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CAPÍTULO VI
REPRESENTATIVIDADE E ESTÉTICA DE PROTESTO NO YOUTUBE: O
VIDEOCLIPE COMO MANIFESTO MUSICAL LGBTQIA+ EM LEONA
VINGATIVA, JOHNNY HOOKER E PABLLO VITTAR
Weberson Ferreira Dias37; Geovanna de Lourdes Alves Ramos38.
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.16-06

RESUMO:
Este capítulo analisa três videoclipes e canções de cantores, cuja estética, musicalidade e
performances os avizinham aos padrões audiovisuais da cultura pop contemporânea:
“Não Pode Esquecer o Guanto”, da artista paraense Leona Vingativa; “Indestrutível”, da
maranhense Pabllo Vittar, e “Flutua”, do pernambucano Johnny Hooker. As músicas com
temática de gênero não binário têm ganhado cada vez mais adeptos e, como consequência,
tem se configurado um importante canal de comunicação no que diz respeito à
conscientização da sociedade e da própria comunidade LGBTQIA+. Vimos que os três
artistas quebram tabus durante suas apresentações em que são comuns travestismo,
maquiagens carregadas em paralelo a aspectos masculinizados, tais como barba. Os
discursos de seus clipes vão de encontro às condutas sexuais compreendidas como as
únicas possíveis numa sociedade. Portanto, o Youtube torna-se um sistema de dados
videográficos livre, que imprime visibilidade aos corpos transgressores junto aos
consumidores internautas.
PALAVRAS-CHAVE: LGBTQIA+. Videoclipes. Cultura Pop. Visibilidade.
Comunicação.

INTRODUÇÃO
A primeira referência considerada de teor homossexual no Brasil foi gravada em
1903. De autoria desconhecida, a música “O bonequinho” interpretada por Baiano, falava
muito sutilmente de um rapaz que tinha uma bonita nádega (FAOUR, 2019). O historiador
José Ramos Tinhorão sinalizou que o bonequinho da música seria um homossexual e,
conforme os trajes da época, as nádegas saltavam aos olhos e obtinham destaque. Segundo
ele, na hora de falar desse detalhe, o autor pula e dá a conotação de que tinha algo a mais
a dizer (DEZ PORQUÊS..., 2016). O pioneirismo da canção abriu espaço para outros

37 Doutorando em Comunicação pelo Programa de Pós Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás
(PPGCOM/UFG). Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3638-5590. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3854785614437896. Email: webersondias@gmail.com.
38 Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia. Docente Adjunta II do curso de História, Instituto
de Ciências Humanas do Pontal - ICHPO da Universidade Federal de Uberlândia/UFU. Orcid: https://orcid.org/00000003-4998-4517. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1375314669209734. E-mail: geovanna@ufu.br

80

artistas, que, do mesmo modo, compunham versos voltados para o tom de casais iguais,
até então, muito sutilmente.
Uma reviravolta se deu no ano de 1977. A cantora carioca Leci Brandão lançou a
música “Ombro Amigo”. Gravado em terceira pessoa e em tom de lamento, os versos
destacavam o preconceito social, a agressão e a fuga para um recinto que,
reconhecidamente, à época, “era o seu mundo”39. A música entoava: “Eu sei que as
pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor. E você tem que ir pra boate,
pra bater um papo ou desabafar (...), surge um ombro amigo pra você chorar”.
Mais recentemente, 2010, Vanessa da Mata compôs a música “Vê se fica bem”,
cuja letra entoa: “Vejo os casais nas calçadas de mãos dadas e os nossos amigos me pedem
paciência. Dizem que o romance anterior foi ruim e você desconta em mim (...). Toda vez
que vai me apresentar como amiga”. Embora a letra seja sutil, em entrevistas Vanessa da
Mata disse que a composição de forte cunho LGBTQIA+40 se refere a um casal de
mulheres em que uma delas teme em se entregar para a outra, por estar se descobrindo
sexualmente.
Possivelmente, o século XX foi o pioneiro em relação à música libertária e de
conotação LGBTQIA+. Comuns nas rádios brasileiras até antes do ano 2000, a estância
da música tem saltado para a internet de forma vertiginosamente. Os clipes musicais
fazem parte das realidades de muitos artistas, dentro os quais uma ala que se reconhece e
se volta para os públicos minoritários.
Músicas com a temática de gênero não binário têm ganhado cada vez mais adeptos
e, como consequência, tem se configurado num importante canal de comunicação no que
diz respeito à conscientização da sociedade e da própria comunidade LGBTQIA+. Como
desde sempre a música tem sido uma excelente cronista de costumes, e tem ganhado cada
vez mais contornos públicos.

