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RESUMO 

As questões de gênero são um debate recorrente nos estudos da mídia. Este 
trabalho trata das questões do gênero não binário. Mais precisamente no campo 
da internet. É fácil nos depararmos com os fenômenos de público surgidos no 
ambiente da internet, como, por exemplo, a artista cearense Romagaga, que se 
notabilizou por seus vídeos cômicos. Nesta pesquisa, busca-se analisar através da 
perspectiva do canal de vídeos de Romagaga no YouTube a questão do não 
binarismo de gênero da personagem. Para tanto, contextualizamos o conceito de 
gênero, com ênfase na teoria queer, utilizando os aportes de Butler (1999), 
Miskolci (2008) e Louro (2004). Ainda, analisamos as representações da 
homossexualidade na mídia no campo do humor, considerando os trabalhos de 
Bergson (1980) e Sontag (1987). Nossa problemática investiga de que forma o não 
binarismo é representado no humor de Romagaga. Utilizamos a metodologia da 
análise de conteúdo estabelecendo um corpus de dois vídeos, a partir dos 12 mais 
populares de seu canal. Como resultados, identificamos aspectos de um humor 
não tradicional e o hibridismo de gênero presentes nas performances da 
personagem. 
 
 

Palavras-chave: Gênero, Teoria Queer, Humor, Cibercultura. 

 

 



 

 

ABSTRACT  

Gender issues are a recurring debate in media studies. This work deals with issues 
of non-binary gender. More specifically in the field of the Internet. It is easy to come 
across the phenomena of public arising in the internet environment, for example, 
Ceará’s artist Romagaga, who distinguished himself with his comic videos. In this 
research, we seek to analyze the issue of non-binary gender of the character from 
the perspective of videos on Romagaga’s YouTube channel. Contextualizing the 
concept of gender with an emphasis on queer theory, we considered the 
contributions of Butler (1999), Miskolci (2008) and Blonde (2004). And analysed the 
representations of homosexuality in the media in the comedy field, considering the 
work of Bergson (1980) and Sontag (1987). The question of our investigating is 
how the binary is not represented in Romagaga’s humor. We use the methodology 
of content analysis, establishing a corpus of two videos from the 12 most popular of 
her channel. We identify aspects of non-traditional humor and hybridity of gender 
present in the character’s performances.  
 

 

Keywords: Gender, Queer Theory, Humor, Cyberculture. 
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INTRODUÇÃO 

 

A luta pelo respeito e igualdade na sociedade contemporânea é uma 

bandeira levantada por vários grupos sociais das mais diversas classes, raças, 

etnias e gêneros. Na sociedade em que vivemos, lutar muitas vezes não é uma 

escolha, mas, sim, uma necessidade para que se possa existir e assumir uma 

identidade de gênero compatível com os nossos desejos, nossa subjetividade.  

Somos constantemente bombardeados por códigos do sistema binário 

sexual, que divide os gêneros em apenas duas categorias, masculino e 

feminino, não garantindo espaço para outros códigos identitários que não se 

“assumem” A ou B.  

Entendemos por binarismo a visão difundida de que vivemos numa 

sociedade composta por dois sexos: homem e mulher. Que por sua vez 

identificam dois gêneros: masculino e feminino. Qualquer coisa entre ou além 

disso passa a ser menosprezada e punida socialmente, a todo o momento 

somos motivados a desempenhar um gênero social compatível com nossa 

identidade biológica, seja no que diz respeito a nossa orientação sexual, seja 

ao assumir códigos corporais, gestos e vestimentas também compatíveis. 

Mas será que neste mundo vasto e diverso toda a humanidade em suas 

mais variadas diferenças está contida em dois gêneros? Como encontramos 

essas representações? De que forma elas são problematizadas?  

A imagem da homossexualidade na mídia sempre me chamou a 

atenção. Desde criança, fui condicionada e “educada” a achar que pessoas que 

não se encaixavam nesse senso do binarismo eram tidos como anormais (no 

sentido pejorativo da palavra). Sempre mostrados (principalmente na TV) como 

chacotas, estereotipados. Consequentemente, a ausência de imagens que 

possibilitassem uma identificação positiva da comunidade LGBTTT inibia a 

visibilidade e a aceitação dessa comunidade. 

Percebemos que as mídias promovem uma interlocução com a 

sociedade, muitas vezes motivada ou mediada pela ação dos sujeitos que 

desejam ver-se representados.  

Para cada coerção dominante de poder, há articulação de resistência, 

trocas em torno da representação política. Entre os espaços da sociedade que 
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exercem a disputa pela hegemonia das representações, a mídia figura de 

forma destacada. O Cinema, a TV, o Rádio, configuram espaços de difusão de 

códigos e modos de existir na sociedade. Nessa sociedade midiatizada, 

encontramos conteúdos que tornam as representações mais complexas, 

sobretudo no território da Internet, onde há a convergência de mídias e espaço 

para a interação. 

Neste trabalho observamos, de forma trans, ou seja, transgressora e 

migrante, se há mudanças e transformações nas representações da 

homossexualidade no território da internet, considerando que vivemos um 

contexto de intensa disputa por identidades de gênero cada vez mais fluídas, 

além do binarismo.  

Para tanto, observamos a utilização do recurso do humor, tão 

recorrentemente associado aos estereótipos, na constituição de um 

sujeito/personagem que faz de seu canal no Youtube espetáculo, por meio da 

paródia e do riso. 

Trata-se de Romagaga, uma artista performática que chama atenção na 

internet com seus vídeos de humor. Com  53.274 seguidores no facebook e 

27.508 inscritos em seu canal no Youtube, possuindo quase 6 milhões de 

visualizações. 

A escolha por Romagaga deu-se em função da sua performance não 

binária, levantando a dúvida de quem ela seria, em que ‘categoria’ de gênero 

se encaixaria. Desta forma, nossa problemática leva em consideração os 

aspectos punitivos da mídia e as formas de expressão dissidente por meio do 

humor no intuito de responder à questão de pesquisa: De que forma 

identificamos o não binarismo de gênero na personagem Romagaga? 

Considerando o ambiente multimídia da Internet e o humor representando pela 

artista. 

Desta forma, o objetivo geral foi formulado da seguinte maneira: 

Identificar o não binarismo de gênero na personagem Romagaga. Para atingi-

lo, dividimos nosso percurso em três etapas, por meio dos objetivos 

específicos: Mapear os conceitos de heteronormatividade, gênero não binário e 

multidões queer; identificar as representações de homo/lesbo/transsexualidade 

da mídia televisivas à internet, no contexto do humor; Investigar o humor e o 
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não binarismo no espaço dos vídeos e páginas da artista Romagaga na 

Internet. 

Primeiramente, no capítulo 1 – Dos  estudos de gênero aos estudos 

queer: novas configurações para a pesquisa sobre sexualidade – será feita 

uma reconstituição  histórica acerca dos estudos de gênero e Teoria Queer, 

assim como o ambiente social no qual esses movimentos ganharam força e 

voz., despontando a força dos movimentos sociais e a importância para as 

minorias que eles representam. Bem como, reforçando a questão da 

transgeneridade e das multidões Queer como problematizadora das 

identidades binárias de gênero. 

 O segundo capítulo  - O Riso – abordará o conceito sobre o risível, 

partindo-se da teoria de Bergson, bem como o humor da mídia tradicional em 

estereotipar os seres sociais que não se enquadram na hegemonia 

heteronormativa, percebendo a transição de abordagens da televisão à 

Internet.  Para o aprofundamento de elementos do humor associado ao gênero, 

utilizaremos o conceito de Camp, também abordando o aspecto midiático das 

produções de humor para a Internet, com as representações de gênero. 

Por fim, o capítulo 3 – Romagaga: Lacração performativa – será 

constituído de uma análise do objeto de estudo ao qual esse trabalho foi 

direcionado, tendo como base a análise de conteúdo como metodologia a ser 

empregada, bem como a investigação de seu conteúdo performático 

amparados pelas teorias dos dois capítulos anteriores. 
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1 DOS ESTUDOS DE GÊNERO AOS ESTUDOS QUEER: novas 

configurações para a pesquisa sobre sexualidade 

 

Os novos movimentos sociais foram a partida do que hoje temos como 

queer, eram o ponto de partida para a crítica à ordem sexual. Movimentos 

esses que surgiram na década de 1960. Todos culminados nos Estados 

Unidos, nessa época. 

Três movimentos chamavam a atenção. O primeiro movimento: pelos 

direitos civis da população negra no Sul dos Estados Unidos, onde se 

encontrava sua maior população; o segundo movimento, feminista; e o por 

último, movimento homossexual. Segundo Miskolci (2012), esses movimentos 

eram chamados de “segunda onda” pelo fato de terem surgido após do 

conhecido movimento operário ou trabalhista. A primeira onda tinha como foco 

a luta pela redistribuição de renda. Já a segunda onda (onde inserem-se os 

novos movimentos) ia além da demanda econômica, trazendo novas 

perspectivas para o espaço público. 

 
A visão de que esses movimentos eram “novos” também traz 
um olhar “eurocêntrico”, pois atribui caráter de vanguarda 
apenas ao movimento operário das sociedades industriais do 
Ocidente, ignorando o movimento abolicionista que lutou pela 
libertação dos escravos um século antes, sobretudo em países 
como o Brasil e Estados Unidos. (p.21) 
 

Milskolci (2012) fala, em formal geral, que esses movimentos da 

chamada segunda onda afirmavam que o privado era político e a desigualdade 

ultrapassava a esfera econômica. A partir desse ponto, começou-se a apontar 

o corpo, o desejo e a sexualidade como alvos de repressão, como também 

expressão de poder. 

Deste modo, vemos que os estudos de gênero vieram para analisar a 

sexualidade, o gênero e os desejos construídos social e culturalmente. O 

primeiro (sexo) refere-se especificamente a ‘ordem biológica’, o homem e a 

mulher (nascidos biologicamente assim). Já o gênero é algo construído social e 

culturamente para ser especificado como diferença sexual por uma matriz 

heterossexual. E o desejo será a expressão desses sujeitos, sua essência. O 
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tripé da construção social e cultural – sexualidade/gênero/desejo – é um 

produto da história que organiza o Campo do sexo, podendo ser modificado 

pela ação das políticas sociais. Com isso, os estudos de gênero almejam, sob 

uma perspectiva analítica, questionar o poder de produzir e reproduzir 

“verdades” das instituições definidoras e detentoras do poder. 

