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“Não é sobre vencer, é sobre não desistir. Se 
você tem um sonho, lute por ele. Existe uma 

disciplina para a paixão, e não é sobre quantas 
vezes você é rejeitado ou quantas vezes você caiu 

e foi derrotado, é sobre quantas vezes levantou 
com coragem e seguiu em frente.” 

 
Lady Gaga 
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RESUMO 
 
 

CONSUMINDO LADY GAGA: OS LITTLE MONSTERS E A CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES DE GÊNERO  

 
 

AUTORA: Luiza Betat Corrêa 
ORIENTADORA: Veneza Mayora Ronsini 

 
 
A pesquisa aborda o consumo de celebridades e a construção de identidades de gênero, com o 
objetivo de analisar os usos e apropriações que o fandom Little Monster realiza da vida e obra 
da cantora Lady Gaga, em particular de aspectos voltados a corpo e sexualidade, para a 
construção de identidades de gênero. O problema de pesquisa busca responder como as 
lógicas midiáticas, mercantis e culturais se relacionam com processos de distinção e 
integração na formação de identidades de gênero dos fãs. As teorias mobilizadas são 
distribuídas em quatro eixos, voltados aos estudos de consumo latino-americanos, às 
pesquisas de celebridades, aos estudos de fãs e de identidades e gênero. Metodologicamente, 
empregamos uma abordagem etnográfica na internet em três grupos e uma fanpage da rede 
social online Facebook, por meio da combinação de duas perspectivas, a etnografia para a 
internet (HINE, 2015a; 2015b; 2016) e a netnografia (KOZINETS, 2014), e operamos uma 
pesquisa bibliográfica e documental no que tange à carreira de Lady Gaga. As análises foram 
conduzidas com apoio de duas categorias, corpo e sexualidade. Elas mostram, no que se refere 
à primeira, que o consumo da cantora está associado ao acolhimento de características físicas 
que fogem do padrão socialmente perpetuado e ao manejo de inseguranças associadas a esse 
âmbito, porém, os sentidos elaborados pelos fãs se baseiam mais no discurso e no visual 
construído pela cantora, que são complementados pela imagem de seu corpo físico, posto esse 
estar, na maior parte do tempo, dentro dos ideais de beleza. Já no que corresponde a 
sexualidade, Lady Gaga simboliza a aceitação e compreensão das sexualidades dos sujeitos 
LGBT+ e o encorajamento para a vivência da liberdade sexual. Entretanto, observa-se que os 
movimentos descritos estão, em primazia, articulados à fase inicial de sua carreira, isto é, 
período em que os fãs mais se identificam com o que foi produzido pela artista, posto 
apreendermos ser este o momento em que as lógicas midiáticas, mercantis e culturais foram 
melhor harmonizadas. Atualmente, existe certa desidentificação entre as demandas dos fãs e o 
que é endossado por Lady Gaga.    
  
 
Palavras-chave: Consumo. Celebridades. Fãs. Identidades de Gênero. Little Monsters.   
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ABSTRACT 
 
 

CONSUMING LADY GAGA: THE LITTLE MONSTERS AND THE 
CONSTRUCTION OF GENDER IDENTITIES 

 
 

AUTHOR: Luiza Betat Corrêa 
ADVISOR: Veneza Mayora Ronsini 

 
 
The research addresses the consumption of celebrities and construction of gender identity, 
with the purpose of analyzing the uses and appropriations that Little Monster fandom makes 
of Lady Gaga’s life and work, in particular aspects related to body and sexuality, for the 
construction of gender identities. The research problem seeks to answer how the media, 
mercantile and cultural logics are related to the processes of distinction and integration in the 
formation of gender identities of the fans. The mobilized theories are distributed in four axes, 
focused, on Latin American consumer studies, celebrities research, fan and identities and 
gender studies. Methodologically, we used an ethnographic approach on the Internet in three 
groups and a fanpage of the online social network Facebook, through the combination of two 
perspectives, Ethnography for the Internet (HINE, 2015a, 2015b, 2016) and Netnography 
(KOZINETS, 2014) , and we operated a bibliographic and documentary research regarding 
the Lady Gaga’s career. The analyses were conducted and supported in two categories, body 
and sexuality. They present, referring to the first, that the singer's consumption is associated 
with the reception of physical characteristics that escape the socially perpetuated pattern and 
the management of insecurities associated to that scope, however, the senses elaborated by the 
fans are based more on the speech and the visual constructed by the singer, which are 
complemented by the image of her physical body, since this being, for the most part, is within 
the ideals of beauty. In what corresponds to sexuality, Lady Gaga symbolizes the acceptance 
and understanding of LGBT+ individuals’ sexualities and the encouragement for the 
experience of sexual freedom. Although, it is observed that the movements described are, in 
primacy, articulated to the initial phase of her career, which means, the period in which the 
fans most identify with what was produced by the artist, once we learn that this is the moment 
when the media, mercantile and cultural logics were better harmonized. Nowadays, there is a 
certain disidentification between the demands of fans and what is endorsed by Lady Gaga. 
 
 
Keywords: Consumption. Celebrities. Fans. Gender Identities. Little Monsters. 
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1 INTRODUÇÃO1  
 

Girl, where do you think you're goin'? 
 

Lady Gaga – Joanne 
 
 

Conforme atenta o antropólogo argentino Néstor García Canclini em seu livro, 

Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização ([1995] 2015), em virtude 

dos processos de globalização, as sociedades estão passando por mudanças e reordenamentos 

de cunho econômico, tecnológico e cultural, os quais estão alterando as formas de sermos 

cidadãos e consumidores. Em especial, esses movimentos podem ser percebidos na forma 

como as identidades hoje são construídas de forma híbrida. Ou seja, não relacionadas apenas a 

aspectos étnicos e nacionais, mas cada vez mais estruturadas pelas lógicas do mercado, 

através da “produção industrial de cultura, de sua comunicação tecnológica e do consumo 

diferido e segmentado dos bens” (CANCLINI, 2015, p.46). 

 O que é problematizado por Canclini ([1995] 2015), pode ser melhor compreendido 

se associarmos ao que é exposto no livro Mundialização e Cultura ([1994] 2007) pelo 

sociólogo brasileiro Renato Ortiz. Ortiz (2007) argumenta que a dinâmica de globalização das 

sociedades acabou formando uma cultura internacional-popular. Isto é, para o autor, através 

da circulação e consumo de produtos, valores, estilos e práticas, os quais são forjados por 

meio de uma articulação com referências reconhecidas mundialmente, tendo os produtos da 

mídia como seus principais disseminadores, criam-se padrões culturais mundializados, que 

são compartilhados entre os mais variados grupos sociais e nações e, por conseguinte, 

ligando-nos em nível de sociedade global. Logo, através do consumo de padrões culturais 

mundializados, temos “[...] cartelas de identidade, intercomunicando os indivíduos dispersos 

no espaço globalizado” (ORTIZ, 2007, p.129) Consequentemente, acaba que “[o] o universo 

do consumo surge assim como lugar privilegiado da cidadania [...]”, onde “[...] os diversos 

símbolos de identidades têm origem na esfera do mercado” (ORTIZ, 2007, p.122).  