39 Em referência ao vídeo “Corra, Baia, Corra”, de Baia Bahia, gravado em 2011, em que a “personagem fria” conta a
realidade vivida pelos gays nas boates. Segundo ela: “Diziam que era muito bom. Que os homens andavam de mãos
dadas, namoravam, se beijavam... Podia tudo. Era como se a boate gay fosse o seu mundo” (LIMA, 2011).
40 Utilizaremos essa sigla por acreditarmos que representa grande parte dos públicos a que ela se destina, embora
reconheçamos que existam outras. Do mesmo modo, é o termo comumente utilizado no meio. A sigla LGBTQIA+
engloba os seguintes públicos: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais ou Transgêneros (Travestis), Queer,
Intersexuais e Assexuais (ou Aliados). O símbolo positivo abriga todas as diversas possibilidades de orientação sexual
e/ou de identidade de gênero que existam; que não estão incluídas nas iniciais da sigla.
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Assim, trazemos a realidade de pelo menos três destes artistas, que carregam a
bandeira LGBTQIA+ e se tornaram ícones do movimento tanto nas suas aparências e
performances físicas e vocais, quanto na sua militância cultural. Portanto, o objetivo
desse capítulo é lançarmos mão do site do Youtube41 como plataforma hipermidiática em
defesa dos direitos LGBTQIA+ por meio da reflexão dessa produção.
Os videoclipes e canções desses cantores, cuja estética, musicalidade e
performances os avizinham aos padrões audiovisuais da cultura pop contemporânea42:
“Não Pode Esquecer o Guanto43”, da artista paraense Leona Vingativa; “Indestrutível”,
da maranhense Pabllo Vittar, e “Flutua”, do pernambucano Johnny Hooker 44. Quebram
tabus durante suas apresentações em que são comuns travestismo, os rostos com
maquiagens carregadas e aspectos masculinizados, como barba. Além disso, suas
vestimentas e adereços fogem da concepção heteronormativa de gênero.
Metodologicamente, as “redes de contextualização”, que são articulações
narrativas de alguns aspectos (históricos, políticos, estéticos, econômicos e culturais)
oferecem os enquadramentos predominantes para acontecimentos e/ou fenômenos
sociais; e mobilizamos aspectos documentais, nesse caso, as entrevistas no próprio
Youtube; invocamos as produções do campo da fabulação45, aqui expressa nas canções e
videoclipes (CARDOSO FILHO; GUTMANN e AZEVEDO, 2017).

A TÔNICA DOS CANAIS NO YOUTUBE

41 Criado no primeiro semestre de 2005, o Youtube trazia como slogan Your Digital Video Repository (“seu repositório
de vídeos digitais”), uma declaração que, de alguma maneira, vai de encontro à exortação atual, e já consagrada,
Broadcast yourself (algo como “transmitir-se”). Essa mudança de conceito do site de um recurso de armazenagem
pessoal de conteúdos em vídeo para uma plataforma destinada à expressão pessoal – coloca o YouTube no contexto
das noções de uma revolução liderada por usuários que caracteriza a retórica em torno da “Web 2.0” (BURGESS;
GREEN, 2009, p. 20). Depois que foi adquirido pelo Google em outubro de 2006, o Youtube cresceu seu portfólio de
artistas que se utilizaram da plataforma para divulgar seus videoclipes. No Brasil, diferentemente do ineditismo da
exibição dos vídeos na MTV, as produções passaram a depender cada vez menos de fitas VHS e estão sempre
disponíveis na rede à distância de uma conexão à internet (CARDOSO FILHO et al, 2018).
42 Assim como Cardoso Filho et al (2018, p. 84), seguiremos Janotti Jr (2015), quem compreende a cultura pop como
lugares das experiências diferenciadas através de produtos midiáticos, marcada pelas transformações a partir dos
encontros e tensões próprios das modernidades atreladas à cultura midiática.
43 Gíria empregada pela comunidade gay para designar preservativo, camisinha.
44 Música gravada em parceria com o cantor Liniker de Barros Ferreira Campos, de 24 anos, conhecido no meio
musical como Liniker, natural de Araraquara (SP) e que se apresenta de batom, brincos e cachos naturais no cabelo
crespo.
45 Entendida como um padrão atual de construção narrativa, que utiliza simulações e arte constantemente para
“demonstrar” seus pontos de vista (CARDOSO FILHO; GUTMANN e AZEVEDO, 2017).
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Natural de Belém do Pará, Leona Assassina Vingativa (ou simplesmente Leona
Vingativa) é a identidade drag queen de Leandro Olin dos Santos, webcelebridade de 24
anos que iniciou seus vídeos na tela de um simples celular, por volta do ano 2007. Ainda
criança, Leona gravava vídeos com o amigo homossexual, Pedro Colucci, a famosa
Aleijada Hipócrita46. Na trama, Aleijada e Leona eram rivais, sendo esta última à vilã nos
moldes de Paola Bracho, a qual Leona tem como musa inspiradora e personagem icônica
da novela “A Usurpadora” (SBT)47.
O bordão “pode cortar” era uma espécie de claquete que indicava ao editor o final
do vídeo, mas virou junto à comunidade LGBTQIA+ uma expressão que consagrou a
artista. Nascida no Jurunas, bairro periférico belenense, Leona ultrapassou as fronteiras
da favela com seus clipes bem humorados e de conscientização 48. Sua história de vida
ganhou peça teatral, e foi contada em inúmeros documentários49, programas e projetos
para divulgar a cultura paraense. Em uma de suas várias entrevistas na internet, Leona
afirmou que ultimamente tem se voltado para a produção do que chama de ‘paródia
consciente’. “A gente tenta fazer uma palhaçadinha, né, pra ficar uma coisa meio
engraçada. A pessoa achando graça, mas... pára pra pensar, né?” (O LIBERAL, 2019).
No Youtube desde junho de 2014, e com diversos clipes gravados, seu perfil oficial já
ultrapassa a marca de 75,5 mil inscritos e seus vídeos já tiveram mais de 6 milhões de
visualizações.
Nascido em uma família totalmente libertária, o pernambucano de Recife John
Donovan Maia, mais conhecido no meio artístico como Johnny Hooker50, tem 34 anos, é
cantor, compositor, ator e roteirista e atualmente reside em São Paulo (SP). Se define
como “uma mulher em fúria dentro do corpo de um homem com os olhos marejados de
lágrimas”51. Produtor independente, suas músicas alternativas, segundo ele, se