 Numa sociedade herdeira da modernidade ocidental e fundamentada na 

religião cristã, entra em jogo um "operador lógico" no que diz respeito ao 

gênero que Lorenzo (2011) chama de sistema binário sexual. Esse sistema 

impõe, tanto para a maioria quanto para as minorias alternativas, uma 

percepção dos papéis sexuais como polarizados e complementares. Nesse 

contexto, independente de orientação sexual, cada indivíduo se vê impelido a 

desempenhar um papel baseado na diferença, no que diz respeito ao sexo, ao 

gênero e a orientação sexual. Desde muito cedo aprendemos por meio da 

construção social como um homem ou mulher deve ser portar. Adequamos-nos 

à norma social do binarismo sexual macho/fêmea. 

 Quando falamos em construção social, significa dizer que o que 

“achamos natural” é o que ouvimos desde pequenos sobre homens agirem 

“assim” e mulheres agirem “assado”. Tudo por meio de uma reverberação da 

influência social em nossas vidas. 

O sexo define o "ser macho ou fêmea" (fator biológico, partindo da 

genitália). O gênero compreende as atitudes sociais, o agir como mulher ou 

homem, seguindo linhas de condutas socialmente aprovadas para uma ou 

outro. O último, fechando-se a tríade do sistema, refere-se ao desejo, voltado 

para pessoas de sexo oposto ao nosso, ou homossexual.  

 
A possibilidade de “cruzar fronteiras” e de “estar na fronteira”, 
de ter uma identidade ambígua, indefinida, é uma 
demonstração do caráter “artificialmente” imposto das 
identidades fixas. O “cruzamento de fronteiras” e o cultivo 
propositado de identidade ambígua é, entretanto, ao mesmo 
tempo uma poderosa estratégia política de questionamento das 
operações e da fixação da identidade. A evidente artificialidade 
da identidade das pessoas travestidas e das que se 
apresentam como drag queens, por exemplo, denuncia a – 
menos evidente – artificialidade de todas as identidades. 
(SILVA apud PONTES, 2011, p. 17). 
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Tal artificialidade pode ser vista como uma performance que aprende-se 

a desempenhar ao longo da vida. Desde pequenos somos condicionados a 

construir nossa identidade de gênero em função de condutas, práticas e 

caracterizações condizentes com a heteronormatividade. A partir da 

identificação do sexo biológico, com a exclamação das expressões “é menino” 

ou “é menina”, inaugura-se um processo de códigos de masculinização ou 

feminilização, comprometendo-se assim o sujeito.  

 
O ato de nomear o corpo acontece no interior da lógica que 
supõe o sexo com um “dado” anterior à cultura que lhe atribui 
um caráter imutável, a-histórico e binário. Tal lógica implica que 
esse  “dado” sexo vai determinar o gênero e induzir a uma 
única forma de desejo (LOURO, 2004, p.15). 

 

 Nossos trejeitos, nossas formas de gesticular, vestir e falar irão indicar 

nosso lugar no papel de gênero masculino ou feminino. E tal lógica, afirmada 

por Louro (2004) vai implicar que esse “dado” sexo vai determinar o gênero e 

induzir o sujeito a uma única forma de desejo. E em teoria, não se admite outra 

possibilidade senão seguir a ordem prevista. A definição do sexo será o 

compromisso. Butler (1999, apud LOURO, 2004) salienta que para se firmar 

um ser legítimo, esse determinado sujeito se verá obrigado a seguir e obedecer 

às normas que regulam sua cultura.  

 Será na cultura que a “natureza” da sexualidade estará engendrada. É 

através do processo cultural que Louro (2000) descreve a transformação social 

do corpo, onde as identidades de gênero e sexuais são compostas e 

especificadas pelas relações sociais. Essas identidades serão moldadas pela 

rede de poder de uma sociedade. 

 Preciado (2011) fala das formas dominantes da sexopolítica como uma 

ação do capitalismo contemporâneo, onde o sexo (órgãos genitais que definem 

o sexo binário macho/fêmea) carrega consigo códigos de suas identidades que 

agem no controle da vida. As identidades sexuais desviantes (gays, lésbicas, 

trans) são constantemente bombardeadas pelas tecnologias de normalização.  
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 Comumente associados a um único sentido e aparência, travestis, drag 

queens e transgêneros são facilmente confundidos em seus significados de 

representação, mas com. As travestis e as drags são mais comparadas entre 

si. A primeira, segundo Fagner (2008) aplica-se aos homens que modificam 

sua aparência corporal através de métodos proteicos e hormonais a fim de se 

relacionar com o mundo como se fosse uma mulher. A segunda está no 

preceito em que o gênero determina as pessoas que se vestem como o sexo 

oposto com o intuito profissional de entreter, realizando shows e 

apresentações. Enquanto a travesti encarna a mulher no seu dia a dia, a drag 

apenas encena por algumas horas. 

 
Ao nos inspirarmos nas análises de Maurizio Lazzaroto, que 
distingue o biopoder da potência de vida, podemos 
compreender os corpos e as identidades dos anormais como 
potências políticas, e não simplesmente como efeitos dos 
discursos sobre o sexo. (PRECIADO, 2011, p.12) 
 

 Há sempre aqueles e aquelas que se opõem a essa sequência e 

desobedecem a ordem vigente, subvertendo-a. Os transgêneros são inseridos 

nesse contexto, como uma forma de hibridização desses corpos. A junção de 

dois gêneros em um, o caráter performativo desses personagens irão nos 

permitir avaliar a sua representação do nosso cenário social. 

 Mas a ordem vigente está sempre reiterando o poder do seu sistema, 

fazendo de sujeitos fora dos padrões determinados por ela alvos de seus 

golpes “corretivos” 

 
haverá aqueles e aquelas que rompem as regras e transgridem 
os arranjos. Esses se tornarão, então, os alvos preferenciais 
das pedagogias corretivas e das ações de recuperação ou de 
punição. Para eles e para elas a sociedade reservará 
penalidades, sanções, reformas e exclusões. (LOURO, 2004, 
p. 16).  

 

 O esforço contínuo da pedagogia predominante, repetitivo e interminável 

é posto em ação “para inscrever nos corpos o gênero e a sexualidade 

‘legítimos” (LOURO, 2001, p. 16). A “mentira” contada incansavelmente 

(códigos de masculinidade e feminilidade) acaba se tornando “verdade”, algo 
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lógico. Fazendo do discurso sobre o sexo um agente determinante do controle 

social.  A teoria queer1 surgiu para confrontar essa dita “verdade”, 

representando a discussão acerca do que é definido como corpo masculino e 

feminino.  

 Enquanto o movimento homossexual apontava para uma tentativa de 

adaptar os homossexuais às demandas sociais, num esforço de incorporá-los 

socialmente, os queer preferiram enfrentar, confrontar e desafiar a sociedade 

de forma que ela lhes aceitasse do jeito que fossem. Não mais ser submisso 

diante dos julgamentos sociais e as pressões psicológicas. A questão se 

deslocou da vergonha de ser para o orgulho de ser gay. 

 O foco dos estudos queer remete à abjeção, e não exatamente à 

homossexualidade em si. A matriz heterossexual delimitou os padrões a serem 

seguidos e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, fornece pauta para as 

transgressões. Podemos compreender que “é em referência a ela (matriz 

heterossexual) que se fazem não apenas os corpos que se conformam às 

regras de gênero e sexuais, mas também os corpos que a subvertem” 

(LOURO, 2004, p. 17). 

A expressão queer remete a algo depreciativo: o xingamento usado para 

rotular e discriminar os gays. O fato de o termo ser usado como um emblema 

da luta homossexual fundamenta-se na ideia de que parte da nação que fora 

rejeitada, humilhada e considerada abjeta, surgirá como reação e bandeira da 

nova resistência ao monopólio heterossexual. 

O ser abjeto é algo relegado à margem social pelas instituições 

encarregadas de manter a ordem conservadora das relações de classe, raça e 

gênero. O Estado, as igrejas e até mesmo a ciência reivindicam suas verdades 

e sua ética sobre os corpos.  

Num determinado momento, a teoria queer veio mostrar que a tentativa 

do movimento gay e lésbico tradicional em querer que a sociedade os 

aceitasse por serem pessoas respeitáveis cairia por terra, pois em momentos 

                                                           
1 A teoria queer é uma vertente teórica que problematiza os conceitos de sujeito, identidade e 

identificação. Surgiu a partir dos Estudos Culturais norte-americanos, focando na contestação 
dos processos sociais, que segundo Miskolci (2009, p.29) permite compreender esses 
processos "que se utilizam das diferenças como marcadores de hierarquia e opressão". 
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históricos seriam atacados novamente e consequentemente transformados em 

abjetos. Desse modo, o queer veio a se opor à concepção dos novos 

movimentos sociais.  

Sua visibilidade tem efeitos contraditórios: por um lado, alguns 
setores sociais passam a demonstrar crescente aceitação da 
pluralidade sexual e, até mesmo, passam a consumir alguns de 
seus produtos culturais; por outro, setores tradicionais renovam 
(e recrudescem) seus ataques, realizando desde Campanhas 
de retomada dos valores tradicionais da família até 
manifestações de extrema agressão e violência física (LOURO, 
2004, p. 28). 

 

 O queer posiciona-se exatamente contra essa normatização, vindo ela 

de onde vier. Sua oposição é claramente a heteronormatividade compulsória 

da sociedade. Visa questionar o que foi concretizado por séculos de uma 

tradição cultural normalizadora, na qual as representações são pautadas no 

estigma e cuidaram, na maioria das vezes, de contribuir em minar e subverter 

as minorias. 

 Butler (1991 apud LOURO 2004), referência dos estudos queer afirma 

que a própria sociedade constrói as normas que regulam e materializam o sexo 

dos sujeitos. A repetição, as batidas incessantes na mesma tecla fazem com 

que essas normas se concretizem e continuem a vigorar.  

 O queer como movimento, nos faz pensar. Analisar de forma diferente 

da visão dos novos movimentos sociais iniciados na década de 1960. Nos faz 

contestar o sistema com um olhar ‘diferente’. Uma teoria que não se limita ao 

âmbito de identidades sexuais. Mas que abre seu Campo de conhecimento 

para a identidade de um modo geral. 

 Desmistificar, desconstruir e reeducar nossas ideologias e (pre)conceitos 

sobre o que está em vigor na nossa esfera social é uma parcela do que a teoria 

queer pode proporcionar. Uma teoria e política, como assim destaca Louro  

“voltada, inicialmente, para a multiplicidade da sexualidade, dos gêneros e dos 

corpos  e possam contribuir para transformar a educação num processo mais 

prazeroso, mais efetivo e mais intenso” (2001, p.72). Onde a diversidade é 

desprezada, seja nos meios de comunicação (onde ela é pouco mencionada, e 
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quando feita, borrada) seja no nosso convívio social. Contribuir para uma 

análise e a importância que deve dar-se à diversidade é um trabalho a ser feito 

nos estudos da área de comunicação. 