Nesse sentido, Canclini (2015) vê que para os jovens o processo de construção de 

identidades está cada vez mais vinculado ao consumo de bens e ao que os meios de 

comunicação apresentam, como Hollywood, Televisa e MTV, visto entenderem que seus 

interesses são satisfatoriamente representados por essas esferas. Em virtude disso, segundo o 

autor supracitado, a “clássica definição socioespacial de identidade referida a um território 

                                                 
1 O presente trabalho foi realizado com apoio da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
– Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
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particular precisa ser complementada com uma definição sociocomunicacional” (CANCLINI, 

2015, p, 46, grifos do autor). 

O que é teorizado pode ser demonstrado empiricamente através de ação ocorrida em 

setembro de 2010. Nessa data, a Music Television Americana (MTV) transmitiu para cerca de 

11.4 milhões de pessoas mundialmente2 mais uma edição do Video Music Awards (VMA). O 

VMA é uma tradicional premiação do canal, dedicada a reconhecer, por meio de votação 

popular, os melhores videoclipes do ano em uma série de categorias. Ao final do evento, é 

entregue o principal prêmio, o ‘Video of the Year’, e, no referido ano, a cantora estadunidense 

de música pop Lady Gaga subiu ao palco para receber a estatueta pelo videoclipe da música 

Bad Romance. O momento ficou marcado por dois fatores. O primeiro, pela cantora ostentar 

em seu corpo o que ficou popularmente conhecido como “vestido de carne”, peça de roupa 

formada por várias capas de carne bovina crua, desenhada pelo estilista Franc Fernandes3, e 

que, conforme a cantora, buscou alertar os sujeitos para a luta por direitos sociais, antes que 

usufruamos de tantos direitos quanto um pedaço de carne4. Em seguida, por seu discurso de 

agradecimento, onde, além de expressar gratidão para com sua família e equipe de produtores, 

revelou o nome escolhido para o CD o qual estava produzindo, que fora intitulado de Born 

This Way, como prometido aos fãs caso ganhasse a votação de clipe do ano. Conjuntamente, 

Gaga entoou um trecho da música título do álbum5: “Eu sou bonito do meu jeito, porque Deus 

não comete erros. Eu estou no caminho certo, baby, eu nasci assim” 6. Cabe ressaltar que os 

fãs de Lady Gaga, conhecidos pela alcunha de Little Monsters7, são referendados na cultura 

de fãs como pessoas pertencentes a grupos sociais minoritários, como bissexuais, 

homossexuais e mulheres.  

Nessa lógica, nos interessa aqui refletir sobre aspectos da construção de identidades os 

quais transcendem fatores étnicos ou nacionais, mas, sim, que estão associados à cultura 

internacional-popular propagada pelos meios de comunicação. Particularmente, como no 

exemplo mencionado, buscamos isso através da relação estabelecida entre celebridades e fãs, 

com especial atenção voltada a uma categoria identitária em singular, gênero, uma vez que 

                                                 
2Informação disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/08/vma-bate-recorde-com-124-
milhoesde-espectadores-diz-mtv.html Acesso em: 15 de maio de 2018. 
3 Informação disponível em: http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2015/09/vestido-de-carne-de-lady-gaga-
sera-exposto-em-museu.html Acesso em: 24 de dezembro de 2018.  
4 Informação disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/lady-gaga-explica-por-que-veste-roupas-de-
carne-mas-ativistas-vegetarianos-continuam-irados/ Acesso em: 02 de março de 2019.  
5 A cena descrita está disponível em: https://www.facebook.com/mmegaga/videos/882149231952059 Acesso 
em: 15 de maio de 2018. 
6 Tradução nossa para: “I’m beautiful in my way, ‘cause God makes no mistakes. I’m on the right track, baby, I 
was born this way”. 
7 Origem do nome é explicada no capítulo três. 
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vemos tal categoria como fundamental para se compreender as relações sociais, com ênfase 

no que envolve estruturas de poder e dominação. Em específico, o tema dessa pesquisa se 

volta ao consumo de celebridades e à construção de identidades de gênero por seus fãs, 

investigado a partir do fandom da cantora Lady Gaga, os Little Monsters. Para tanto, a 

proposta de estudo se filia teórica e metodologicamente a vertente dos Estudos Culturais 

Latino-Americanos8 pela perspectiva sociocultural do consumo. 

O desenvolvimento dessa pesquisa se justifica por questões sociais, pertinências 

acadêmicas e, também, motivações pessoais. Isto é, os fãs de uma celebridade são um objeto 

de estudo relevante, pois, conforme demonstra o sociólogo Nick Couldry (2012), as 

celebridades podem ser consideradas formas sociais construídas pelos próprios meios de 

comunicação com vistas a contribuir na formação e na organização da vida social. Por isso, é 

especialmente significante se deter a essa relação quando, como indica o pesquisador Bruno 

Campanella (2014a, p.270), as celebridades, aliando suas vidas públicas e privadas, 

emprestam sua imagem para campanhas de cunho humanitário, ambiental e social, em que “o 

consumo dos estilos de vida das celebridades e dos produtos que elas endossam é oferecido 

como resposta a alguns dos problemas mais estruturais da sociedade”. Logo, entender os fãs 

está interseccionado com a compreensão do comportamento das celebridades e com questões 

sociais mais amplas.  

Pensando no comportamento de Lady Gaga, cantora em atividade desde 2008, 

identificamos uma associação com atitudes filantrópicas e políticas. No caso, ela mantém uma 

fundação junto com a sua mãe, a Born This Way Fundation9, que visa trabalhar com o 

empoderamento juvenil, principalmente de jovens que passam por dificuldades ligadas ao 

bullying e cyberbullying, à saúde mental e às múltiplas orientações sexuais. Também, a 

Mother Monster10 se envolveu com a militância pelo fim da lei ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ 11, 

contra a candidatura do representante republicano à Casa Branca, Donald Trump; pela 

                                                 
8 Outra possibilidade de se estudar o consumo é associá-lo ao conceito de performance. Apesar de não termos 
escolhido adotar essa perspectiva, pode-se encontrar informações a respeito no trabalho de Montardo e Araújo 
(2013).  
9 A Born This Way Fundation é uma fundação sem fins lucrativos, inaugurada em 2012, que se dedica ao 
empoderamento e à saúde mental juvenil. Para tanto, realiza ações tanto em ambientes online quanto offline, 
procurando dar voz às ideias e necessidades dos jovens, com vistas a tornar o mundo um lugar mais amável e 
tolerante. Disponível em: https://bornthisway.foundation/about-the-foundation/ Acesso em: 19 de maio de 2018.    
10 Forma como Lady Gaga é chamada pelos fãs. Origem é explicada no capítulo três.   
11 A lei ‘Don’t Ask, Don’t Tell’ (não pergunte, não conte, em tradução livre) era uma lei norte-americana que 
impedia militares declaradamente homossexuais de permanecerem nas forças armadas estadunidenses. Foi 
revogada em 2010. Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/eua-tiram-oficialmente-proibicao-dos-
homossexuais-no-exercito/n1597218775203.html Acesso em: 19 de maio de 2018. 
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aprovação do casamento homoafetivo em todo o território norte-americano e com o 

movimento ‘#MarchForOurLives’ a favor do controle de armas12 nos Estados Unidos.   

Nos últimos anos, a cantora, igualmente, dedicou-se a ações e campanhas que visam o 

combate à violência sexual, com a participação na trilha sonora do documentário The Hunting 

Ground, que denuncia casos de estupros nas universidades estadunidenses, lançando a música 

Til It Happens To You e na campanha ‘It’s On Us’13, um movimento nacional norte-

americano, que busca a denúncia e o fim de casos de abuso sexual no país. Dessa forma, 

diante da conjuntura atual, se faz interessante analisar como os fãs estão se associando a esse 

posicionamento crítico, político e social de Lady Gaga, em particular, no que corresponde a 

questões de gênero. 