46 Os primeiros vídeos intitulados “Leona Assassina Vingativa 1”, “Leona Assassina Vingativa 2” e “Aliança do Mau
3” estão disponíveis no Youtube. Dado o sucesso, a saga foi transformada pela pirataria em DVD e vendidos
ilegalmente nas bancas do Mercado Ver-o-Peso, na cidade de Belém/PA.
47 Leona se encontrou pela primeira vez com a atriz venezuelana, Gaby Spanic, a eterna Usurpadora, em junho de
2019, em São Paulo (SP).
48 Um de seus clipes foi compartilhado nas redes sociais pela atriz global, Leandra Leal, e Leona é também conhecida
pela cantora Anitta, que tentou, em um vídeo publicado em suas redes sociais, recitar o extenso nome de Leona.
49 O último deles foi a Série documental “Favela Gay – Periferias LGBTQI+”, exibida este ano pelo Canal Brasil.
50 O sobrenome Hooker vem da língua inglesa, que, em tradução livre, significa “prostituta”.
51 Entrevista concedida a Vogue Portugal, em setembro de 2018 (VOGUE PORTUGAL, 2018).
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fundamentam em artistas que religiosamente os denomina de ‘Santíssima Trindade’:
David Bowie, Madonna e Caetano Veloso.
Hooker conta que desde criança quis levantar bandeiras de protesto e foi na arte
que encontrou uma forma de falar de política, já que ambas, em sua visão, são
indissociáveis. “Através de um show você pode provocar as pessoas a pensarem em várias
questões, (...) a arte é para provocar, a arte é política”, expressou Hooker 52.
Profissionalmente, o artista ficou famoso após o lançamento do álbum "Eu vou fazer uma
macumba pra te amarrar, maldito!", que lhe rendeu o Prêmio da Música Brasileira, como
‘Melhor cantor’. Olho de gato na maquiagem53, bigode, roupas e acessórios com pena e
muito brilho, performances com expressões misteriosas e militância LGBTQIA+
demonstram a versatilidade do artista a partir de uma desconstrução do gênero visual em
seus shows. Seu perfil oficial no Youtube existe desde maio de 2009 e já contabiliza 241
mil inscritos e ultrapassou a marca de mais de 51 milhões de visualização. Na onda da
contracultura, Hooker vê em sua representatividade um instrumento importante que pode
“dá uma sustentação para muitas formas de existir, de se expressar” (VOGUE
PORTUGAL, 2018).
Natural de São Luiz (MA), Phabullo Rodrigues da Silva dá vida à cantora drag
queen Pabllo Vittar, de 26 anos. Apaixonado pela música desde a adolescência e símbolo
da personificação da “fluidez de gênero”, o artista prefere ser tratado no pronome
feminino junto a seu nome masculino. Embora seja do Norte do país, foi no Sudeste que
ela se destacou, predominantemente com seu falsete. Seu primeiro sucesso, a canção
“Open Bar”, foi lançada em 2015. A partir da diversidade de suas influências, ousou
articular gêneros musicais (pop, hip hop, dancer, samba, tecnobrega, funk carioca,
arrocha e forró), e, ganha paulatinamente destaque na cena pop do país por visibilizar
discussões sobre as identidades drag. Mais que isso, “nos leva a pensar o lugar da mulher
cisgênero na música pop internacional nos últimos anos” (CARDOSO FILHO et al, 2018,
p. 88).