 

1.1  Não binarismo e multidões Queer: os seres híbridos 

 

 A influência social não é totalmente explícita. Nossa visão do que é 

“natural” fica limitada à ciência biológica de nossos órgãos reprodutivos. Somos 

definidos pelo sistema reprodutor binário. É a “natureza das coisas” destinando 

o comportamento masculino e feminino. 

 O sexo biológico pesa na definição do gênero. Mas o gênero vai além do 

fator biológico. Nossos cromossomos não decidem se “A” será homem ou 

mulher, mas a sua própria percepção social. A inversão de papéis de gênero é 

algo que vemos ao longo de nossa vida.  

 A crença de que o gênero é compatível com o sexo biológico, ao longo 

do tempo, está sendo substituída. O gênero está mais para vivência social e 

cultural, e não um transtorno (JESUS, 2012 p. 9). Há algum tempo, houve 

quem classificasse esse transtorno como um fator patológico. Essa difusão 

deu-se pela cultura heterossexual dominante desde décadas passadas, 

quando a homossexualidade era considerada uma doença, uma patologia 

psicológica.  

 Como aceitar que pessoas do mesmo sexo se envolvessem 

afetivamente? A “natureza das coisas” vigente na sociedade e na ciência, 

considerava algo inadequado, uma patologia. Louro (2004) explica que a 

relação entre sexo e gênero está ligada a um dispositivo de controle da 

sexualidade, que passa por todas as instituições. A escola, a ciência, a 

medicina, as leis, todas atuam de forma a inibir manifestações de gênero que 

estejam fora do binarismo. 

Graças à luta dos movimentos sociais, o homossexualismo passou a ser 

reconhecido como homossexualidade. A retirada do “ismo” transformou a 

“patologia” em orientação. Ainda assim, algumas vertentes científicas veem 
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como transtorno psicológico pessoas de determinada vivência de gênero. Os 

transgêneros ou transsexuais.  

 
Entre o terço final do século XIX e meados do século seguinte, 
a homossexualidade foi inventada como patologia e crime e os 
saberes e práticas sociais normalizadores apelavam para 
medidades de internação, prisão e tratamento psiquiátrico dos 
homo-orientados. A partir da segunda metade do século XX, 
com a despatologização (1974) e descriminalização da 
homossexualidade, é visível o predomínio da 
heteronormatividade como marco de controle e normalização 
da vida de gays e lésbicas, não mais para que se “tornem 
heterossexuais”, mas com o objetivo de que vivam como eles 
(MISKOLCI, 2009, p. 154). 

 

 Os transgêneros, segundo Jesus (2012) são pessoas que não se 

identificam com o gênero que lhe foi atribuído no seu nascimento. Ratificando o 

que foi dito anteriormente, o gênero é um código social por meio do qual as 

pessoas identificam suas orientações sexuais e sociais. Pessoas que se 

identificam com o gênero atribuído ao sexo biológico de nascimento seriam 

cisgêneros.  

 Com a rigidez do binarismo, é possível que muitas condições e vivências 

da homossexualidade e da heterrossexualidade possam estar contempladas 

por essa fronteira de gênero. Os transgêneros estão nessa transição.  

  
A transexualidade é uma questão de identidade. Não é uma 
doença mental, não é uma perversão sexual, nem é uma 
doença debilitante ou contagiosa [...] Cada pessoa transsexual 
age de acordo com o que reconhece como próprio de seu 
gênero (JESUS, 2012, p.15)  

 

 Essa população ainda é bastante estigmatizada por não corresponder a 

uma expectativa de gênero “natural”, à crença do gênero biológico atribuído 

antes mesmo do nascimento na identificação da genitália. A expectativa de se 

comportar de acordo com o “adequado” é posta abaixo pelos transgêneros.  

 No curso da história, a população transgênera é extremamente afetada, 

marginalizada e perseguida pelo “Império dos Normais” (Sontag, p.13). No 

território dominante da heterossexualidade, a exclusão é extrema para esses 

cidadãos e cidadãs. A punição social é levada à violência física e moral, à 
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exclusão do meio social. A abjeção dessa população a priva de direitos 

básicos. A transfobia é uma realidade latente, uma discriminação cotidiana. 

Preciado (2011) fala que chama de multidões queer  todos aqueles e 

aquelas que estão fora do código binário, mesmo quando identificados com um 

gênero, por sua aparência “estranha”, são desacreditados como próprios 

àquele gênero. Estão, por sua condição anormal, ou seja, fora do binarismo, se 

num lugar social que oferece resistência aos efeitos normalizadores e 

disciplinares da noção biológica. A multidão queer define-se por expor códigos 

de aparência inter gênero. Para essa multidão, não existe diferença sexual, 

mas, sim, uma multidão englobada por diferenças. 

 
As políticas das multidões queer se opõem não somente às 
instituições políticas tradicionais, que se querem soberanas e 
universalmente representativas, mas também às 
epistemologias sexopolíticas straight, que dominam a produção 
da ciência (PRECIADO, 2011, p. 18) 

 

Com o corpo fora da norma, paradigmas são quebrados. A 

desterritorialização do espaço corporal dá lugar à transformação dos corpos, 

tornando-os híbridos, transitórios. O gênero tornou-se uma ferramenta 

performativa da identidade social. Uma realidade. Seja ele trans ou cis, 

reivindica reconhecimento na sociedade, a consolidação da sua identidade. 

 

 

1 .2 Gênero e direitos civis 

 

Os estudos culturais procuravam estudar (em seu início, na década de 

1950), segundo Ribeiro (2010, p.34) a cultura como um “lugar entre diversas 

culturas, vinculadas a determinados estrados da sociedade”. Com o tempo, o 

surgimento desses estudos, abriu-se espaço para que grupos de ‘menor 

importância’ fossem pauta para discussão acadêmica.  

Inquietações políticas, sexuais e raciais circulavam na sociedade nas 

décadas de 1960 e 1970. A dimensão da homossexualidade acabou 

ultrapassando as linhas da classe, raça e nacionalidade. O homossexual deixa 
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de ser visto de maneira uniforme. Para Louro (2004) a luta homossexual nessa 

época se volta para a crítica à heterossexualização da sociedade. Partindo 

disso, as instituições mostram interesse no movimento, estreitando ligação com 

os grupos militantes. 

O preconceito é reproduzido a partir de diferentes aparatos conceituais, 

desde sempre. As reivindicações por inclusão social de gays, negros e 

mulheres acontecem desde a década de 1960, promovidas por movimentos 

vanguardistas, como argumenta Miskolci: 

 
A luta feminista pela contracepção sob o controle das próprias 
mulheres, dos negros contra os sabres e práticas 
racializadores e dos homossexuais contra o aparato médico-
legal que os classificava como perigo social e psiquiátrico 
tinham em comum demandas que colocavam em xeque 
padrões morais (2012, p.22). 

 
Sedgwick (2007, apud Miskolci, 2012) foi o primeiro a iniciar a 

compreensão de que uma ordem social contemporânea e uma ordem sexual 

não são diferentes. Miskolci (2012) afirma que a estrutura dessa ordem social é 

centrada no dualismo hete/homo, e que esse dualismo prioriza a 

heterossexualidade de maneira a naturalizá-la por meio de um dispositivo 

compulsório. Esse dispositivo é a heteronormatividade. 

 
A heteronormatividade expressa as expectativas, as demandas e as 
obrigações sociais que derivam do pressuposto da 
heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da 
sociedade (MISKOLCI, 2012, p.5). 

 
Os estudos de gênero e a teoria queer direcionaram uma onda de 

questionamentos e críticas ao sistema heteronormativo que os movimentos 

sociais vêm analisando e debatendo. A institucionalização da 

heteronormatividade como condição sexual vigente e legítima vem cedendo 

espaço para o questionamento do seu componente autoritário que reitera a 

prática dominante da ordem sexual binária.  

Toda a luta engendrada pelas minorias se faz em prol da desconstrução 

de um trabalho pedagógico para inscrever nos corpos o gênero e a sexualidade 

“legítimos”. A partir dessa qualificação de uma sexualidade ‘legítima’, do ser 
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‘legítimo’, o sujeito se verá obrigado a obedecer às normas postas pela ordem 

vigente que regula a cultura, como afirma Butler (1999, apud LOURO, 2004).  

Abre-se um parêntese aqui sobre o que é a minoria. Na nossa 

sociedade, gays, lésbicas, transexuais e transgêneros não são exatamente 

minorias de pessoas no sentido quantitativo. Mas de minorias num sentido 

moral, compreendendo que há populações que não são estigmatizadas pela 

lei, mas, sim pelos valores, costumes e cultura. Lorenzo (2011) dá como 

exemplo a situação das mulheres no ocidente, estas são maioria 

numericamente, se comparadas aos homens, e gozam formalmente dos 

mesmos direitos civis dos homens, mas, na realidade, as mulheres são 

moralmente minoritárias, pois a sociedade machista contém e detém um poder 

por meio do qual as mulheres são subordinadas.  Logo, a comunidade gay é 

uma minoria não apenas moral, mas também política. 

Segundo Mikolsci (2012), em 1973, a Associação Americana de 

Psiquiatria (APA) retirou de seu Manual de Diagnóstico e Estatística de 

Distúrbios Mentais a homossexualidade, bem como a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), excluindo-a do Código Internacional de Doenças (CID). Mas, 

ainda hoje, há menções ao “homossexualismo”, mesmo que utilizado de 

maneira inconsciente. Homossexualismo, em sua origem, possui uma 

conotação médica, indicada pelo sufixo “ismo”. Mas, por trás da revogação 

deste termo está uma luta simbólica. Os estudos de gênero lutaram para 

transformar a palavra em um ícone de preconceito e opressão contra a classe 

gay, a partir do despertar para a consciência de sua má utilização. 

Apesar de a sociedade civil organizada, somada a estudos e pesquisas, 

ter conseguido desvincular a patologia da condição gay, outra luta estaria por 

vir. Em meados da década de 1980, o estigma da condição homossexual 

sofreu outro baque, quando surgiu a epidemia de AIDS, gerando um caos na 

sociedade, relacionando o vírus HIV aos gays. 