Por conseguinte, em consonância com o que viemos delineando a respeito da relação 

fãs, celebridades e consumo, escolhemos realizar esse estudo pelo viés sociocultural do 

consumo, pois nos afinamos com as investigações realizadas no grupo de pesquisa “Usos 

Sociais da Mídia”, o qual integramos desde 2012. O grupo é coordenado pela orientadora 

dessa dissertação, Prof. Dra. Veneza Ronsini, e desenvolve pesquisas dedicadas à recepção e 

ao consumo cultural de produtos da mídia pela vertente dos Estudos Culturais Latino-

Americanos e Anglo-Americanos.  

Outro ponto importante no que se relaciona a essa definição corresponde à existência 

de poucas teses e dissertações destinadas ao estudo de fãs no Brasil na área da recepção e 

consumo. Segundo levantamento realizado pelo “Núcleo de Pesquisa Recepção e Cultura 

Midiática”, do PPGCOM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e difundido no livro 

Meios e audiências III: reconfiguração dos estudos de recepção e consumo midiático no 

Brasil (JACKS ET AL., 2017), o primeiro trabalho sobre fãs na área foi a dissertação de 

mestrado, defendida em 2002, pela, hoje, Prof. Dra. Adriana da Rosa Amaral. Assim, em 

específico durante os anos de 2000 a 2009, época em que esse primeiro trabalho foi 

elaborado, a produção na área corresponde a apenas cinco pesquisas em nível de mestrado e 

doutorado. Já no período de 2010 a 2015, conforme mostram Toaldo e Costa (2017), 

responsáveis por apresentar os dados sobre os estudos de fãs, dos 245 trabalhos14 que 

                                                 
12 Informação disponível em: http://www.papelpop.com/2018/03/demi-zendaya-e-mais-artistas-participam-de-
marcha-contra-as-armas-nos-eua/  
13 Campanha lançada em 2014, como recomendação da Casa Branca, para prevenir casos de abuso sexual. 
Disponível em: http://www.itsonus.org/our-story/ Acesso em: 19 de maio de 2018.  
14 O levantamento utilizou as seguintes categorias para classificar o corpus de análise: recepção, consumo 
cultural, consumo midiático, conversação em rede, usos e competências em plataformas digitais e implicações da 
audiência na produção jornalística. Especialmente no capítulo em que discorrem sobre as pesquisas com fãs, as 
autoras se apropriam das quatro primeiras categorias. Sendo, então, o número total de trabalhos que trazemos 
referentes a essas classificações.   
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formaram o corpus de análise, apenas 25 pesquisas sobre fãs foram encontradas. Salientamos 

também que desses 25 trabalhos, 11 foram classificados como pesquisas de consumo, sendo, 

contudo, apenas três relacionadas a fãs de celebridades e/ou gênero musical. 

O que foi encontrado por Toaldo e Costa (2017) pode ser reforçado com o estado da 

arte produzido para a dissertação, que teve como foco nos apresentar um panorama dos 

estudos de fãs produzidos no Brasil e na área de comunicação entre 2000 e 2017, 

considerando, conjuntamente, aspectos teóricos e empíricos elencados para a pesquisa15. Tal 

levantamento foi conduzido no repositório da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDBTD); no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); no Currículo Lattes de quatro 

professores brasileiros reconhecidos por desenvolverem estudos com fãs, celebridades e 

cultura pop/música pop, a citar: Prof. Dra. Adriana da Rosa Amaral (Unisinos), Prof. Dr. 

Bruno Campanella (UFF), Prof. Dra. Maria Immacolata Vassallo de Lopes (USP) e Prof. Dr. 

Thiago Soares (UFPE). Ainda foram feitas buscas nos anais da Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS) e anais dos encontros nacionais 

da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM).  

Assim sendo, no que se refere às teses e dissertações, percebemos não haver muitas 

produções datadas do início dos anos 2000, bem como o número de dissertações ser superior 

ao de teses e a grande maioria provir de programas de pós-graduação das regiões sul e 

sudeste. Outro ponto foi a pouca diversidade de objetos empíricos, visto predominar pesquisas 

ligadas, de alguma forma, a produtos audiovisuais, com ênfase em ficcionais, como séries e 

telenovelas. Em singular, essa configuração ganhou destaque na comunicação em comparação 

a outras áreas de conhecimento. Ainda, quando o foco recai em fãs de gêneros musicais, a 

produção em áreas como sociologia, antropologia e artes se sobressaem, sendo muito baixo o 

                                                 
15 Estabelecemos as seguintes palavras-chave para a consulta dos trabalhos: fãs; fandom; Lady Gaga; Little 
Monsters; Celebridades; Consumo; Comunidades Virtuais/Online; Gênero; Sexualidade; Identidade; Música; e 
Corpo. Com exceção dos casos em que apenas uma palavra poderia ser rastreada, procuramos realizar buscas 
cruzadas tendo a palavra “fãs” como base. Assim, nossas buscas sempre tinham a combinação fãs + outra 
palavra-chave, por exemplo, fãs + consumo. As palavras fandom, Lady Gaga e Little Monsters foram as únicas 
que, além de combinadas, também foram pesquisadas individualmente. Entretanto, a palavra “fãs” se mostrou 
particularmente complicada, pois os repositórios acabavam por nos apresentar resultados em que no 
título/resumo constava alguma palavra com a sílaba “fas”, além de alguns trabalhos aparecerem duas vezes nos 
resultados. Junto a isso, as buscas retornavam teses e dissertações as quais não tinham relação direta com as 
nossas palavras-chave, mas vinculadas a projetos de pesquisa de orientadores, estes, sim, dedicados aos estudos 
de fãs. Por isso, a contabilização dos retornos foi feita manualmente. Logo, optamos por não precisar 
quantitativamente alguns resultados, visto a possibilidade de não serem exatos.   
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volume encontrado associado à comunicação. Ou seja, encontramos uma preferência por 

estudar fãs na comunicação tendo objetos empíricos relacionados a produtos audiovisuais16.  

Por outro lado, se contrapormos com as outras áreas de conhecimento, notamos que há 

na comunicação certo interesse por fãs de celebridades, em especial jogadores de futebol e, 

notadamente, de celebridades do ramo da música. Todavia, apesar de identificado esse 

interesse, quantitativamente não chega a ser significativo se contrastado com o montante de 

estudos na comunicação voltados a fãs de produções audiovisuais. Ademais, no que tange 

esse enfoque em fãs de celebridades, cabe frisar que foi encontrada uma dissertação com Lady 

Gaga e seus fãs17 como objeto empírico, investigados pelo viés das práticas subculturais e em 

conjunto com os fãs da também cantora norte-americana de música pop e R&B Beyoncé. O 

trabalho não chega a se dedicar a questões de gênero, porém reconhece a necessidade de 

trazer esse âmbito para discussão em futuras pesquisas. 

No que concerne no levantamento à relação entre investigações com fãs, gênero e 

sexualidade, de maneira geral, não obtivemos resultados expressivos em todas as áreas de 

conhecimento. Para gênero, o retorno não chegou a dez trabalhos, sendo que não foram 

encontradas na comunicação pesquisas que utilizassem gênero para além de um meio de 

recorte. Já sexualidade, o número máximo obtido foi de cinco trabalhos, com apenas duas 

dissertações na comunicação. Ambas se voltam para o fandom de casais lésbicos, um de 

reality show18 e outro de telenovela19. Logo, reforçando o que viemos sublinhando sobre a 

expressividade das produções audiovisuais como objetos de estudo nas pesquisas sobre fãs na 

comunicação no Brasil.  