52 Entrevista ao canal Ezatamentchy, em 12 jun 2018 (DELGADO, 2018).
53 Segundo ele, trata-se de uma homenagem a duas divas inspiradoras: a atriz Elizabeth Taylor e a rainha egípcia
Cleópatra.
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Na sua trajetória, Pablo conquistou importantes prêmios, gravou dezenas de
feats54 e, assim como Hooker, foi uma das atrações do Rock in Rio 2017. A Pabllo possui
6,97 mi de inscritos no Youtube e já registrou mais de um bilhão e meio de visualizações
no seu canal oficial na plataforma, criado em setembro de 2013.

VIDEOCLIPES EM ANÁLISE
Conforme mencionado, para a escrita desse capítulo analisamos três vídeos,
disponíveis no Youtube. O primeiro é o clipe “Não Pode Esquecer o Guanto”, tendo como
figura central Leona. A seguir, o da canção “Indestrutível”, de Pabllo Vittar. Por último,
e não menos importante para essa pesquisa o videoclipe “Flutua”, com os intérpretes
Johnny Hooker e Liniker.
Paródia da música “No meio do Pitiú”, da cantora Dona Onete55, o clipe “Não
Pode Esquecer o Guanto”, com mais de 504 mil visualizações e 25 mil likes, foi estrelado
por Leona no centro comercial popular mais conhecido de Belém (PA): o Mercado Vero-Peso. Ao lado de outras duas amigas, Leona faz performances nos diversos espaços do
mercado, ônibus coletivos e interagiu com moradores de rua e expectadores do clipe, ao
passo que expõem a mensagem de que, caso as travas56 saiam para bater beira57 e viçar58,
alerta o clipe, não esqueçam o guanto! O clipe reflete a consciência quanto às doenças
sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV/Aids, considerada a “peste gay” na
década de 80. “Nem o Ministério da Saúde conseguiu fazer algo tão bom”, afirmou um
dos seguidores em um comentário com quase 700 likes e que ocupa um dos primeiros
lugares na seção dedicada a opiniões do clipe. “A gente tem umas mensagens muito
fortes, que precisam ser ditas sim! A gente tem pra dizer”, disse ela (O LIBERAL, 2019).

54 “Feat.” ou “ft.” é a abreviação de "featuring", que nestes casos é equivalente a "com a participação de". Através da
parceria musical, o artista estrategicamente expande a circulação de seus produtos a públicos distintos.
55 Dona Onete, como é conhecida Ionete da Silveira Gama, é cantora, compositora e poetisa brasileira. Tornou-se
conhecida por se tornar uma das principais estrelas da série de espetáculos Terruá Pará, projeto do governo do Estado
para divulgar a cultura musical paraense (siriá, carimbó, calypso, tecnobrega, lambada, etc). Conhecida
internacionalmente, já fez turnê nos EUA e Europa.
56 Gíria da comunidade LGBTQIA+ para “Travesti”.
57

Gíria LGBTQIA+ para “Sair sem rumo, andar, dar uma volta”.

Utilizada comumente pela comunidade LGBTQIA+ para se referir a “vaguear”, “andar à toa”. No clipe, dá a
conotação de “chamar a atenção do outro para em busca de sexo”.
58
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O clipe da canção “Indestrutível”, de Pabllo Vittar, já foi visto mais de 24 milhões
de vezes e ganhou 1,1 milhão de likes. O vídeo apresenta letreiros com dados de violência
sofrida por pessoas homossexuais no Brasil; reproduz frases ouvidas diariamente pela
comunidade fora dos padrões heteronormativos e simula uma tentativa de homicídio por
um grupo de jovens ao ator principal do clipe, um homossexual – retratos comuns de
bullying que fazem de jovens gays frágeis vítimas no ambiente escolar. Em torno do ator
principal, o videoclipe apresenta cenas de sua transição, a descoberta por parte da família
pela fresta da porta do quarto e evidencia a covardia do adolescente da escola que o
namorava por não ser capaz de “salvá-lo” dos ataques homofóbicos do grupo, durante
uma partida de futebol. O ator corre das agressões físicas e o acalento no abraço da mãe
é o lugar que lhe cabe.
Sentada desde o início do clipe, com rosto sofrível e roupa preta, Pabllo reaparece
de pé no final, com roupas brancas e impondo respeito ao afirmar: “Eu sou assim e daí!”.
No decorrer do trabalho, Pabllo vai se desmontando: tira maquiagem e aparatos
considerados femininos, como a peruca e as roupas59. A música é interpretada em forma
de grito, protesto; ao mesmo tempo, traz esperança. Em tom de lamento e autoajuda, todo
o clipe é exibido no filtro preto e branco, avizinhando a obra ao luto. Ela finaliza o vídeo
com um sorriso no rosto.
Com mais de 6 milhões de visualizações e 192 milhões de likes, o videoclipe
“Flutua” mostra um casal gay surdo, que se conheceu numa boate, através de outros
amigos surdos, aparentemente homossexuais. A obra mostra que, na volta para casa, os
dois se beijam sob um viaduto e se despedem. Um dos jovens é brutalmente agredido por
uma dupla de homofóbicos com uma barra de ferro, socos e ponta pés. O outro rapaz, que
já tinha dado as costas ao companheiro e saiu caminhando adiante, não vê ou escuta o
ataque homofóbico, devido a sua deficiência. Nesse momento, o som da música em
background é interrompido por mais de um minuto. Na sequência de imagens, o ator que
não foi agredido reaparece emocionado no colo da mãe. Depois das agressões, os dois se
reencontram na boate, entre amigos, por fim, os dois abraçados, trocam carinhos, e sérios,
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A performance em questão é replicada no palco do Chá da Alice, no Rio de Janeiro, em 2017. A adesão do público
gay colocou o evento na rota dos homossexuais.
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encaram as câmeras, como se, além de demonstrarem que qualquer forma de amor é
possível, se manifestassem contrários à homofobia.
Durante todo o videoclipe, os atores se comunicam através da língua brasileira de
sinais (Libras) e, acrescenta-se a isto, que, próximo ao final do trabalho, em forma de
protesto, os intérpretes Johnny Hooker e Liniker se beijam na boca60.