A partir daí, boa parte do movimento gay e lésbico se tornou mais radical 

do que o anterior, sendo a AIDS o catalisador, como destaca Miskolci (2012), 

que gerou formas de resistência mais astutas e enfáticas. O ACT UP e o Queer 

Nation foram armas criadas no caos vindo do medo da AIDS para atacar o 

poder que condenava os que não seguiam a ordem sexual tradicional. 
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Vale salientar, de início, que o termo homossexual tem sido usado como 

referencial crítico à ótica cultural da heterossexualidade como “norma” 

(HEILBORN, 1994, apud MOTA, 2008). Os estudos de gênero propiciaram a 

‘emergência’ da homossexualidade como uma condição e abriu portas para a 

discussão sobre a ‘problemática’ do gênero fora do padrão binário. 

A homossexualidade como estilo de vida tem resultado em 

consequências importantes para a vida em geral. O “gay” como fenômeno 

social, afirma Giddens (1993, apud MOTA, 2008, p.23) “sugere o colorido, 

abertura e legitimidade, um grito muito diferente da imagem da 

homossexualidade antes sustentada por muitos homossexuais 

praticantes”(p.193). Ao que complementamos com a informação de Butler: 

 
Pois o “sexo” não apenas funciona como uma norma, mas é 
parte de uma prática regulatória que produz os corpos que a 
governa. Isto é, toda a força regulatória manifesta-se como 
uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir os corpos 
que ela controla (BUTLER, apud LOURO, p.153-4). 

 

Butler fala que todo os corpos que existem fora dessa norma reprodutiva 

de gestos e atos de gênero são corpos abjetos. Essa "abjeção" refere-se ao 

espaço em que a coletividade costuma deixar os estigmas ao banir aqueles e 

aquelas que a norma vigente considera uma ameaça ao seu bom 

funcionamento, como bem afirma Miskolci (2012, p.24).  

Mota, aponta que existir nesse contexto de abjeção é uma forma de 

resistência, para ele um “direito à diferença que ele define como algo que 

 
abre espaço para o reconhecimento de que a vida social e 
cultural se dá em múltiplos domínios, que o termo "diferença" 
refere-se à diversidade que abarca posições étnicas, relações 
de gênero, orientação sexual, exercício da sexualidade e poder 
dos indivíduos na sociedade. (MOTA, 2008, p.193) 

 

Num mundo onde a injustiça prevalece, onde as privações ocorrem, os 

abjetos sexuais são desprovidos de seus direitos civis, políticos e sociais, em 

que sua cidadania é desestabilizada. Logo, a luta engloba a política de uma 

sociedade igual onde se reconheça a cultura do diferente, para que haja uma 

igualdade perante todos. 
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1.3 Homoafetividade no contexto nacional 

 A homofobia no Brasil é uma triste realidade, tomando-se como base as 

estatísticas alarmantes do quadro dessa violência. O país está no topo do 

ranking mundial de assassinatos contra homossexuais registrados. Apenas no 

ano de 2011 houve 266 assassinatos, um aumento de 118% se comparado ao 

ano de 2010. Nos Estados Unidos, país com 100 milhões de habitantes a mais 

que o Brasil foram registrados, no mesmo ano, 9 assassinatos.  

 Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB)2, o Nordeste é a região mais 

homofóbica do país com 46% dos assassinatos, seguido de Sudeste/Sul com 

34% e Norte/Centro Oeste registrando os 20% dos dados estatísticos. 

O debate recorrente em torno da homoafetividade no cenário nacional 

brasileiro atinge não apenas os espaços de decisão política, mas está em 

evidência também em todos os meios de comunicação.  

De um lado, uma bancada cristã que vem ganhando espaço no cenário 

político nacional, que insiste em defender os ‘valores cristãos’ e a verdadeira 

família, que prevalece a formação de um casal única e exclusivamente 

constituído de um homem e uma mulher, além de sua prole, algo que o 

capitalismo exerce como controle desde o século XIX, como bem destaca 

Foucault, ao tratar das mudanças na família ocorridas a partir da era vitoriana: 

 

A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para 
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E observe-a, 
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do 
sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se 
como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito 
de falar, reservando-se o princípio do segredo (FOUCAULT, 1987, p. 
9). 
 

Miskolci (2009) relata que casos como o Coming Out, que numa 

interpretação livre para o português seria “sair do armário” foi uma estratégia 

usada por grupos ativistas LGBT nos Estados Unidos em meados da década 

de 1970 para se opor às práticas homofóbicas da época e que gerou 

significantes e positivos resultados para a população gay. Harvey Milk foi o 

                                                           
2 Fundada em 1980, o Grupo Gay da Bahia é a associação mais antiga do país que trabalha em prol dos 
direitos humanos dos homossexuais do país.  
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ícone da época ao se assumir gay e ser o primeiro homossexual a assumir um 

cargo público, na cidade de São Francisco, Estado da Califórnia.  

A visibilidade de representações gays que sejam mais inclusivas e que 

destoem do binarismo são pouco usuais. Personalidades transexuais ou 

transgêneras – ou mesmo inter gêneros, como propõe Preciado (2011) 

raramente são mostradas na mídia, quando o são, ocorre em quadros de 

humor, com larga margem para o estereótipo. 

Nas mídias massivas consumida em larga escala no país, nós temos o 

repertório das telenovelas, mas este ainda continua bastante fincado nos 

clichês tradicionais do melodrama folhetinesco. O mesmo se poderia dizer do 

cinema nacional e da música. 

Verificamos que grande parte deles se vale de recursos do humor – 

caricatura, ironia, metáfora, cada vez mais comuns no cenário das novas 

mídias. No intuito de ampliar o debate sobre como se vislumbrar a 

homossexualidade este trabalho se dedica a analisar à representação desses 

sujeitos em espaços fora do controle da imagem que ocorre nas grandes redes 

de difusão ou nas mídias de massa que atingem milhões ao mesmo tempo, 

como a TV. Nosso objeto é identificar como esses sujeitos se mostram a partir 

das representações imagéticas em vídeos humorísticos postados no YouTube.  



27 

 

2. O RISO 

 Muito se teoriza sobre o riso. Sua história está diretamente ligada à 

história da própria sociedade. Por ter uma grande carga histórica, o riso acaba 

por ser um objeto de estudo de várias áreas do conhecimento.  

 Bergson (1980) foi um dos grandes teóricos que se aproximou de 

esclarecer o riso. Para ele, o riso é uma “reação corpórea”, a liberdade da 

alma. Liberdade essa que foi limitada pela consciência para subverter algo 

sério ou transformar a tristeza que reside no pensamento humano em outra 

coisa. 

 Dentre as teorias do riso, Bergson aos olhos de Suassuna (2009) foi 

quem proporcionou a “teoria mais completa e engenhosa até hoje surgida para 

tentar esclarecer o que seja o Risível”(p.151). 

 A partir da teoria de Bergson sobre o que é Risível, Suassuna apresenta 

em síntese que  

 
O Risível é uma desarmonia de forma, de significado, de 
caráter, pelo disparate, pela abstração, pela desumanização ou 
pela idealização em sentido inverso, as pessoas, as ações e as 
ideias são apresentadas como se tivessem sido retiradas de 
uma ordem lógica, real ou pressuposta, ou encaradas como 
meros personagens, figuras não humanas, inferiores, ao 
padrão comum e imunes ao sofrimento (SUASSUNA, 2009, 
p.170) 

  

 Bergson (Ibid) irá chamar atenção para a função social do riso. Nós 

rimos de algo que saiu da linearidade da conduta ideal. Algo tido como ridículo, 

fora dos padrões enrijecidos do corpo, indicando que o riso é inerente à 

condição humana. Rimos porque enxergamos na aparência das coisas postas 

a humanidade destas. 

 
Chamamos atenção para isso: não há comicidade fora do que 

é propriamente humano. Uma paisagem poderá ser bela, 

graciosa, sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível. 

Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele 

uma atitude de homem ou certa expressão humana. Riremos 

de um chapéu, mas no caso o cômico não será um pedaço de 

feltro ou palha, senão a forma que alguém lhe deu, o molde da 

fantasia humana que ele assumiu (1980, p. 12) 
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 O riso exprime a inadequação da pessoa (motivo do riso) ao âmbito 

social. Esse mecanismo tende a corrigir comportamentos desviantes daqueles 

que se opõem à vida comum. O riso castiga a excentricidade, reage ao que 

está fora dos padrões normativos da sociedade. 

 Vivemos num mundo moldado nos padrões vigentes de uma sociedade 

onde não se permite desvios de conduta. Uma robotização de costumes a 

serem seguidos. Qualquer “falha” dessa conduta será rebatida com punição. 

Desvios não serão aceitos, serão estereotipados e ridicularizados. O riso 

implicará na ação de uma punição mecânica, onde a falha e o erro não serão 

perdoados. 

 Rimos dessa falha e do erro como maneira de mudar a atitude brusca 

desse riso. O desajeitamento não é permitido. Frustra-se socialmente esses 

“desajeitados sociais” para coibir seus atos. Os seres abjetos, tão 

estereotipados pela mídia massiva como a televisão, são reverberados 

comicamente para que sua conduta desviante seja combatida, punida 

socialmente. Obrigando-os assim a parecerem com o que se padroniza com a 

mecânica social do heternormativa. 

 

 

2.1 Humor e a mídia 

 

As formas em que o riso aparece no nosso dia-a-dia nos passa 

despercebido. A mídia televisiva há muito se apoderou da comicidade nas suas 

grades de programação. Programas humorísticos estão aí nos seus vários 

formatos fazendo do cômico uma válvula de escape para sairmos dos 

pensamentos sérios do cotidiano.  

 Num contexto televisivo, programas de humor, de entretenimento, e até 

mesmo de cunho jornalístico, tratam de representar a homossexualidade de 

uma maneira estereotipada, sem se preocupar com as vastas diferenças 

sexuais.  
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 Foca-se inicialmente a TV aberta, pois ainda é dela o posto de elemento 

de fundamental importância na propagação de condutas e normas. A principal 

responsável por estabelecer ideias, comportamentos e, segundo Ribeiro (2010, 

p.33) “criar identidades que são copiadas e reproduzidas”. A TV continua sendo 

uma ferramenta responsável pelas normas de conduta.  

 Rosa (2004, p.581) destaca que na década de 1980, a televisão 

brasileira abriu espaço para que minorias sociais fossem inseridas na grade de 

programação, inclusive em humorísticos, onde, à época, era o “ambiente em 

que se reproduziam ao máximo os ideais do conservadorismo nacional”. 

 O humor televisivo é possivelmente o que mais propicia a inserção da 

firmação do estereótipo homossexual no contexto social. É no humor que se 

trabalha uma ideologia de trejeitos e estigmas que são atribuídos aos 

homossexuais, às mulheres, aos negros. É fazer rir através dos ‘defeitos’ e de 

suas posições ‘submissas’ na sociedade partindo-se da ótica sexista e 

normatizadora. Como mesmo afirma Sodré (2004, p.128) “a televisão impõe-se 

como o entretenimento hegemônico, com todos seus modos de ocultar e 

distorcer a realidade da vida”. 