Nesse ponto, o cenário que encontramos se complementa a outro apontamento também 

referente a produção na área da recepção e consumo, porém relacionada às pesquisas com 

gênero. Conforme Tomazetti e Coruja (2017) 20, existe na área de recepção e consumo pouca 

diversidade de objetos empíricos nos estudos que abordam relações de gênero, visto que a 

televisão, em especial a telenovela, se configurou como o principal objeto das pesquisas. Com 

                                                 
16 Muitos destes trabalhos também referenciavam em seu título ou demais palavras-chave as perspectivas da 
narrativa transmídia, cultura participativa e cultura da convergência.  
17 SANTOS, Lívia. Eu nasci assim: uma análise subcultural da cultura de fãs de Lady Gaga e Beyoncé no Rio 
de Janeiro. 2017. 121f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Departamento de Comunicação Social, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.   
18 MESQUITA, Arthur Guedes. “A Globo shippa muito Clanessa”: a configuração do fandom Clanessa na 
dinâmica transmídia do BBB14. 2016. 103f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2016.   
19 ARAB, Analú Bernasconi. Fã-ativismo na telenovela Em Família. 2015. 255f. Dissertação (Mestrado em 
Imagem e Som) – Departamento de Artes e Comunicação, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 
2015. 
20 O levantamento apresentado por Tomazetti e Coruja (2017) também consta no livro Meios e audiências III: 
reconfigurações dos estudos de recepção e consumo midiático no Brasil (JACKS ET AL., 2017). 
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isso, se tem o cerceamento na “eleição dos tópicos e categorias a serem estudadas, pautando 

tanto a escolha de um público a ser pesquisado, na maioria mulheres, quanto às temáticas que 

envolvam esse público, geralmente delimitadas pelos próprios enredos das telenovelas” 

(TOMAZETTI; CORUJA, 2017, p.190), ou seja, uma limitação dos aspectos de gênero 

problematizados.  

Por fim, cabe mencionar que nos anais da COMPÓS21 e da INTERCOM22 tivemos um 

interessante cenário no retorno de trabalhos associados a fãs. Particularmente na INTERCOM, 

nos últimos anos, observamos um aumento de estudos associando fãs, celebridades musicais e 

música. Conjuntamente, apesar de tímido, notou-se um interesse por questões de gênero e 

sexualidade pensados a partir dos fãs/fandoms. Entendemos que isso está relacionado com o 

movimento identificado por Carlos e Amaral (2016)23, as quais realizaram levantamento nos 

mesmos anais, em que de 2007 em diante ocorreu um aumento na submissão de trabalhos 

com fãs na INTERCOM e, paralelamente, na diversidade temática das pesquisas. Já sobre a 

COMPÓS, nosso olhar converge com o das autoras supracitadas sobre a maioria dos artigos 

encontrados terem discussões focadas no audiovisual e mobilizarem, de algum modo, a 

cibercultura, visto todos se relacionarem com o online. Além disso, Carlos e Amaral (2016) 

pontuam que o trabalho mais antigo do evento data de 2006.  

Portanto, diante do que foi exposto e identificadas carências no que concerne o cenário 

teórico, objeto empírico e área de concentração de nossa pesquisa24, entendemos que este 

estudo mobiliza uma possível contribuição para a consolidação do campo de estudos de fãs, 

que, apesar de relativamente novo, está se mostrando como um campo em crescimento no 

país. Na mesma lógica, preencherá algumas lacunas aqui pontuadas no que tange aos próprios 

estudos de fãs e às pesquisas na área de recepção e consumo, em particular no que envolve 

investigações associadas a gênero, assim como colocará o Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da UFSM no mapa dos programas que também estão pensando sobre fãs. 

Ainda, como fora mencionado, a justificativa em estudar essa temática perpassa uma 

motivação pessoal. A acadêmica é fã de Lady Gaga e integra seu fandom desde 2009. Nessa 

                                                 
21 Foram consultados os anais dos GTs: Mídia e Recepção; Comunicação e Cibercultura; Comunicação e 
Cultura; Comunicação e Sociabilidade; Mídia e Entretenimento; Recepção: processos de interpretação, uso e 
consumo midiáticos; Estudos de Televisão; Cultura das Mídias; e Estudos de Som e Música.  
22 NPs/GPs consultados: Mídia Sonora; Ficção Seriada; História em Quadrinhos; Comunicação e Culturas 
Urbanas; Produção Editorial; Rádio e Mídia Sonora; Comunicação Audiovisual; Cibercultura; Conteúdos 
Digitais e Convergências Tecnológicas; Cinema; Televisão e Vídeo; Comunicação, Música e Entretenimento; e 
Games.   
23 A autora usou recorte temporal de 2000 a 2015. 
24 Ressaltamos que não foram encontradas teses ou dissertações tanto no estado da arte realizado por nós, como 
no levantamento organizado por Jacks et al. (2017) que se posicionassem como estudos de fãs no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. 
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perspectiva, entendemos que tal peculiaridade enquadra a dissertação como um trabalho 

desenvolvido pelo que Jenkins (2015) denomina de “aca-fã” ou “academifã”. Isto é, por um 

sujeito que possui um investimento sentimental com aquilo que estuda, sendo, ao mesmo 

tempo, acadêmico e fã e, por esse fato, tem um olhar e conhecimento diferenciados para/do 

objeto que está estudando. Evidenciamos que esse elo já foi explorado na produção da 

monografia para a obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social – Produção 

Editorial, em 201425. 

No referido trabalho, desenvolvido dentro de uma comunidade online específica de fãs 

da cantora Lady Gaga, foi constatado que a questão das identidades de gênero não propiciava 

muitas postagens, porém, boa parte das relações mantidas no grupo e o próprio consumo de 

Lady Gaga eram permeadas por ela. Especialmente, foi observado ali que a motivação em ser 

fã de Lady Gaga estava relacionada com questões de corpo e sexualidade, categorias que 

agora pretendemos aprofundar, procurando melhor compreender a importância entre o 

consumo de Lady Gaga e a construção de identidades de gênero para os fãs. 

Assim sendo, o objetivo geral dessa dissertação é dedicado a analisar os usos e 

apropriações que os fãs realizam da vida e obra de Lady Gaga, especialmente de aspectos 

voltados a corpo e sexualidade, para a construção de identidades de gênero. Esse objetivo é 

acompanhado da seguinte questão problema: como as lógicas midiáticas, mercantis e 

culturais, se relacionam a processos de distinção e integração na formação de identidades de 

gênero dos fãs? Na qualidade de celebridade da indústria da música pop, Gaga reconfigurou 

sua imagem, assim como seu posicionamento nas mídias, várias vezes ao longo dos seus, até 

então, 10 anos de carreira. Entendemos que, de alguma forma, essas mudanças podem ter 

refletido na relação da cantora com as questões de gênero, o que nem sempre coincide com as 

expectativas e anseios dos fãs, e, igualmente, contribuído para diferentes conexões dos fãs 

com a carreira da artista. 