REPRESENTATIVIDADE E IDENTIDADE GAY NAS TELAS
Em algumas entrevistas dos artistas, é comum que eles expressem que suas
gerações tiveram pouca ou quase nenhuma referência pública LGBTQIA+ para que
pudessem inspirar-se. No que se refere ao Brasil, Cássia Eller é o primeiro nome a ser
lembrado pela comunidade num contexto de respeito à diversidade.
Deste modo, parece-nos claro que a identidade e a representatividade são irmãs
siamesas e caras a esta discussão. Embora tenhamos consciência que a identidade é um
terreno escorregadio, para citar Trevisan (2000), é necessário abordar o tema.
Segundo Hall (2006), o conceito de identidade no contexto da pós-modernidade,
por não possuir uma identidade fixa, essencial ou permanente, o sujeito pós-moderno
“assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são
unificadas ao redor de um 'eu’ coerente” (HALL, 2006, p. 13).
Essa identidade, ainda segundo o autor (2006, p. 13), é “formada e transformada
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam”. Com as identidades contraditórias, o homem na pósmodernidade é empurrado, segundo ele, a diferentes direções, a tal ponto que nossas
identificações são continuamente deslocadas.
A despeito desse discurso em muito se esvazia naquilo que é ou não estável, pois
esta pesquisa parte para outro entendimento de identidade voltado para o público
LGBTQIA+. Interessa-nos entender como é construída essa identidade homossexual a
partir da representatividade na música videoclipada.