O nosso humor ainda está muito enraizado numa cultura sexista e 

racista. Pierucci (2001 apud ROSA, 2004) argumenta sobre as armadilhas da 

inclusão social para tornar positivo o diferente. Nessa inserção, segundo ele, 

houve um acirramento de interesses conflitantes nas Campanhas que exaltam 

a diversidade cultural. A tentativa de marcar a diferença era na verdade uma 

arma estratégica da direita conservadora “para consolidar o padrão e rejeitar o 

outro social” (p.583). Tudo isso com o intuito de aumentar a distância entre as 

minorias e a direita conservadora, crescendo o sentimento de antagonismo 

social. 

 
Quando programas de humor mostram personagens gays 
afeminados, portadores de temperamento instável, tendo crises 
histéricas, acrescentam uma série de valores negativos a uma 
identidade. Nesse caso, o fato de que todo gay tenha, 
obrigatoriamente, conduta emocional desequilibrada, comporte-
se de forma exageradamente feminina das personagens, esses 
programas acrescentam mais um item ao caldeirão do 
preconceito que estimulam: a condição submissa da mulher. 
Mais uma vez o marcador social que discrimina os sexos atua 
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nessas abordagens, definindo os gêneros de forma pejorativa 
(RIBEIRO, 2010, p.126). 

 

 O humor muitas vezes serve para reforçar a visão conservadora da 

cultura normativa. Bergson (1980), no seu ensaio sobre compreensão do que é 

cômico, frisa uma das características essenciais do cômico: 

 
Em resumo, vimos que um caráter pode ser bom ou mau; 
pouco importa: se for insociável, poderá tornar-se cômico. 
Vemos agora que a gravidade do caso não importa tampouco: 
grave ou não grave, ele poderá fazer-nos rir se tudo for 
arranjado para que não nos comova. Insociabilidade da 
personagem, insensibilidade do espectador, eis em suma as 
duas condições essenciais (p. 109). 
 

 Segundo Wasserman (2009) os preconceitos estão relacionados 

diretamente aos estereótipos, criando significâncias importantes no 

entendimento de qualquer informação que seja atribuída ao indivíduo.  

 
Eles representam uma forma de olhar, um modo de julgar e, portanto, 
necessários para se chegar a um consenso. Sem os estereótipos a 
vida em sociedade seria inviável, não existiriam opiniões pessoais e 
por consequência, não haveria opinião pública, já que ela deriva de 
um compartilhamento de estereótipos por muitos indivíduos 
(LIPPMANN, 1922, apud WASSERMAN, p. 51). 

 

 Os estereótipos têm papel fundamental no que se refere ao caráter de 

uma aprendizagem social. Pois eles são os vínculos que transmitem ideias 

dentro de uma sociedade. Logo, ainda na lógica de Wasserman (2009, p. 52) 

os estereótipos são elementos que agregam a construção de uma identificação 

do sujeito, o “ponto de referência que é compartilhado por um grupo para 

interagir e se relacionar socialmente”. 

Aos poucos, viu-se a inserção de figuras homossexuais em programas 

televisivos brasileiros. A TV aberta no Brasil é sinal da reverberação perfis 

sociais normativos. Sodré destaca que podemos admitir: 

 
a afirmação de uma identidade entre a televisão e seu público. 
Atuando sobre a imediatez da vida cotidiana – um mundo comum a 
todos e com pontos de semelhança, aos quais cada indivíduo se 
vincula por numerosas conexões sociais – regulando ou interagindo 
com seu fluxo, a televisão literalmente incorpora-se à ideia que o 
indivíduo tende a fazer de si mesmo e de seus pares (SODRÉ, 2004, 
p.131). 
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A Globo, detentora da primeira colocação na opção de sintonização do 

telespectador vem ao longo dos anos contribuindo para a abordagem 

estereotipada dos homossexuais.  

 É comum vermos, principalmente em programas de humor, personagens 

gays vexatórios e com a carga negativa estereotipada. Uma tendência 

repetitiva de mostrar personagens que correspondem ao estereótipo 

homossexual. A seguir, delinearemos algumas categorias, a partir de citações 

em obras anteriores e observação empírica. 

 

 

2.1.1 O afeminado 

  

 Chico Anysio (1931 – 2012), ícone da comédia brasileira, era um 

especialista em incorporar caricaturas estereotipadas. Na década de 1980, a 

ator (natural do Ceará) tinha um programa próprio na Rede Globo no qual 

interpretava vários personagens.  

 Um deles era o Painho (termo popular usado na relação dos nordestinos 

com seus pais). Painho era um pai-de-santo de personalidade áspera, mas 

gestual muito feminino e que assediava moralmente suas ‘mucamas’. Além de 

ser um pervertido sexual, corrompia-se fácil pelo poder político. 

 

Figura 1: Painho (Chico Anysio) 

 

Fonte: Google (2014) 
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O personagem corroborava o estereótipo do homossexual, mostrando a 

deformidade do comportamento e da moral da sua condição aos olhos da 

heterossexualidade cristã.  

 

 

2.1.2 O enrustido 

 

Já na década de 1990, o mesmo Chico Anysio criou outro personagem 

homossexual, “Haroldo, o hétero”. Esse personagem era um personal trainer 

gay que sempre tentava, em vão, passar a imagem de heterossexual. Porém, 

sempre vinha à tona o seu antigo ‘nome de guerra’  – codinome Luana – 

lembrado pelo amigo Leon (codinome Paulette, interpretado por Eduardo 

Martini). Esse personagem Haroldo, sempre afetado, era o outro estereótipo do 

gay: o enrustido.               

 

Figura 2: Haroldo, o hétero (Chico Anysio) 

 

Fonte: Google (2014). 

 

2.1.3 O filho sensível 

  

 De 1999 a 2003, Lúcio Mauro filho interpretou o personagem Alfredinho 

no programa de humor Zorra Total. Filho de Maurição, um pai machista que 
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tentava de todas as formas transformar o filho em “homem”. Alfredinho sempre 

era repreendido pelo pai ao falar de maneira delicada, ao usar gírias comuns 

entre os gays e ao se vestir de mulher. Com o bordão “Onde foi que eu errei?” 

de Maurição ao final dos quadros, o pai mostrava a decepção em ter um filho 

que não se adequava ao padrão heteronormativo. 

 

Figura 3: Maurição e Alfredinho 

 

Fonte: Google (2014) 

 

2.1.4 As Trans 

 

 Jorge Lafond (1953-2003) encarnava a personagem Vera Verão no 

humorístico A Praça É Nossa. Seu personagem consistia em uma travesti que 

causava confusões quando contrariada. Gritos, frases e gestos que 

caracterizavam o estigma da classe trans tão julgada faziam parte de sua 

caracterização.  

Figura 4: Vera Verão 

 

Fonte: Youtube (2014) 
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 Outra personagem que é mostrada na mesma linearidade de estereótipo 

‘espalhafatoso’ da minoria trans é Valéria Vasquez. Talvez a minoria na qual a 

estereotipia preconceituosa predomina, pois é representada como a mais 

abjeta possível. Valéria (antes Valdemar) é interpretada pelo ator Rodrigo 

Sant’Anna. Trans, Valéria usa uma maquiagem carregada, cabelo 

desgrenhado, acessórios exagerados. Pobre e diarista, é abordada como 

alguém aquém da sociedade.  

 

Figura 5: Valéria Vasquez (Rodrigo Sant’Anna) 

 

Fonte: Google (2014). 

 

 

2.1.5 As lésbicas 

 

 Vivida pela atriz Norma Bengell (1935-2013), Deise Coturno era uma 

lésbica do humorístico Toma Lá Dá Cá da Rede Globo. A personagem era 

retratada como uma mulher masculinizada. Apaixonada pela empregada dos 

seus vizinhos, era comumente depreciada por sua homossexualidade e 

ridicularizada. “Sapatão”, “caminhoneira” eram alguns dos insulto proferidos 

pelos personagens ao dirigirem-se à Deise. 
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Figura 6: Deise Coturno (Norma Bengell)

 

Fonte: Google (2014). 

 

Outra personagem lésbica e também de humorístico é Tamanco. 

Mart’nália que é homossexual na vida real interpreta a personagem que 

trabalha como mecânica. Tamanco tem um relacionamento estável com a filha 

do personagem principal, Ruço (Miguel Falabella). Seu relacionamento não é 

bem visto pela família, mas é “tolerado” pelo fato da personagem ajudar no 

sustento da casa. Não é tão frequente ver personagens lésbicas em 

humorísticos na TV aberta. A recorrência do estereótipo do gay afeminado é 

comum em programas de humor. 

 

Figura 7: Tamanco (Mart’nália) 

 

Fonte: Google (2014). 
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2.1.6 A bicha má 

 

Nas novelas, há sempre o núcleo caricato. Nesse gênero televiso, temas 

são abordados com mais cuidado. Pois são âncoras de grande audiência, 

veiculados geralmente em horário nobre. A homossexualidade também é 

retratada, mas muitas vezes de maneira debochada e fora da realidade.  

Félix Khoury da novela Amor à Vida, que ficou no ar entre maio de 2013 

e janeiro de 20114, foi sensação no horário nobre da Globo. Vivido por Mateus 

Solano, o personagem encarnava um homem casado por pressão paterna, 

mas que vivia uma luta interna em reprimir sua homossexualidade. Com 

trejeitos delicados, o personagem fez sucesso por sua amargura em ter uma 

vida mantida na farsa de um núcleo familiar heterossexual. Com gestos 

afeminados e provocações afiadas, era constantemente reprimido pelo pai que 

mostrava abertamente a decepção em ter um filho gay. Pai esse, branco, 

hétero e bem sucedido, além de adúltero. 

Sua forma de se expressar virou sensação na internet. “Félix Bicha Má” 

ainda hoje, mesmo após o término da novela, continua ecoando no meio 

virtual. Retratado como vilão, Félix ganhou a simpatia do público, que entrou 

num viés cômico advindo de seu porte e falas caricatas. Dizeres como “que 

toda sua inveja vire gordura”, “bofe bom é bofe burro” esculpiam o tom caricato 

do personagem.  