Conjuntamente, estabelecemos como objetivos específicos: a) mapear e descrever 

fases e fatos da carreira de Lady Gaga para identificar a forma como aciona questões 

identitárias, os usos que faz do seu corpo e o modo como aborda a sexualidade; b) identificar 

como aspectos de corpo e sexualidade perpassam as relações estabelecidas no fandom; e c) 

examinar se, em virtude do apreço por Lady Gaga, os fãs se envolvem em alguma forma de 

ativismo de fã no que tange a questões de gênero. 

                                                 
25 CORRÊA, Luiza Betat. “Porque essa mulher mudou a minha vida”: consumo e identidade de gênero em 
comunidade de fãs de Lady Gaga no Facebook. 2014. 134f. Monografia (Graduação em Comunicação Social - 
Habilitação Produção Editorial). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2014.   
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Por conseguinte, em vista do desejo de observar empiricamente os Little Monsters 

para atendermos o que é proposto, seguimos a constatação de Toaldo e Costa (2017, p.285) no 

levantamento já destacado, que os estudos com esses sujeitos possuem como ambiente de 

investigação os lugares “identificados como frequentados pelos fãs do objeto da pesquisa”. 

Logo, após a realização de buscas aliadas ao conhecimento como “aca-fã” (JENKINS, 2015), 

concluímos ser a internet, particularmente a rede social online Facebook, o principal ambiente 

de encontro dos fãs de Lady Gaga.  

Tal configuração entra em consonância com a pesquisa ‘Digital in 2018’, promovida 

pela agência global especializada em social media We Are Social, em parceria com a 

plataforma Hootsuite26 a respeito do uso de internet e redes sociais online no mundo. O estudo 

mostra que mais de 4 bilhões de pessoas utilizam a internet, o que representa mais da metade 

da população mundial, sendo que, em específico, 3.2 bilhões usam redes sociais online. Deste 

número, filipinos, brasileiros e tailandeses, respectivamente, são as nacionalidades que mais 

dedicam tempo ao uso das redes, tendo a plataforma Facebook como a mais acessada, com 

2.17 bilhões de usuários no mundo.   

Por isso, entre os caminhos possíveis para uma pesquisa tendo a internet como 

ambiente, uma abordagem etnográfica na internet se mostrou a melhor metodologia para a 

pesquisa. Em específico, nos apropriamos de duas perspectivas dedicadas a tal fim, a 

Etnografia para a Internet (HINE, 2015a; 2015b; 2016), e a Netnografia (KOZINETS, 2014). 

A incursão etnográfica da dissertação aconteceu em três grupos27 e uma fanpage, denominada 

RDT Lady Gaga, e em dois períodos, de 24 de agosto a 25 de outubro de 2017 e de 26 de 

janeiro a 27 de abril de 2018, totalizando cinco meses.  

Durante esse tempo, observamos, interagimos e coletamos postagens. Além disso, 

também utilizamos como técnicas para a coleta de dados o diário de campo, questionário 

online, com perguntas abertas, fechadas e dependentes (GIL, 2008) e entrevistas em 

profundidade com dois fãs integrantes dos grupos observados, por meio de troca de e-mails. 

No que tange à análise das publicações coletadas nos grupos e fanpage, tratamos da 

categorização do material a partir de quatro categorias analíticas, corpo, sexualidade, estilo 

Lady Gaga e expressões do fandom, e movimentamos teorias de identidades, gênero, 

celebridades, fãs e consumo para interpretá-los. Por fim, empregamos uma pesquisa 

bibliográfica e documental no que concerne ao objetivo de mapear e descrever as fases e fatos 

                                                 
26 Disponível em: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 Acesso em: 20 de maio de 
2018.  
27 Por questões éticas, que são elucidadas no capítulo dois, optamos por não divulgar os nomes dos grupos online 
utilizados na pesquisa. 
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da carreira de Lady Gaga, visto sua aplicabilidade no levantamento de artigos, matérias e 

entrevistas.   

 Ademais, a dissertação é estruturada em quatro capítulos. Desses, um se volta 

exclusivamente para explicitar o aparato metodológico da pesquisa, enquanto outros três se 

dedicam aos eixos teóricos, os quais são debatidos conjuntamente com os dados empíricos. 

Assim, no primeiro capítulo, que se configura como capítulo II, apresentamos a construção 

metodológica do estudo, especificando aspectos da Etnografia para a Internet (HINE, 2015a; 

2015b; 2016), da Netnografia (KOZINETS, 2014) e da pesquisa documental e bibliográfica, 

já articuladas com o campo.  

Dando prosseguimento, no capítulo III, nos focamos na discussão de dois eixos 

teóricos da dissertação. O primeiro se refere ao processo de consumo, entendido pelo viés dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos, em específico pelo aporte de Néstor García Canclini 

(1992; 2006; 2015). O segundo eixo teórico acionado versa sobre o fenômeno das 

celebridades, categoria que Lady Gaga se enquadra enquanto cantora de música pop. Logo, 

discorremos sobre aspectos voltados às celebridades em geral e, em específico, da indústria da 

música pop, nos apoiando em primazia em autores como Vera França (2014); Paula Simões 

(2013); Chris Rojek (2008); Grant McCracken (2012); Bruno Campanella (2014); Thiago 

Soares (2012); Tiago Velasco (2011); Felipe Trotta (2005). Este capítulo é completado com 

uma descrição a respeito da construção de Lady Gaga como celebridade, em que abordamos 

seu percurso até a fama e como vem se relacionando com essa instância desde então. 

Já o capítulo IV se volta às particularidades relacionadas aos sujeitos dessa pesquisa, 

os fãs. Para tanto, tratamos sobre a emergência dos estudos de fãs, abordando aspectos de 

âmbito internacional e nacional e mobilizamos para isso autores como Ana Carolina 

Escosteguy (2001); Joli Jenson (2001); Itania Gomes (2004); João Freire Filho (2007); Henry 

Jenkins (2006; 2015); Piotr Siuda (2010); Sarah Moralejo da Costa (2018); e Jonathan Gray, 

Cornel Sandvoss e C. Lee Harrington (2017). Ainda, discorremos sobre algumas práticas e 

comportamento dos fãs, e, para isso, temos como referência autores como Tiago Monteiro 

(2005); Adriana Amaral e Camila Monteiro (2013); Jeder Janotti Júnior (2003); Henry 

Jenkins (2001; 2006; 2012; 2015); Matthew Hills (2002; 2015) entre outros. O capítulo é 

finalizado com relato do comportamento dos Little Monsters observados na rede social online 

Facebook, a apresentação de um perfil desses fãs e alguns apontamentos sobre a relação deles 

com Lady Gaga, dados construídos por meio da abordagem etnográfica na internet.  

Por fim, no capítulo V, como o interesse da pesquisa não se concentra apenas nas 

práticas de consumo dos fãs, mas sim, no modo como o consumo de Lady Gaga se articula 
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com a construção de identidades de gênero, nos voltamos aqui a discutir, primeiramente e de 

forma breve, sobre o tema das identidades com Denys Cuche (2002), Stuart Hall (1997; 2000; 

2015), Antônio Pierucci (2013), Kathryn Woodward (2000), Manuel Castells (1999) e Steph 

Lawler (2014). Em seguida, associamos tal discussão às questões de gênero, acionando 

autores como Joan Scott (1995), Elizete Passos (1999), Raewyn Connel e Rebecca Pearse 

(2015), Michel Bozon (2004), Jimena Furlani (2003) Mari Luz Esteban (2013) e Jurandir 

Freire Costa (2004). Na sequência, refletimos sobre fatos da vida e carreira de Lady Gaga no 

que envolve as instâncias identitárias e de gênero e concluímos o capítulo explorando o 

fandom Little Monsters em consonância com as teorias mobilizadas e as categorias analíticas 

de corpo e sexualidade. 
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2  CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

We can be strong, we can be strong, 
out on this lonely run, on the road to love. 