60

Essa mesma performance se repete no palco do Rock in Rio de 2017.
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Nunan (2003) nos apresenta alguns apontamentos que se mostram coerentes sobre
a questão. Seguindo a ótica de Chasin (2000), a identidade seria um fator diferenciado
que certos indivíduos possuem de determinadas posições culturais, políticas e econômicas
correntes em cada sociedade. Aspecto que em muito se aproxima do aspecto contraditório
esboçado inicialmente e supracitado por Hall (2006), já que são essas características que
fazem com que os indivíduos se difiram dos valores culturais hegemônicos.
Tomando como base que a identidade e a identificação estão intrinsicamente
conectadas, Nunan acredita, ao retomar o conceito, que, impossibilitados de se
identificarem com o grupo tradicional homossexual, apesar dos ajustamentos pessoais
quase que obrigatórios muitos gays acabam lutando por uma identidade própria, na qual
seu componente principal, entre outros, parece ser o ‘desejo homossexual’61. Portanto,
em Nunan (2003, p. 78), a identidade homossexual teria duas dimensões: “como o
indivíduo se reconhece (e se identifica com seus iguais); [...] e como o indivíduo é visto
pela sociedade (e se contrapõe aos grupos diferentes do seu)”. Fato é que uma dimensão
afeta a outra. Segundo a autora, a identidade homossexual é forjada com base em seis
estágios: confusão, comparação, tolerância, aceitação, orgulho e síntese. Foquemos nessa
última.
De acordo com Nunan (2003), com base na teoria de Cass (1984), a ‘síntese de
identidade’ ocorre quando o sujeito se reconhece como homossexual, revela sua
orientação sexual a outras pessoas e se sente confortável com ela. É nessa fase da
identidade, que o indivíduo apreende maior senso de orgulho e valoração próprios. Num
estágio de ‘assunção voluntária da homossexualidade’, o indivíduo desafia abertamente
o discurso sexual predominante. De outro modo, é o que Trevisan (2000, p. 35) vai
chamar de “capacidade singular dos homossexuais historicamente resistirem aos sistemas
de poder que os controlam, subvertendo para tanto as próprias convenções
controladoras”.
Nesse sentido e diante das pressões exercidas sobre os homossexuais para sua
adequação à heteronormatividade, “a identidade gay [diz a Nunan] pode ser entendida
como uma realidade necessária em face de objetivos práticos”, que é fundamental para o
Em Trevisan (2000, p. 42), o desejo homossexual é uma “gama muito diversificada de manifestações de amor entre
pessoas do mesmo sexo, ainda quando essas manifestações não caibam na definição estrita “homossexual” criada pelo
discurso médico-científico e veiculada pela mídia, neste determinado momento histórico”.
61
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movimento homossexual ao ser vista “como uma estratégia utilizada na reivindicação de
direitos” (NUNAN, 2003, p. 79).
Nunan (2003) foge do conceito de identidade homossexual com enfoque apenas
na conotação sexual, visto que explicar as dimensões da existência das pessoas tomando
como base sua sexualidade nos empurraria para uma análise simplória. A autora entende
que a homossexualidade é apenas um dos aspectos identitários destes indivíduos,
imprescindível para o movimento gay, fundado na construção de uma identidade possível.
Trevisan (2000, p. 37), por sua vez, entende que, por possuir tantas variantes, é contra
categorizações, e reconhece que o termo homoerotismo deve ser incorporado ao
cotidiano, posto que “abriga uma gama bem ampla de comportamentos e tendências”.
Diante de suas ponderações, Nunan (2003) sugere que utilizemos o termo
‘homossexualidades’, em razão de existir várias identidades homossexuais. O self, cujo
termo usaremos aqui como sinônimo de identidade, é construído em sociedade com base
em acúmulos de experiências e crenças. Nesse envolto social que os indivíduos aprendem
‘quem’ e o ‘quê’ são, numa espécie de autoconceito.
Ser homossexual em uma sociedade predominantemente heterossexual
torna a orientação sexual uma característica central da identidade,
fazendo com que este indivíduo, em muitas ocasiões, se defina
primariamente como homossexual. Importante ressaltar o fato de que a
identidade é construída através de papéis sociais, incluindo
relacionamentos, ocupação profissional, filiação política, estigma,
religião e raça. De acordo com este raciocínio os homossexuais podem
ser vistos como indivíduos que representam um papel social, ao invés
de terem uma condição (NUNAN, 2003, p. 82).

Neste excerto, a autora volta seu foco para as representações sociais dos gays.
Embora os meios de comunicação de massa, num passado não muito distante, tenham
sido redutos de imagens distorcidas e estereotipadas dos homossexuais; é se utilizando
paradoxalmente deste mesmo meio que os homossexuais começam a formar modelos
comunicacionais próprios de representação. Se antes eles raramente eram apresentados
na mídia, ou quando muito de forma pejorativa e defeituosa, “a visibilidade dos
homossexuais é maior hoje do que em qualquer outro período da história e [...] eles vêm
ganhando cada vez mais espaço na mídia”, cita Nunan (2003, p. 65). Quem vai de
encontro desse argumento é Cardoso Filho et al (2018, p. 83), ao destacar que “torna-se
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cada vez mais corrente a sensação de que nunca houve tantas condições de ocorrerem
processos de emancipação e empoderamento que na configuração atual”.
Séries de TV, filmes, novelas, programas em geral... Todos provam essa nova
realidade no que diz respeito à representatividade homossexual midiática. Aqui cabe
também destacar os videoclipes dos/das cantores/as. As travestis são a ala dos
LGBTQIA+ que mais sofrem preconceito. Como exemplo, recentemente, as cantoras
Preta Gil em feat com Gloria Groove lançaram o videoclipe “Só o Amor”, que exibe
imagens desses corpos abjetos62 ocupando espaços antes inimagináveis. O “manifesto
musical” exibe corpos de quatro travestis ocupando espaços profissionais do cotidiano
feminino: Paola Valentina, produtora cultural; Paula Beatriz, diretora de escola;
Emanuelle Bernardo, enfermeira; e, Marcela Bosa, gerente de banco. O videoclipe mostra
pessoas de sucesso profissional, além de exibir imagens que apresentam os homossexuais
como pessoas comuns, que, com dignidade e autoestima, podem ser encontradas no dia a
dia63 das cidades. Uma forma de positivar a imagens destes grupos discriminados.
Nesse sentido, por volta de 2015 um grupo de artistas autodeclarados LGBTQIA+
pioneiro começa a produzir composições e videoclipes, que seguem os fluxos audiovisual
e comunicacional LGBTQIA+, e se projeta em uma segmentação queer, embora essa
limitação de público transcenda à ideia original. Esses públicos, ao sentirem-se
representados, tomam tais representações como espelhos, ampliando, deste modo, seus
modos e projetos de vida.
Essas representações dão voz à luta pelo direito à livre expressão social e sexual,
bem como reforçam a imagem que os LGBTQIA+ possuem deles mesmos. Partimos da
premissa de que a representação midiática é uma importante aliada na conquista da
legitimidade dos LGBTQIA+64. É nesse ínterim, que muitos homossexuais vivenciariam
uma sequência semelhante de ajustamentos pessoais que afetam sobremaneira sua
perspectiva de mundo, facilitando, assim, a aquisição de uma identidade gay.

