereza. Minorias sexuais: direitos e preconceitos. Brasília: 
Consulex, 2012.  
 

ROLNIK, Suely. Esferas da insurreição: notas para uma vida não cafetinada. São 
Paulo: n.1 edições, 2018.   
 

SALIH, Sara. Judith Butller e a teoria queer. São Paulo: Autêntica, 2012.  
 

SANTAELLA, LÚCIA. O que é semiótica. São Paulo: Ed. Brasiliense – coleção 
primeiros passos, 2005. 
 

SILVA, Tarcísio Torres. Ativismo digital e imagem: estratégias de engajamento e 
mobilização em rede. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.   
 
SILVA, Nicolas de Sales. Uma voz que ressoa pelas rupturas do corpo: encontro 

entre os estudos queer e o documentário Paris is Burning. Trabalho de conclusão 

de curso, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre. 2015. 

 

TREVISAN. JS. Devassos no paraíso: homossexualidade Brasil. Rio de Janeiro: 
Record, 2000. 
 

TRIVINHO, Eugênio. A Dromocracia Cibercultural: lógica da vida humana na 
civilização mediática avançada. São Paulo: Paulus, 2007 

 

VENCATO, Anna Paula. Fervendo com as drags: corporalidades e performances 
de drag queens em territórios gays da Ilha de Santa Catarina. 2002. 124f. 
Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa 
Catarina, Ilha de Santa Catarina, 2002. 
 

 

FILMES 

A morte e a vida de Marsha P.Johnson  [documentary]. D. France , Teodosio LA, 
Reed K, producers. California: Netflix; 2017. 1h 45min. 
 
Paris is burning [documentary]. J Livinston, California: Netflix; 1990. 1h 16min.  
 
 
WEBGRAFIA 

 

CABETTE, André Fábio. A trajetória e as conquistas do movimento LGBTI brasileiro 

de jun de 2017 (atualizado 27/05/2020 às 21h07). Disponível em 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/06/17/A-trajet%C3%B3ria-e-as-

conquistas-do-movimento-LGBT-brasileiro. Acesso: 20/03/2020. 

CALIXTO, Fabíola. Por que o marketing digital inclusivo e acessível deve ser 

prioridade no seu negócio em 2020? 27 de fevereiro de 2020. Disponível em: 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/06/17/A-trajet%C3%B3ria-e-as-conquistas-do-movimento-LGBT-brasileiro
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/06/17/A-trajet%C3%B3ria-e-as-conquistas-do-movimento-LGBT-brasileiro
https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/


 
108 

 
https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-

ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/ Acesso 02/03/2020. 

 

CORREA, F. 'Pink money': público LGBT tem cada vez mais peso no mercado de 
consumo. 03/02/2018. Portal Hoje em Dia. Disponível em: 
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pink-money-p%C3%BAblico-lgbt-tem-
cadavez-mais-peso-no-mercado-de-consumo-1.594486.Acesso em 03/06/2018. 
 
Cultura e ponto final. Publicado dia 17 de dezembro de 2017. Disponível em : 

https://culturaepontofinal.wordpress.com/2017/12/27/2017-retrospectiva-do-cultura/ 

Acesso dia 16/02/2020. 

 
EDITORES HYSTORY.COM. Stonewall Riots. Disponível em 
https://www.history.com/topics/gay-rights/the-stonewall-riots. Acesso dia 17/05/2020. 
 

Instagram highlights LGBTQ role models and new features for Pride 01 junho de 

2018. Disponível em: https://www.gaystarnews.com/article/instagram-lgbtq-role-

models-new-features-pride/  acessado 23/09/2018. 

MILLS, Laura. Marsh P Johnson, de Stonewall ao fundo do Rio Holland. Disponível em 
https://revistahibrida.com.br/2018/09/20/a-historia-de-marsha-p-johnson-de-
stonewall-ao-fundo-do-rio-holland/. Acesso em 17/05/2020. 
 
ONG Transgender Europe (TGEu), Disponível em: <https://tgeu.org/>. Acesso dia 
10/06/2018. 
 

PAIVA, V. Revolta de Stonewall em NY e empoderamento LGBTQI+. Hypeness 
Disponível em: https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-revoltas-destonewall-
na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/>. Acesso dia 04/06/19. 
 
Rafael Leick 15 de junho de 2018. Disponível em : https://viajabi.com.br/parada-lgbt-

sp-2018-ferveu-com-pabllo-vittar-gretchen-e-anitta/ acessado 30/06/2018. 