We can be strong, we can be strong, 
follow that unicorn, on the road to love 

Lady Gaga – Highway Unicorn (road to love) 

 

Ao nos interessar ver empiricamente os usos e apropriações que os Little Monsters 

realizam da vida e obra de Lady Gaga para a construção de identidades de gênero, fomos 

levadas ao âmbito das redes sociais online, visto ter se mostrado o principal ambiente de 

agrupamento dos fãs. Com esse cenário, recorremos a Fragoso, Recuero e Amaral (2011), as 

quais argumentam que investigações que usufruem da internet podem explorá-la de três 

formas: como objeto de pesquisa (o que se estuda); local de pesquisa (onde se desenvolve a 

investigação) ou instrumento de pesquisa (para a coleta de dados).  

Nessa perspectiva, como o foco do estudo não compreende propriamente 

problematizar o uso de redes sociais online ou o papel da internet para os fãs de Lady Gaga, 

mas sim ver como o consumo da vida e obra da cantora é relacionado ao contexto de vida 

desses fãs e a estrutura social, apreendemos que, para nós, a internet pode ser vista tanto como 

local quanto instrumento de pesquisa. Com tal entendimento, passamos a organizar o aparato 

metodológico da dissertação, o qual se estabeleceu calcado na abordagem qualitativa. Uma 

pesquisa com esse viés se caracteriza por procurar explicar o porquê dos fatos, sem, para 

tanto, ser necessária uma preocupação com a representatividade numérica, mas sim com a 

compreensão, por exemplo, de um grupo social e de seus significados, crenças, valores e 

atitudes (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Entretanto, também reconhecemos a sua 

importância e, por isso, buscamos apresentar alguns dados numericamente com o propósito de 

enriquecer o caráter qualitativo da informação. Assim sendo, a abordagem etnográfica na 

internet se apresentou como a mais adequada aos nossos propósitos.  

No entanto, para se desenvolver uma abordagem etnográfica na internet temos 

diferentes vertentes e, na dissertação, optamos por realizar uma combinação entre duas: a 

etnografia para a internet, da socióloga Christine Hine (2015a; 2015b; 2016), e a netnografia, 

difundida pelo administrador e doutor em filosofia Robert Kozinets (2014) através de estudos 

com marketing e comunidades de consumo. A motivação por aproximá-las se deve à 

identificação, quando da realização do estado da arte para a pesquisa, de déficits 

metodológicos nos estudos que recorreram às redes sociais online e afirmavam desenvolver 
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uma abordagem etnográfica na internet. Os déficits encontrados nas teses e dissertações se 

mostravam desde a forma de pensar a condução da abordagem até apresentar a metodologia 

no trabalho escrito. Preocupação equivalente é encontrada em Toaldo e Costa (2017) no 

levantamento de teses e dissertações com fãs na área de recepção e consumo. Muitos dos 

trabalhos apreciados foram desenvolvidos no âmbito da internet, assim como a busca pelos 

fãs se deu por meio de redes sociais online. Logo, as pesquisadoras apontam como 

fragilidades metodológicas dos estudos a falta de explanação dos procedimentos aplicados e 

parca elucidação de recortes e delimitações feitas.   

Todavia, as vertentes escolhidas para articulação apresentam peculiaridades, sendo o 

principal pilar de diferenciação a própria vinculação com a etnografia. Isto é, na perspectiva 

de Hine (2016, p.12), buscam-se adequar os pressupostos etnográficos para as pesquisas 

ligadas às tecnologias, não distanciando o online do offline, pois a autora entende que “[a]s 

tecnologias digitais se tornam cada vez mais uma parte intrínseca das vidas cotidianas em vez 

de uma esfera separada de existência social”. Enquanto pelo olhar de Kozinets (2014, p. 9-

10), tem-se o método netnográfico como uma “forma especializada de etnografia adaptada às 

contingências específicas dos mundos sociais de hoje mediados por computadores”, em que o 

que é experienciado no online é consideravelmente distinto do vivenciado face a face. Apesar 

disso, defendemos aqui a pertinência de realizar pesquisas acadêmicas nesta perspectiva 

combinada, sendo, em nosso caso, imprescindível considerar associadamente os âmbitos 

online e offline, como sustenta Hine (2015a; 2015b; 2016), dado vislumbrarmos a relevância 

das duas esferas na construção das identidades de gênero.  

Ademais da realização da abordagem etnográfica para internet, empregamos em 

nossos passos metodológicos a pesquisa bibliográfica e documental como técnica para coletar 

informações pormenorizadas sobre a vida e carreira de Lady Gaga. Esse movimento é 

importante para atingirmos o objetivo específico de mapear e descrever fases e fatos da 

carreira de Lady Gaga para identificar a forma como aciona questões identitárias, os usos que 

faz do seu corpo e o modo como aborda a sexualidade. Assim sendo, discorremos a seguir 

sobre a perspectiva combinada para a abordagem etnográfica na internet, unida a experiência 

prática da dissertação, para, posteriormente, apresentarmos os aspectos que compreendem a 

pesquisa bibliográfica e documental.    
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2.1 A ABORDAGEM ETNOGRÁFICA NA INTERNET: COMBINANDO AS 

PERSPECTIVAS DA ETNOGRAFIA PARA A INTERNET E NETNOGRAFIA28  

 

Como destacado, ao procurarmos fugir de déficits metodológicos, articulamos na 

pesquisa de mestrado um caminho metodológico para realizar uma abordagem etnográfica na 

internet calcada na combinação da etnografia para a internet (HINE, 2015a; 2015b; 2016) e a 

netnografia (KOZINETS, 2014). Deste modo, defendemos aqui a apropriação da primeira 

enquanto método de pesquisa e a segunda primordialmente como uma técnica de 

levantamento, manuseio de dados e organização do texto. Assim, ao adotarmos tal 

configuração, nos associamos a interpretação de Hine (2015a) sobre não existir um 

determinismo tecnológico, visto que não é a tecnologia o pilar de mudanças nas práticas 

cotidianas, mas essas mudanças estão relacionadas com os usos e sentidos os quais os sujeitos 

atribuem à tecnologia. Logo, esse ângulo oferece ao investigador a percepção de que os 

campos online e offline estão constantemente em diálogo, sendo permeados um pelo outro por 

meio das condutas das pessoas. Por isso, a “etnografia para a Internet não precisa presumir 

que existe uma única Internet conhecível por aí - ao contrário, procura entender a 

particularidade e especificidade dos compromissos com a Internet, como um componente da 

vida cotidiana” (HINE, 2015a, p.29, tradução nossa)29. 

Nessa perspectiva da internet como componente da vida cotidiana, Hine (2015a) 

aponta que o uso que os sujeitos fazem está associado à visão da internet como objeto cultural 

e como lugar. No primeiro caso, abarca a sua utilização de maneira prática, como uma 

ferramenta, em que aspectos do cotidiano são explorados/facilitados. Já como lugar, abrange a 

ideia da internet proporcionar formas particulares de sociabilidade e participação. 