62 Corpos abjetos são “vidas [que] não são consideradas ‘vidas’ e cuja materialidade é entendida como ‘não
importante’” (BUTLER, 2002, p. 161). Se referem àqueles que não merecem atenção da sociedade e/ou viver, por
fugirem de alguma forma das normas já instituídas historicamente.
63 O clipe se contrapõe à memória coletiva que insiste em marginalizá-las como pessoas das ruas, sem instrução e em
meio à prostituição.
64 Esta inferência nos remete à função legitimadora, uma das funções simbólicas da linguagem, que ao ver de Duarte
(1999), põe em cena o confronto e se apresenta como prática discursiva central de resistência na atualidade.
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Convivendo na sociedade estruturada em redes cada vez mais móveis
(CASTELLS, 1999; CASTELLS et al, 2007), envoltos no bios midiático65, e,
consequentemente, pertencentes à era da iconofagia66, um número sem fim de militantes
de todas as causas (aqui, em particular, a comunidade LGBTQIA+), familiarizados com
esse cenário de “popularização” das tecnologias de comunicação digitais, se utilizam da
web para que esta lhes confiram visibilidade e representatividade. Essa ambiência que
Jenkins (2009) observou pela participação, conectividade e convergência faz florescer
uma nova cultura permeada por telas e apregoada por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy,
resumidamente, como a “cultura das telas”, cujos símbolos genuínos são os ecrãs67 do
cinema, da televisão, do computador e do celular.
Mesmo que seja paradoxal que se acentue a valorização do individualismo na
hipermodernidade68, o progresso técnico científico contribuiu para a superabundância de
informações e imagens, bem como a disseminação de músicas que estão disponíveis em
toda parte do mundo. Dentro dessa reconfiguração,
O Homo sapiens tornou-se Homo ecranis: daí em diante ele nasce, vive,
trabalha, ama, se diverte, viaja, envelhece e morre acompanhado, em
todos os lugares por onde passa, por telas [...] todas as esferas são
remodeladas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação:
a sociedade das telas é a sociedade informacional (LIPOVETSKY;
SERROY, 2011, p. 76-77).

Ainda que carregue uma visão negativista da expansão da internet e dos aparatos
tecnológicos, Lipovetsky (2007) observa que tais recursos estimulam a curiosidade,
incentivam os indivíduos a propor novos temas e soluções, bem como, contribuem para
que ele possa alargar seus horizontes de conhecimento.

65 “O bios midiático é a resultante da evolução dos meios e de sua progressiva intersecção com formas de vida
tradicionais”, portanto, a mídia não mais atravessa a sociedade, mas a tece, segundo o autor, que já não vê a mídia e a
sociedade de modo estanque (SODRÉ, 2013, p. 238). Nas palavras de Sodré (2013, p.232-233), pensar em comunicação
é também refletir sobre as práticas, relações e fatos socioculturais.
66 Em seu livro “A Era da Iconofagia”, Norval Baitello Junior (2014) assegura que estamos vivendo numa época onde
a sociedade é mediatizada, globalizada e teleidiotizada, em cujo período há uma “proliferação indiscriminada, às vezes
cruel e selvagem, de imagens”. Nessa era, assim como o individuo se alimenta de imagens, é ele próprio, do mesmo
modo alimento delas.
67 “A expressão ‘tela ou ecrâ global’ deve ser entendida em vários sentidos. Em sua significação mais ampla, ela
remete ao novo poder planetário da ecranosfera, ao estado generalizado de tela possibilitado
pelas novas tecnologias da informação e da comunicação” (LIPOVETSKY; SERROY, 2009, p. 23)
68 Termo cunhado pelos franceses Lipovetsky e Serroy (2009) para demarcar um novo ciclo de modernidade que
recompõe o mundo e cujos valores criados na Modernidade se amplificam, radicalizam e se tornam vertiginosos. Nessa
ambiência, a cultura tornou-se um mundo no qual a circunferência é onipresente/ubíquo e o centro encontra-se em parte
alguma.
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Como uma oportunidade, nesse ambiente de adaptação e adequação, os grupos
humanos constroem e demarcam suas diferenças identitárias. Se considerado tabu, como
é o caso dos LGBTQIA+, o grupo será socialmente excluído. Para, além disso, os gays
não querem ser representados pelas TVs, eles querem se representar, autorrepresentar.
Por isso, “invadem” o Youtube, com canais de nomes criativos para divulgar a cultura
gay. É através dessas representações de si, que os LGBTQIA+ conseguem construir suas
subjetividades, e forjar suas identidades.
Ademais, por meio dos sistemas de representação que podemos reivindicar nossas
posições, identidades e lugares no mundo. Representação como sistema de significação e
sistemas simbólicos através dos quais os significados são produzidos por determinados
grupos sociais, e que “tornam possível àquilo que somos e aquilo no qual podemos nos
tornar” (WOODWARD, 2008, p. 17). Portanto, estes sistemas de representação são
capazes de construírem espaços a partir dos quais os indivíduos podem se expressar.
Os videoclipes voltados à comunidade LGBTQIA+ se configuram como atos
intencionais e políticos, visto que buscam alargar visões de mundo; formas de intervenção
na realidade. São estratégias desse grupo minoritário que busca respeito, ao (re)afirmar
que os heterossexuais não são maioria absoluta e não são os legítimos representantes da
sociedade.
Assim, tomado aqui como um dispositivo69, o Youtube é a porta de entrada destes
artistas, abrindo espaço para as diversas representações de gênero e dando voz ao
posicionamento dos artistas em questão, via seus videoclipes postados na plataforma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nessa análise pudemos observar que os videoclipes visibilizam diversas formas
de discriminação que agridem os públicos homossexuais diariamente, cuja finalidade é a
conscientização de pessoas preconceituosas. Esses artistas LGBTQIA+, ao ocuparem a
cena pública com seus corpos homossexuais através de aspectos estéticos, performáticos