 

Redação – o Estado de S. Paulo 19/06/2019, Disponível em: 

https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,pabllo-vittar-se-apresenta-na-onu-em-

evento-que-homenageia-rainha-elizabeth,70002880003 Acessado 03/04/2020 

 

 

 

 

 

  

https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/
https://fabiolacalixto.com.br/por-que-o-marketing-digital-inclusivo-e-acessivel-deve-ser-prioridade-no-seu-negocio-em-2020/
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pink-money-p%C3%BAblico-lgbt-tem-cadavez-mais-peso-no-mercado-de-consumo-1.594486.
http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/pink-money-p%C3%BAblico-lgbt-tem-cadavez-mais-peso-no-mercado-de-consumo-1.594486.
https://culturaepontofinal.wordpress.com/2017/12/27/2017-retrospectiva-do-cultura/
https://www.history.com/topics/gay-rights/the-stonewall-riots.%20Acesso%20dia%2017/05/2020
https://www.gaystarnews.com/article/instagram-lgbtq-role-models-new-features-pride/
https://www.gaystarnews.com/article/instagram-lgbtq-role-models-new-features-pride/
https://www.gaystarnews.com/article/instagram-lgbtq-role-models-new-features-pride/
https://revistahibrida.com.br/2018/09/20/a-historia-de-marsha-p-johnson-de-stonewall-ao-fundo-do-rio-holland/
https://revistahibrida.com.br/2018/09/20/a-historia-de-marsha-p-johnson-de-stonewall-ao-fundo-do-rio-holland/
https://tgeu.org/
https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-revoltas-de-stonewall-na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/
https://www.hypeness.com.br/2018/06/como-as-revoltas-de-stonewall-na-ny-de-1969-empoderou-o-ativismo-lgbt-para-sempre/
https://viajabi.com.br/parada-lgbt-sp-2018-ferveu-com-pabllo-vittar-gretchen-e-anitta/
https://viajabi.com.br/parada-lgbt-sp-2018-ferveu-com-pabllo-vittar-gretchen-e-anitta/
https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,pabllo-vittar-se-apresenta-na-onu-em-evento-que-homenageia-rainha-elizabeth,70002880003
https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,pabllo-vittar-se-apresenta-na-onu-em-evento-que-homenageia-rainha-elizabeth,70002880003
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Ficha Técnica dos Filmes Utilizados. 

 

Título: Paris is Burning (Original) 

Ano produção: 1990 

Dirigido por: Jennie Livingston 

Estreia:  1 de Janeiro de 1990 (Mundial) 

Duração: 77 minutos  

Gênero: Documentário 

Países de Origem: Estados Unidos da América 

Sinopse: Este premiado e antológico documentário explora a cena dos Ballrooms de 

New York na segunda metade dos anos 1980. Criada pela população LGBT de origem 

afro-latina, essa subcultura é explorada em todos os seus aspectos e reflexões, tendo 

como foco alguns personagens marcantes de uma cena que ainda vive, desde o final 

dos anos 1950 até o nosso tempo. Esse filme é considerado um marco na visibilidade 

da população LGBT nos EUA, sendo pioneiro em mostrar a realidade crua misturada 

à cultura vibrante e criativa da cena dos Balls de New York. Por isso, ele é tomado por 

boa parte dos LGBT estadunidenses como um guia fundamental de autoconsciência 

histórica e cultural. 

 

Título: The Death and Life of Marsha P. Johnson (Original) 

Ano produção: 2017 

Dirigido por: David France 

Estreia:  6 de outubro de 2017 (Mundial) 

Duração: 105 minutos 

Gênero : Biografia, Documentário, Policial 

Países de Origem: Estados Unidos da América 

Sinopes : Autodenominada "rainha da rua", Marsha P. Johnson, lendária peça no 

gueto gay de Nova York que, juntamente com a Sylvia Rivera fundaram a 

Transvestites Action Revolutionaries (STAR), um grupo de ativistas trans fundado no 

coração de Greenwich Village, em Nova York. 

O documentário comemora o legado político duradouro de Marsha P. Johnson, e 

procura finalmente resolver o mistério de sua morte inexplicável 

https://filmow.com/filmes-biografia/
https://filmow.com/filmes-documentario/
https://filmow.com/filmes-policial/