Consequentemente, a noção de multiespacialidades emerge desse cenário, dado os vários 

espaços que surgem no próprio online, assim como o fato da internet proporcionar conexões 

de distintos espaços geográficos e a mobilidade dos usuários. Além disso, diferentes 

temporalidades são acionadas, em razão de envolver tanto interações que se prolongam em 

longo prazo, como imediatas e efêmeras (HINE, 2015a).  

                                                 
28 Ao tratarmos dos passos delimitados por Kozinets (2014) associados à pesquisa, a seção passa a ser escrita em 
primeira pessoa do singular, pois compreende ações desempenhadas solitariamente pela mestranda, apesar, é 
claro, do respaldo das teorias e autores aqui debatidos e da orientadora da dissertação. 
29 No original: “Ethnography for the Internet need not assume that there is a single knowable Internet out there—
rather, it seeks to understand the particularity and specificity of engagements with the Internet, as a component 
of everyday life”.   



34 
 

Diante dessa conjuntura, Hine (2015a, p.13, tradução nossa)30 alerta que a internet 

pode representar um desafio para o pesquisador, pois ele irá “[...] explorar as texturas da vida 

social que resultam quando as pessoas combinam experiências online e offline de maneira 

complexa e imprevisível”. Por isso, orienta o investigador a se dirigir para a mesma 

entendendo-a como um fenômeno embutido, encarnado e cotidiano. Embutido, pois “adquire 

seu significado nos contextos com os quais ela está associada” (HINE, 2015b, p.170); 

encarnado, porque a manipulamos “como seres socialmente situados, sujeitos a várias 

limitações de nossas ações, e reagindo com emoções, conforme forjamos uma perspectiva 

individualizada sobre a internet, a partir dos links específicos que seguimos e sites que 

encontramos” (HINE, 2015b, p.171); e, por fim, cotidiana, uma vez que existe a “tendência 

dessa ferramenta e das plataformas individuais online em serem tratadas como infraestruturas 

não percebidas na maior parte do tempo e apenas raramente tematizadas em discussão 

específica” (HINE, 2015b, p.171).  

Com essa lógica, as recomendações de Hine (2015a; 2015b; 2016) dialogam, a nosso 

ver, com os apontamentos do método de Kozinets (2014) sobre os passos para a condução de 

uma netnografia, em específico, quatro deles31, a citar: planejamento e entrada; coleta de 

dados; análise de dados; e netnografia ética. Nessa aproximação, a contribuição de Kozinets 

abrange meios de sistematizarmos a observação, a coleta online, a análise de dados e, 

igualmente, de estruturar a descrição da abordagem etnográfica na internet, posto 

entendermos que sua proposição permite uma organização lógica e detalhada do que foi feito.  

Assim sendo, na incursão aqui exposta, assinalamos três dos quatro passos delimitados 

por Kozinets (2014), visto que a ética na pesquisa é referenciada conjuntamente às demais 

instâncias, já que perpassa as mesmas. Ainda, cada passo apresenta uma série de orientações, 

porém nem todas foram aplicadas, em virtude de termos extraído apenas o que se mostrou 

relevante e convergente com as peculiaridades do estudo/ambientes observados, assim como 

com as concepções de Hine (2015a; 2015b; 2016). 

 

2.1.1 Planejamento e entrada 

 

                                                 
30 No original:  […] to explore the textures of social life which result as people combine online and offline  
experiences in complex, and unpredictable fashion.”   
31 Alguns autores, como Amaral, Natal e Viana (2008), com base em artigos de Robert Kozinets, falam da 
existência de quatro passos. Nossa leitura do livro identificou cinco, sendo que o passo voltado para a 
‘representação e avaliação’ da netnografia não foi proposto na articulação por se referir à apresentação e 
publicação do texto final, focando no fator qualidade. Assim, acredita-se que o método passou por uma 
reformulação antes da publicação em livro.   
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No que se refere ao passo de planejamento e entrada, em agosto de 2017, a partir dos 

seis fatores os quais Kozinets (2014, p.87) aponta que devem ser considerados no momento 

de escolha pelo ambiente de pesquisa: 1) relevância: se existe relevância para o foco e questão 

da investigação; 2) atividade: se há comunicação recente e regular na comunidade; 3) 

interatividade: se existe fluxo de conversação entre os participantes; 4) substância: se a 

interação entre os participantes apresenta discussões/massa crítica; 5) heterogeneidade: se há 

diversos participantes diferentes; e, por último, 6) ricas em dados: se os dados produzidos são 

detalhados e ricos em informações; realizei buscas nas redes sociais online Facebook32, 

Twitter33 e Youtube34, com vistas a escolher o ambiente que melhor proporcionaria a 

observação dos usos e apropriações dos Little Monsters a respeito da vida e obra de Lady 

Gaga, assim como das interações estabelecidas entre eles. Das listadas, o Facebook foi a que 

se mostrou mais satisfatória aos objetivos da pesquisa, logo, escolhido para o 

desenvolvimento da abordagem etnográfica na internet. 

Em virtude de minha condição de fã e por ter feito a monografia tendo como objeto 

empírico uma comunidade online de fãs de Lady Gaga, já era membro de alguns grupos no 

Facebook, mantendo, porém, uma moderada participação nesses ambientes. Isto é, mais 

voltada à observação, em especial quando as publicações apareciam no meu feed de notícias, 

e a utilização do recurso de “reações” às postagens, do que propriamente estabelecendo 

diálogos com os demais fãs. De mesmo modo, já era “curtidora” de algumas fanpages 

dedicadas à cantora, visto meu próprio interesse em informações sobre a artista. Entretanto, 

optei por realizar buscas na rede social online com o intuito de encontrar novos ambientes. 

Para tanto foram estabelecidas palavras-chave para o rastreio, a citar, Lady Gaga, Gaga e 

Little Monsters, termos escolhidos por serem comumente utilizados pela cantora e pelos fãs 

para se identificarem. A partir disso, um considerável número de grupos e fanpages foram 

encontrados. Em específico no caso dos grupos, foi necessário realizar solicitações para 

participar dos mesmos, pois possuem a característica de serem “fechados”, ou seja, sujeitos 

que não são membros, não conseguem visualizar os conteúdos ali postados. 

Concomitantemente à realização dos pedidos de entrada nos grupos, delimitei, em 

consonância com os seis pontos de Kozinets (2014), a fanpage a ser observada na pesquisa, 

no caso, a escolhida foi a RDT Lady Gaga. A fanpage pertence ao portal de mesmo nome, 

criado em 2011 por um fã e tem como objetivo informar os demais fãs de Lady Gaga, 

                                                 
32 Disponível em: https://www.facebook.com Acesso em: 27 de junho de 2018.  
33 Disponível em: https://twitter.com/ Acesso em: 27 de junho de 2018. 
34 Disponível em: https://www.youtube.com/ Acesso em: 27 de junho de 2018 
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guiando-se pelo respeito, qualidade, confiança e imparcialidade. Inclusive, a sigla “RDT” é 

uma abreviação da palavra inglesa redaction, escolhida justamente com o intuito de 

demonstrar a dedicação do portal à informação35. Ressalta-se que o portal se posiciona como 

o maior sobre a artista no Brasil e na América Latina e, segundo os retornos da rede social 

online Facebook na época36, sua fanpage era a terceira mais curtida relacionada à Lady Gaga, 

com cerca de 184 mil curtidores, atrás apenas de duas em língua inglesa37. Uma característica 

da fanpage é que seu layout sempre acompanha o atual estágio da carreira de Lady Gaga 

(Figura 1).  