69 Invocamos o conceito de Agambein (2005, p. 13), para quem dispositivo é “qualquer coisa que tenha de algum
modo à capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas,
as opiniões e os discursos dos seres viventes”. No mesmo texto, o autor inclui os telefones celulares na lista dos
dispositivos atuais, e como consequência deste, acrescente-se o Youtube.
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e musicais nos videoclipes, tornam-se explicitamente processos políticos de resistência e
disputa.
No contexto midiático contemporâneo, entendemos ainda os videoclipes como
produtos comunicacionais, que, para além de fabulações, estão posicionados na lógica do
espetáculo70. Assim, os videoclipes, como parte da espetacularização, estão voltados ao
olhar, pertencem ao campo da visão, à lógica do exibir. Os materiais são produzidos para
serem vistos publicamente e o público, por sua vez, vê, identifica-se, compartilha
sentidos, reflete e vive o que é visto. Partindo dessa ideia, supomos que existe na natureza
do espetáculo, a comunicação, mas é cara esta última, por pressupor interação,
envolvimento de atores sociais.
Os discursos de seus clipes vão de encontro às condutas sexuais compreendidas
como as únicas possíveis numa sociedade. Nesse contexto, o Youtube torna-se um sistema
de dados videográficos livre, que imprime visibilidade aos corpos transgressores junto
aos consumidores internautas.
Conforme mencionamos, conhecida em eventos do segmento LGBTQIA+, Pabllo
Vittar tornou-se referência até junto aos públicos infantis, e representa uma nova fase na
música pop brasileira a partir da presença de cantores não-binários. Hooker e Leona
Vingativa são, do mesmo modo, responsáveis por construírem personas que se expressam
artisticamente demonstrando, dessa forma, a possibilidade de trânsito cultural.
Conforme Trevisan (2000), vimos que a ideia de visibilidade é, para os artistas
uma vantagem política de se mostrarem socialmente assumidos como homossexual 71 na
cena pública.
Por fim, se não podemos atravessar duas vezes o mesmo rio, devemos lutar,
principalmente no terreno midiático, para que não voltemos ao terreno da sufocante e

70 Termo cunhado pela primeira vez no livro “A Sociedade do Espetáculo”, de Guy Debord (1997), para quem
espetáculo é “uma relação social entre pessoas mediada por imagens [...]. [onde] tudo está [...] envolvido por imagens”
(DEBORD, 1997, p. 13-14).
71 Em 2014, Jean Wyllys escreveu o livro “Tempo Bom, Tempo Ruim”, onde ao invés de destacar a importância da
mídia na militância LGBTQIA+, no capítulo “O dilúvio de (des) informação” afirmou: “O Youtube permite a qualquer
pessoa — de neonazistas a publicitários, passando por parlamentares sem escrúpulos, decoro ou ética — publicar
anonimamente vídeos enganosos, fraudulentos, manipuladores e descontextualizados, que são compartilhados quase
sempre acompanhados de insultos, injúrias e xingamentos” (WYLLYS, 2014, p. 183-184).
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hipócrita invisibilidade, que simplesmente reforça os mecanismos repressivos sobre as
diversas sexualidades e encobre as liberdades de gênero.
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