Figura 8: Félix Khoury (Mateus Solano) 

 

Fonte: Google (2014). 
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A perspectiva de identidade é algo constituído da representação. E a 

constante institucionalização dessas representações culturais culmina no que 

Butler (1990, apud Rosa, 2004, p. 583) chama, segundo ela, de 

“performatividade”. A afirmação de uma representação é continuada e ganha o 

status de verdade. E essas representações constroem a “realidade”. Ribeiro 

(2010) fala que a literatura, cinema e as imagens da TV não são um reflexo da 

realidade existente, “mas tais representações nos constituem como sujeitos e, 

ao mesmo tempo, nos posicionam na mesma realidade” (p.33). 

Sodré (2004) afirma que na televisão aberta do Brasil predominam dois 

padrões de programação, o “de qualidade”, que tem uma estética clean, e o do 

“grotesco”, onde se desenvolve as estratégias mais agressivas, focando-se a 

audiência. E na característica do grotesco em que o humor se insere. 

 
Porque o grotesco é chocante – esta é a modalidade 
dominante nas programações televisivas para a grande massa 
– permite encenar o povo e, ao mesmo tempo, mantê-lo à 
distância. Dão-se voz e imagem a energúmenos, ignorantes, 
ridículos, patéticos, violentados, disformes, aberrantes, para 
mostrar a crua realidade popular, sem que o choque daí 
advindo chegue às causas sociais, mas permaneça na 
superfície irrisória dos efeitos (SODRÉ, 2004, p.133). 
 

Do humor, o que nos vem à cabeça é só o momento do riso, do que ele 

nos proporcionou àquela hora. E nele há uma diversidade de formatos cômicos 

numa estética fragmentada. Para Bergson (1984, p.99), o cômico tem um 

significado social, e a partir dele que se exprime a “inadaptação particular da 

pessoa à sociedade”. 

Se pararmos para analisar, nesse tipo de humor há toda uma carga 

social. Concretizam-se muitos dos preconceitos passados e 

(in)conscientemente transmitidos a nós.  

Há toda uma carga histórica do preconceito ligada ao humor. A loira 

burra também é mitificada como objeto sexual, o negro e o nordestino que 

estão sempre na classe C trabalhando como subalternos do homem branco e 

rico, e a “bichinha” afetada. Todos eles são marcas de uma sociedade que 

ressalta esses valores, esses estereótipos. O grotesco desses personagens é a 
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visibilidade dada pela cultura normativa do humor em expressar sua visão 

hegemônica sobre as minorias.  

 Se pegarmos como referência os estudos culturais e a teoria queer, 

veremos que é possível perceber que a televisão e sua programação – sejam 

eles entretenimento, de cunho jornalístico, e principalmente o humor - ainda 

não dão o devido respeito às minorias, ainda mais no que se refere à 

diversidade de gênero.  

 Ribeiro (2010) fala que as redações e departamentos de criação e 

produção de programavas televisivos não fogem do heterocentrismo quando se 

aborda a homossexualidade. Eles muitas vezes partem do deboche ou do 

prestígio em demasia.  

 A TV ainda é uma mídia que se detém numa política de valores ditados 

por aqueles que estão no poder. O engessamento de seus rótulos 

estereotipados limita a luta por igualdade dessas minorias. O status quo da 

interpretação do gay na televisão onde o sexo e o gênero ainda são tratados de 

uma forma binária, não se valorizando a diversidade do ser humano. 

  

2.2  Humor no cenário da internet 

 

 Nos últimos anos temos visto a evolução da comunicação no âmbito 

social por meio das novas tecnologias. Internet hoje é um fato para uma 

relativa parcela da população brasileira, mas há um longo caminho a ser 

trilhado para que haja uma total abrangência da sua democratização no país.  

 Ainda assim, o contexto contemporâneo brasileiro vem mostrando que 

cada vez mais as novas tecnologias estão se inserindo no cotidiano. A 

facilidade em se carregar um telefone no qual está inserida uma TV, um rádio, 

um jornal, tudo isso dentro de um único aparelho, que de início foi criado 

apenas para uma comunicação móvel, mostra o quanto esses novos aparatos 

midiáticos estão convergindo. 
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 Um intercâmbio entre a TV da qual estamos habituados e os formatos 

digitais acabam por criar um entrelaçamento comunicacional híbrido. Gosciola 

(2003) fala sobre a concepção do que seriam as novas mídias: 

 
O que as novas mídias interconectadas pela web proporcionam 
de diferente, em comparação as tradicionais mídias de 
comunicação de massa, como a TV e o rádio, é que além de 
atingirem um público massivo cada vez maior, atuam de 
maneira descentralizada, autogerida, e cada vez mais 
colaborativa, até mesmo no que tange à produção de 
conteúdos (GOSCIOLA, 2003, p.25). 
 

 Com o surgimento delas, os usuários tornam-se parte de uma produção 

de conteúdos, por meio da qual eles os disponibilizam diretamente nas 

plataformas. Uma nova interação advém desses novos conteúdos midiáticos.  

 Uma Cultura de Convergência surge. As novas mídias entrelaçam-se 

com as convencionais, readaptando seus formatos. Jenkins (2008) aborda 

sobre esse surgimento como um  

 
fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 
comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é 
uma palavra que consegue definir transformações 
tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo 
de quem está falando e do que imaginam estar falando (2008, 
p.27). 

 

  A internet surge como uma arena de disputas simbólicas, utilizando-se 

de estratégias de discursos e representações de poder, onde diferentes 

segmentos sociais usam e abusam desse Campo cibernético para produzir 

sentidos e identidades. 

 O YouTube entra como um “importante mecanismo de mediação para a 

esfera cultural pública”, como bem afirma Burgess e Green (2009 p. 111, apud 

CUNHA, 2012). Site de circulação de vídeos de representantes da mídia 

tradicional, empresas e também pessoas comuns, esse espaço de circulação 

de vídeos viabiliza uma gama de diferenças culturais e “o desenvolvimento de 

“audição” política entre sistemas de crenças e identidades” como afirma 

Burgess e Green (2009 p. 107, apud CUNHA, 2012). 
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Ao longo dos tempos, a homossexualidade viveu – e ainda sente – na 

pele os estigmas da perseguição de violência social. E mesmo hoje, com 

discursos e políticas que trabalham contra essa criminalização social, os 

resultados da batalha por respeito e igualdade da diversidade sexual ainda são 

modestos.  

Entre discussões sobre a legitimidade de uma simbologia que reforça 

papéis de comportamento, a mídia no geral estabelece o papel do 

homem/mulher heterossexual como sendo o padrão social. Para Sodré (2002, 

p. 128), a televisão em específico “impõe-se como entretenimento hegemônico, 

com todos os seus modos de distorcer e ocultar a realidade vivida” (p.128).  

Em contrapartida, vídeos surgidos como resposta críticas à homofobia, à 

projetos de lei que retrocedem o direito das minorias, atingem milhões de 

visualizações no YouTube. O vídeo “Dilma – Marco Feliciano”, do canal 

Parafernalha, obteve mais de cinco milhões de acessos desde o seu 

lançamento em abril deste ano e projetou o humorista e a personagem no 

cenário das mídias de massa.   

Dilma (parodiada pelo ator Gustavo Mendez) liga para o deputado Marco 

Feliciano (um dos representantes políticos de uma classe que não aceita a 

condição homossexual e que lutou para a não aprovação da união de casais 

homoafetivos) e simula uma conversa. Cria-se assim uma paródia de uma 

situação em que o riso está a favor do aflito, do abjeto social.   

 
Figura 9 – Dilma (Gustavo Mendez) 

 

 

 

 

 

Fonte: YouTube (2014). 

O humor na internet abre espaço para expressar-se, não havendo a 

autocensura. Podendo ser apresentado de uma maneira mais aberta se 
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comparado à mídia convencional. No âmbito virtual, pode-se expressar-se sem 

a restrição dos que comandam a televisão, por exemplo.  

As novas mídias abriram espaço para novas representações do 

cotidiano. A popularização da internet fez com que o ciberespaço, segundo 

Lemos (2002) proporcionasse a característica de se anular as distâncias entre 

os ocupantes deste espaço, mesmo que simbolicamente pela comunicação de 

forma digital. O ciberespaço surge como uma plataforma das novas mídias.  

 Numa sociedade onde relações a cada dia estão mais inseridas nos 

processos operacionais digitais, nas mais diversas formas de relações 

pessoais, mobilizações sociais. Suas produções vêm concretizando-se no 

âmbito virtual. Essa nova ambiência potencializa novas formas da atuação 

social, onde se pode abrir espaço para mudanças no que concernem os 

processos sociais. Nesses territórios, ocorre maior visibilidade dos subalternos, 

dos abjetos, das minorias sociais, uma vez que a mídia tradicional sempre as 

visibiliza a partir de certos filtros. 

 Nas categorias de conceitos percorridos até aqui, tais como exemplos 

mencionados, pode-se permitir uma visão abrangente do riso como fenômeno 

crítico e social, principalmente no universo da convergência. E que o nosso 

objeto de estudo, com seus elementos estéticos abrange o fenômeno do riso 

como simbolismo de uma expressão cultural das minorias, onde na mídia 

tradicional não têm o espaço e direito a resposta aos preceitos binários 

tradicionais heteronormativos característicos dela. E aqui observamos que 

esses sujeitos irão expressar sua resistência por meio do abjeto e da 

performance, usando o amadorismo e muitas vezes um suposto mau gosto. 

 

  

2.3 Performatividades e Camp na internet 

 

 Quando se fala em bom gosto, muitas vezes remetemos à cultura 

erudita o conceito de sua qualidade. A finesse dessa cultura evoca a admiração 

pela perfeição estética. Atualmente observamos que nossa cultura proporciona 

elementos que estão entre o bom e o mau gosto, não sendo mais tão 
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importante separar o “joio do trigo”. Neste texto, analisaremos um aspecto 

dessa questão estética, a partir de uma lógica de performance que utiliza o 

mau gosto, numa perspectiva Camp. 

 Sontag (1987) define o Camp como o “bom gosto no mau gosto” (p.336). 

Contrapõe-se à definição tida como erudita. O Camp exprime o valor nas 

coisas tidas como ruins ou fracassadas. Não tem a presunção de ser perfeito, 

apenas é.  Uma maneira de “ver o mundo como um fenômeno estético”. O 

Camp está na estilização das coisas e não na beleza em si do conteúdo. O 

estilo sobrepõe o conteúdo.  

 A internet está repleta do Camp, onde seu conteúdo exposto para todo 

mundo ver e apreciar se faz presente. A web é uma vitrine exposta onde se 

pratica o erro despretensiosamente. O Camp é relevante nesse aspecto, pois 

se faz presente na seriedade fracassada das coisas. 

 Ao falar do Camp, Sontag exalta um tipo de sensibilidade, ela afirma que 

você ri porque é ruim, mas ao mesmo tempo é um fracasso bem sucedido, 

pois: 

 
O elemento essencial é a seriedade, uma seriedade que falha. 
Evidentemente, nem toda  seriedade que falha pode ser 
resgatada como Camp. Somente aquela que possui mistura 
adequada de exagerado, de fantástico, de apaixonado e 
ingênuo (SONTAG, 1987, p. 324) 

 

 Ela também explica que Camp é a glorificação do personagem, que é 

um tipo de produção cultural com aspas, pois entende que essa glorificação 

não está na aceitação do público à obra produzida. A afirmação não importa, 

senão apenas ao próprio personagem que a faz.  

 Sontag também associa o Camp à cultura gay, ao afirmar que há uma 

afinidade entre tais gostos. Ela aborda que nem todos os homossexuais têm 

um gosto Camp, mas que eles mesmos fazem parte da vanguarda que o 

constituem. 

 O Camp situa-se no prazer, na apreciação, não julgando-se a forma 

como foi produzido e para que foi produzido. É a diversão mascarada pela 

aparência do cínico, mas no cínico jocoso, desprovido de maldade. 

Características do Camp 
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 O Youtube, assim como outras plataformas virtuais, apresenta-se como 

um palco aberto para que indivíduos projetem suas alteridades de forma 

amadora, ganhando, assim, notoriedade em seus erros, suas falhas. Um palco 

onde se foge do padrão estético normativo, como o da televisão, por exemplo. 

O sério e o contexto politizado dão lugar ao frívolo.   Muitas dessas alteridades 

ganham sua notoriedade na internet, tornando-se webhits3. 

 

 

2.3.1 Leona Assassina Vingativa 

 

 Surgida em 2009 e quase 2 milhões de vizualizações, Leona Assassina 

Vingativa é uma serie de pequenos capítulos que circularam pela internet e 

atingiu o status de webhit. Sua história é contada a partir de um evento onde a 

personagem assassina o próprio marido e desmascarada por Aleijada 

Hipócrita.  

 Uma série de outros eventos é contada ao longo dos três únicos 

capítulos, culminando numa narrativa digna de melodramas novelescos. De 

uma produção completamente amadora, os vídeos caseiros, por assim dizer, 

agradaram ao público e acertaram na falha. Leona brinca com a liberdade que 

se tem na internet ao estilizar uma trama sem normas, procedimentos estéticos 

e técnicos comuns de uma produção televisiva.  

 

Figura 10: Aleijada Hipócrita e Leona 

 

. Fonte: Youtube (2014). 

                                                           
3 Vídeo de grande repercussão e índices de exibição na internet. 
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 Sontag (1987) afirma que o Camp é um esteticismo, de certa forma. Ao 

considerar-se o Youtube como uns Campos de representações imagéticas 

moldam-se diferentes Campos de representações dos indivíduos ao estilo 

Camp. 

 

 

2.3.2 Luisa Marilac 

 

 Em 2010, a travesti Luisa Marilac ganhou repercussão após publicar um 

vídeo no Youtube onde ostentava uma vida extravagante na Europa, após 

rumores de que passava necessidades na Espanha. Com mais de 3 milhões de 

visualizações, a expressão “se isso é estar na pior...” repercutiu até na 

televisão. Virou bordão.  

 A preferência pelo exagero, a forma como essas produções estão “fora” 

do padrão, sugere um mundo de estilos contextualizados pelo Camp. Ri-se dos 

vídeos porque é ruim. Mas é bom porque é ruim.  

 

Figura 11: Luisa Marilac 

 

Fonte: Youtube (2014). 

 

 A utilização do humor nas produções amadoras do Youtube, como as de 

Leona Assassina Vingativa e Luisa Marilac  vislumbram a construção de 

alteridades fora dos padrões estéticos normativos. Essa representações, 
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mesmo de forma amadora, ganham notoriedade pela falha, pela estética 

distorcida, pela moldagem de uma representação tosca. A estilística do Camp 

nessas produções cria um ar sedutor na seriedade falha, na ingenuidade. 

 No próximo capítulo, apresentaremos uma análise dos conceitos e riso 

pela falha (Bergson) e Camp (Sontag) na análise dos vídeos de Romagaga. 
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3. ROMAGAGA: LACRAÇÃO PERFORMÁTICA 

 

3.1 Procedimento metodológico: Análise de conteúdo 

 

Nos capítulos anteriores, foi trabalhada a ambientação na qual o objeto 

de análise está inserido. Explanando-se assim os conceitos necessários para a 

construção das identidades de gênero na Internet, focadas no objeto de estudo, 

num capítulo teórico sobre identidade de gênero e numa análise panorâmica a 

respeito destas nas mídias, da TV à Internet. 

Para este terceiro capítulo de análise será empregada a Análise de 

Conteúdo como método de pesquisa e fonte de análise, avançando além da 

pesquisa bibliográfica previamente realizada. A Análise de Conteúdo consiste 

quase exclusivamente numa investigação de fenômenos simbólicos por meio 

de uma gama de técnicas de pesquisa. Berelson e Lazarsfeld (1952, apud 

FONSECA JÚNIOR, 2005) definem a análise de conteúdo como “uma técnica 

de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação” (p.281-282). 

É importante salientar que a opção pela utilização da AC dá pelo seu 

teor qualitativo, visto que não será de interesse focar-se no aspecto quantitativo 

do objeto de estudo, mas sim às particularidades ligadas ao discurso, 

construção e narrativa. 

As características metodológicas da AC são focadas na objetividade, 

sistematização e inferência. A objetividade está ligada à ação de pensar e 

mostrar procedimentos que serão utilizados em cada etapa da análise. 

 
[...] embora seja considerada uma técnica híbrida por fazer a 
ponte entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de 
materiais, a análise de conteúdo oscila entre os dois polos, ora 
valorizando o aspecto quantitativo, ora o qualitativo (BAUER, 
apud FONSECA JUNIOR, 2005, p. 285). 

 

É importante ressaltar que a análise de conteúdo, embora seja um 

método que reconhece a subjetividade do avaliador, pauta-se em categorias, e 

as aplicas após a realização de um recorte do corpus. 
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Sendo assim, dada a produção profícua de Romagaga, com várias 

atualizações por semana, irá centrar-se na análise dos vídeos nos quais ela 

realiza as paródias de suas divas – que atende também ao que já viemos 

trabalhando no capítulo sobre a teoria Queer, que propõe o gênero como 

performance e o conceito de Camp, que apresenta a estética da pessoa como 

personagem. 

Cabe lembrar que a referência às divas é uma das bases da cultura das 

drags, como recorda Lopes a respeito de Richard Dyer e Vito Russo:  

 

Richard Dyer sobre Judy Garland e os homens gays. A drag 
queen da epígrafe que coloca em Garland sua marca de 
exclusão e sua força: "eu tinha a recusa de todos eles, maseu 
tinha Judy Garland (1987, 141). E Vito Russo, o autor de 
Celluloid Closet, trabalho sobre a história da homossexualidade 
no cinema, dizendo que aprendeu a ser gay com ela (LOPES, 
2002, p.105) 
 

Romagaga se notabilizou por ser uma alusão à lady Gaga, imitando-a 

nos trajes e gestos e incorporando parte de seu nome. Também por fazer um 

vídeo em homenagem a uma de suas divas, a cantora Preta Gil, que viralizou e 

já ultrapassa a marca de 800 mil acessos.4 

Sua produção inclui uma grande diversidade de abordagens. Alguns são 

vídeos de humor, onde ela aparece protagonizando situações inusitadas, como 

tomar banho de chocolate ou de farinha, ou ficar “petrificada” no colorau. 

Outros são desabafos sobre o seu cotidiano, no formato videocasts, há 

propagandas de suas viagens e de seus shows. Mas, os vídeos mais 

comentados são as homenagens às divas (Preta Gil, Britney, Rihanna, Shakira) 

e musos (Anderson Silva). 

A análise irá focar em dois dos 12 vídeos listados como mais populares 

em seu canal do YouTube. A escolha foi aleatória, o primeiro e o último, 

aplicando a técnica de recorte da análise de conteúdo.  o primeiro, Preta Gil É 

Destruidora, É sinal de fogo literalmente, by Romagaga. E o segundo, 

Anderson Silva Costura o Cu Dos Inimigos com Linha Nylon. 

                                                           
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IIdBcboPWEM&index=1&list=TLgSEd4IKUGB-
MpK9_nAXHIburS36b_Bi6. Acesso em 11 de Ago, 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=IIdBcboPWEM&index=1&list=TLgSEd4IKUGB-MpK9_nAXHIburS36b_Bi6
https://www.youtube.com/watch?v=IIdBcboPWEM&index=1&list=TLgSEd4IKUGB-MpK9_nAXHIburS36b_Bi6
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Figura 12: Romagaga, vídeos mais populares 

 

Fonte: Youtube (2014) 

 

 

Antes, no entanto, faremos um breve perfil da personagem, com base 

em matérias veiculadas na imprensa local, e descrição panorâmica de seu 

trabalho. 

 

3.2 Romagaga Guidini 

 

 Romário Lima, 19 anos, natural do Estado do Ceará, mas com 

residência fixa em Mossoró/RN, onde reside desde os 15 anos de idade 

(PALHETA JÚNIOR, 2014). Começou há um ano a ganhar notoriedade ao 

fazer vídeos e disponibiliza-los no YouTube, identificando-se como Romagaga 

(junção de seu nome e da artista pop Lady Gaga). Sem pretensão alguma, 

postava-os como uma brincadeira. De início, fazia performances com as 

músicas da sua cantora preferida, posteriormente, consolidou-se como um 

pessoa pública a partir da Internet, recebendo menções de reconhecimento ao 

seu trabalho de celebridades renomadas como Anitta, Preta Gil, Ivete Sangalo 
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e até mesmo sendo alvo de uma polêmica envolvendo a jornalista Marília 

Gabriela, esta última a única a lhe criticar o comportamento, pois foi alvo dos 

fãs da artista (que ela carinhosamente apelida de Lacrafãs), rendendo assunto 

na mídia nacional e popularizando – ainda que negativamente – seu nome 

como webcelebridade (GOES, 2014). 

 Hoje, a artista admite sobreviver de suas performances, sua brincadeira 

ganhou ares diversificados. Segundo Goes (Ibid), seu canal, existente há 

pouco mais de um ano, possui mais de 200 vídeos.  Em entrevista a Palheta 

Júnior (2014), ela também admite ter se tornado independente a partir de seu 

sucesso na Internet.  

Nestes vídeos, a personagem perpassa diversos temas do seu 

cotidiano, bem como de assuntos midiáticos das celebridade. Embora o forte 

mesmo seja uma espécie de crítica cultural. Ela dá o seu veredicto a respeito 

de Novos CDs, músicas e DVDs, difama ou defende celebridades conhecidas, 

os critérios são o seu gosto pessoal e o potencial “lacrador”. Com uma câmera 

de vídeo amadora e ambientação muitas vezes dentro de sua casa, as 

produções ganharam repercussão na internet. Em algumas delas bordões 

foram criados, tais como “Lacrou tudo!” e “eu estou no chão!”. Ela se refere a si 

mesma no feminino (estou chocada, petrificada, arrasada, banhada no 

hidratante, passada na farinha, temperada no colorau). E também se refere aos 

seguidores geralmente no feminino, em termos como “gata” e “rapariga”. 

Chama a atenção o espetáculo que ela faz utilizando objetos caseiros, 

utensílios domésticos e mesmo comida – das mais variadas, arroz e feijão, 

corante, chocolate, farinha, entre outros - em suas performances digitais. 

Em seus vídeos, observamores características do Camp e do não 

binarismo, fundamentando-nos nos conceitos de Preciado (2011) e Sontag 

(1987). 
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3.2.1 Vídeo 1: Preta Gil é Destruidora, É Sinal de Fogo Literalmente. By 

Romagaga 

 

O vídeo começa com Romagaga (vestida com trajes similares ao da 

cantora Lady Gaga) performatizando no corredor de uma casa. Incorporando o 

exagero do vestuário da cantora pop, Romagaga não se atém ao detalhe de 

estar vestindo uma cueca, resquícios do Romário antes da caracterização. 

 O vestuário da personagem inspira-se no vestido do estilista Thierry 

Mugler, em que a cantora Lady Gaga veste no clipe Paparazzi. Romagaga 

também usa e abusa dos calçados típicos da artista pop, imortalizados pelo 

estilista Alexander McQueen 

Figura 13: Vestido e Plataforma 

  

. Fonte: Google (2014). 

 

 Percebe-se o enfoque Camp no estilo da Romagaga. O amadorismo na 

imitação de sua diva retratam a atitude jovial e despretensiosa dessa 

personagem.  

 Romagaga traz as marcas do exagero, ao tentar copiar as facetas da 

cantora, uma cópia amadora, seriedade que falha na visão ingênua de quem a 
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faz. Sontag (1987, p.324) frisa que “Camp é a arte que se propõe seriamente, 

mas não pode ser levada totalmente a sério porque é ‘demais’”. 

Utilizando-se da comicidade de suas palavras, Romagaga cria uma 

ambientação risível em seu vídeo. E torna-se engraçada justamente pelo 

imprevisto e pelo improviso. 

 

Figura 14: Sinais de fogo 

 

 

 
. Fonte: Youtube (2014). 
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 O vídeo começa com a artista se jogando no chão ao falar da nova 

música da Preta Gil “Sinais de Fogo”, em que elogia a cantora criticando “as 

inimigas”, supostas concorrentes do mundo musical. Gestos exagerados, falas 

alteradas compõem a ambientação do vídeo, sempre enfatizando a diva Preta. 

“A Preta pisa!”, “A Preta destrói”, “A Preta arrasa!”.  

 O ápice do vídeo acontece no momento em que a artista ateia fogo à 

própria casa, perdendo o controle da situação, machucando-se de verdade 

após fazer alusão à música de Preta Gil. Momentos antes, Romagaga quebra 

um copo contendo uma bebida com coloração vinho, declarando estar bebendo 

o sangue das inimigas. Isso contribui no final para a expansão do fogo no 

ambiente, causando o acidente da artista, que por fim mostra a perna 

ensanguentada. Mas como se estivesse seguindo o roteiro, e enfatizando o 

poder destruidor da Preta Gil. 

 O erro, o desequilíbrio, o alvoroço da artista em tentar fugir do incêndio, 

consistem justamente em matéria para o riso. A frustração ao se tentar algo 

sério ocasionou o efeito contrário. Querendo se mostrar destruidora, tal qual a 

diva, destrói o cenário e a si mesma.  

Nesse momento, Romagaga não é a Preta Gil, nem Lady Gaga, não 

encontra-se num ambiente refinado. Na sua tentativa de criar um cenário de 

glamour e ostentação ao levantar um copo barato para brindar com o “sangue 

das inimigas”, torna-se vitima da própria artificialidade. Eis a concretização da 

seriedade que falha do Camp. 

No que diz respeito a questão de gênero, Romagaga sempre se 

identifica no feminino. Caracterizada da cabeça aos pés, assumindo totalmente 

a personalidade de uma diva, ainda que seja uma diva falha, que cai do salto, 

que falta com os bons modos, e que usa uma cueca por baixo do vestido, 

mostra certa ambigüidade de gênero. Esta ambiguidade também consiste nos 

traços masculinos que ela ainda conserva.  
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3.2.2 Vídeo 2: Anderson Silva Costura o Cu Dos Inimigos com Linha Nylon 

 

Figura 15: Lacrando o Cu Com Fio Nylon 

 

Fonte: YouTube (2014)5 

 

Figura 16: Romagaga Destruidora 

 

Fonte: YouTube (2014) 

 

                                                           
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R95GjAU2-5o&index=12&list=TLgSEd4IKUGB-
MpK9_nAXHIburS36b_Bi6  Acesso em 11 Ago, 2014 
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No vídeo, Romagaga surge em tom de indignação defendendo o lutador 

Anderson Silva, que à época sofreu uma fratura em uma de suas lutas no UFC. 

A artista aborda questões políticas – enquanto utiliza os utensílios domésticos 

para reforçar a sua revolta – enquanto faz sua performatização escandalosa, 

quebrando ripa de madeira na parede, tomando banho de arroz com feijão e 

água mineral. 

Neste vídeo é perceptível a ambiguidade na performatização da artista 

Romagaga. O corpo masculino encoberto por vestimentas femininas: sutiã com 

bojo, calcinha cavada e salto alto caracterizam a fluidez de gênero em que a 

personagem se situa.  

Romagaga usa de sua fluidez performática para exibir um corpo inter 

gênero, de um homem andrógino, mas que fala, anda e gesticula de maneira 

feminina, mesmo que exageradamente, o que nos remete ao Camp. Também 

nos remete às multidões queer destacadas por Preciado (2011). 

Tudo aquilo que está fora da ordem de gênero binária é tido como 

desviante, anormal, fluido. Romagaga baila como uma dançarina, interagindo 

com utensílios domésticos, se vestindo de mulher. Ela brinca com a questão do 

corpo e as suas possibilidades de mudança de gênero. A artista não se atém a 

uma linearidade de gênero imposta pelo binarismo sexual.  

Sontag (1987) frisa o tipo de estética do humor pelo exagero associado 

à homossexualidade. O esteticismo do gosto Camp está voltado para o 

exagero, utilizando-se da ironia com o pretexto de neutralizar a indignação 

moral da sociedade contra os próprios homossexuais. 

A paródia de Romagaga é uma afirmação de um gênero trans. Sua 

ambigüidade no gestual e na vestimenta, também. Sua espetacularização, 

mais do que narcisismo mostra um gênero fluido, não fixo, ou que vai de 

encontro ao que aponta Lopes (2002) 

 

A busca pela fama, de ser star não representa apenas uma 
projeção do imaginário coletivo, em geral, frustrantes, mas uma 
condição em que a aparência, o estar torna-se mais importante 
do que uma identidade sexual (p.100). 
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Não existe uma distância entre a identidade de gênero e o uso da ironia 

estilizada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, percebeu-se como vivemos ainda subordinados 

pelo sistema que abjeta indivíduos que estão fora dos padrões normativos da 

política sexual binária. 

No próprio meio acadêmico, fonte dos estudos das mais diversas áreas 

do conhecimento, objetos que versam sobre este tipo de problemática, às 

vezes encontram barreiras quanto a aceitação. Pois sua performance midiática 

é considerada um objeto efêmero, partindo-se da cultura da internet. No 

entanto ela reflete um cenário cultural em que as mudanças nas 

representações das identidades de gênero estão em processo. 

No primeiro capítulo, trabalhou-se a abordagem histórica dos estudos de 

gênero, ancorados pelas teorias de autores/as como Butler (1999), Miskolci 

(2008) e Louro (2004), dando ênfase à teoria Queer e suas consequências 

para a sociedade no que se refere aos direitos da homoafetividade e à força 

dessas minorias. 

O segundo capítulo transcorreu sobre a compreensão do risível, 

ancorada pela teoria de Bergson (1980) e o fator social desse fenômeno, tanto 

na mídia televisiva quanto nas novas mídias onde a internet está inserida. Em 

seguida foi explorado o conceito do Camp, assinalado por Sontag (1987) e seu 

aspecto midiático nas produções audiovisuais e das representações de gênero 

na internet. 

Após assentar os principais conceitos abordados neste trabalho, o 

terceiro capítulo abordou, por fim, uma análise de conteúdo por meio de vídeos 

selecionados do canal de Romagaga no portal YouTube onde foi possível uma 

investigação da presença de características não binárias nos vídeos de humor 

da personagem.   

 No intuito de responder à problemática “De que forma identificamos o 

não binarismo de gênero na personagem Romagaga?”, tendo em vista que 

esta se situa no território do humor e da internet, chegamos à conclusão de que 

esta representação é pautada por características Camp, onde se pauta o erro 

pela tentativa falha do acerto. Criando-se assim um bom gosto resultado do 

mal gosto. 
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 De um lado, um humor que se vale do exagero e da artificialidade, que 

observamos nos vídeos da internet abordados neste trabalho. Suas produções 

amadoras, sem roteiro ou qualidade cinematográfica, típicas da mídia 

tradicional, como a TV, por exemplo. 

 Do outro, um gestual e códigos corporais de androginia, identificados em 

Romagaga, webcelebridade que fala “Romagaga Guidini é meu nome artístico, 

mas hoje não é simplesmente uma personagem, ela é meu alter ego, ela me dá 

forças pra lutar e seguir em frente.”6 (LIMA, 2014). Personagem e pessoa 

convivem então simultaneamente em um corpo híbrido e fluido. Dividem o mesmo 

espaço não binário. 

Desta forma percebemos que esta se trata de um personagem inter 

gênero, um trans, termo que ainda demanda investigação, mas do qual, neste 

trabalho, entendemos como o campo de desvio do binarismo. 

 

 

 

                                                           
6 Entrevista de Romário Lima concedida ao jornal O Mossoroense. Disponível em: 
<http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/entrevista/61644-Romagaga-guidini Acesso em 
11 Ago 2014. 

http://omossoroense.uol.com.br/index.php/universo/entrevista/61644-romagaga-guidini
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