 

Figura 1 - Layouts da fanpage RDT Lady Gaga em agosto de 2017 e novembro de 2018, 
respectivamente. 

 
Fonte: Facebook 

 

Conforme entrevista do idealizador do “RDT” a um blog de variedades38, o portal 

começou em virtude de seu desejo como fã em expor e compartilhar informações sobre Gaga. 

Assim, projetou um fã-site em que publicava colunas, histórias, curiosidades e análises 

voltadas à carreira/produções da artista. Com a popularidade que adquiriu, foi-se moldando 

até a atual configuração, em que conta com uma equipe de dois moderadores e cerca de 20 

                                                 
35 Informações disponíveis em: http://www.rdtladygaga.com/sobre Acesso em: 25 de novembro de 2018. 
36 Em 17 de outubro de 2018, a fanpage do “RDT”, utilizada na observação e coletas de posts foi excluída pelo 
Facebook, sem explicações aos moderadores. Os mesmos entraram em contato com o suporte da rede social 
online, com vistas a recuperar a fanpage, mas até o momento (16/02/2019) não foram atendidos. Para continuar 
com o serviço de informar os fãs, criaram uma nova página, a qual conta com cerca de 13 mil curtidores. 
37 Sem considerar a fanpage oficial de Lady Gaga.  
38 Disponível em: http://todasimples.com.br/2018/06/11/redaction/ Acesso em: 05 de agosto de 2018.  
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integrantes voluntários39. Tal equipe trabalha em traduções de entrevistas, reportagens, 

informações, vídeos e áudios relacionados à Lady Gaga (Figura 2); produção de conteúdo 

próprio, como colunas e matérias especiais; design e criação de fanarts e fanvídeos; 

divulgação e tradução de conteúdos das redes sociais online de Lady Gaga, bem como a 

exposição de qualquer ação ou aparição pública realizada pela cantora, tudo publicizado na 

fanpage, com publicações quase que diárias. Por isso, o “RDT” ficou conhecido pela 

agilidade em disponibilizar tais informações, sendo que, normalmente, antecipa os demais 

sites de cultura pop, bem como pela veracidade do conteúdo compartilhado.    

 

Figura 2 - Exemplo de conteúdo produzido pelo portal RDT Lady Gaga e publicado em sua 
fanpage. 

 

Fonte: Facebook 

 

Assim, com a fanpage delimitada e após a aprovação para participação nas 

comunidades, retornei aos seis fatores elencados por Kozinets (2014) e anteriormente 

mencionados para ajudar na escolha do(s) grupo(s) observado(s). Como nenhum ambiente 

compreendeu satisfatoriamente os seis pontos, eles foram relativizados. Deste modo, cheguei 

à seleção de dois grupos online, os quais, apesar de apresentarem datas distintas de criação, 

um fundado em 2014 e outro em 2011, contam cerca de 40 mil membros e ostentam o mesmo 

e simples propósito: ser um meio para informação, encontro e interação entre os fãs de Lady 

Gaga.  
                                                 
39 Dados disponíveis em: http://www.rdtladygaga.com/equipe Acesso em: 25 de novembro de 2018.  
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Por conseguinte, empreguei as instruções éticas de Kozinets (2014), onde enfatiza a 

importância da leitura das regras dos ambientes online (se houver); a necessidade do 

investigador realizar um pedido de autorização de coleta dos dados e se identificar enquanto 

tal, posto estar envolvido com pessoas e não apenas arquivos de textos e imagens. O autor 

supracitado também sublinha que nesse processo se detecte membros que possuem papel 

ativo, a existência de linguagem especializada e se os sujeitos possuem alguma forma de ritual 

nas interações. Nesse sentido, li as regras dos grupos (todos possuem regras com propósito de 

orientar as interações), bem como contatei os moderadores dos ambientes com o objetivo de 

expor o interesse de pesquisa e pedir autorização para a realização das observações, interações 

e coletas. As conversas com os moderadores foram realizadas através de meu perfil pessoal no 

Facebook e não houve objeções40.  

Logo, no dia 30 de agosto de 2017, oficializei a entrada nos grupos por meio de 

postagens apresentando a proposta da pesquisa e suas etapas, pedindo a opinião/autorização 

dos membros e me apresentando (Figura 3). Igualmente não encontrei resistência dos 

integrantes e eles se mostraram, inclusive, solícitos a proposta. Além disso, em um dos 

grupos, a postagem foi “fixada”, isto é, selecionada para ser a primeira postagem a ser vista 

assim que alguém “entra” na comunidade. Apesar disso, procurei comentar semanalmente nas 

postagens de apresentação/autorização, com o objetivo de deixá-la sempre visível aos 

integrantes recém ingressos nos grupos. Ademais, entendo que nesse processo minha 

condição de fã foi facilitadora por utilizar de mesmo vocabulário e praticar semelhantes 

rituais. 

 

Figura 3- Postagem de apresentação/autorização publicada nos grupos e exemplo de alguns 
comentários recebidos. 

                                                 
40

 O moderador de um dos grupos já era meu amigo no Facebook. No caso do segundo grupo, foi realizada a 
“solicitação de amizade” e posterior envio de mensagem ao moderador. 
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Fonte: Facebook 

 
Faz-se também imprescindível para Kozinets (2014) pensar nos riscos que a pesquisa 

pode acarretar, o que perpassa a privacidade dos ambientes/participantes. Nessa perspectiva, o 

autor distingue quatro graus de trato com as identidades. A primeira é denominada sem 

camuflagem, em que, com o devido consentimento por escrito, o pesquisador pode utilizar o 

nome real ou o pseudônimo dos participantes, identificar a comunidade e realizar citações 

textuais diretas do que foi coletado. O segundo grau é o de camuflagem mínima, em que o 

pesquisador pode informar o nome real da comunidade, mas pseudônimos, nomes reais e 

qualquer outra forma de identificação dos membros são alterados, apesar da realização de 

citações diretas das manifestações dos membros. 

Já o terceiro grau é o de camuflagem média, em que há uma combinação do nível de 

camuflagem mínimo e máximo e varia conforme o teor dos dados obtidos e o nível de risco 

que se pode causar a comunidade. Por fim, o quarto grau é o da camuflagem máxima, em que 

se fornece o máximo de segurança aos participantes da pesquisa através da não divulgação de 

nomes, citações diretas e alterando demais dados, garantindo, desta forma, a 

confidencialidade e o anonimato aos informantes. No caso dessa pesquisa, adotei o nível de 

camuflagem médio. Tal escolha foi tomada, primeiramente, devido ao número elevado de 

membros nos ambientes, tendo, entre eles, menores de idade. Consequentemente, existe a 

dificuldade de se obter termos de autorização dos responsáveis, fora a questão dos pais nem 

sempre saberem que os filhos participam de grupos em redes sociais online. Igualmente, foi 

determinante a configuração de “fechado” dos grupos, aliado ao fato de identificar que 
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determinados assuntos propiciam agressões verbais entre membros. Assim, com exceção da 

fanpage cujo nome é revelado, não apresento os nomes dos grupos e oculto a identidade dos 

sujeitos de todos os ambientes observados. 

Saliento que uma semana depois da entrada em campo, acabei inserindo na 

investigação um terceiro grupo41. Em um primeiro momento achei que poderia ser arriscado 

incorporá-lo, pois existiam dúvidas quanto à sua perenidade. Isto é, no início do estudo, o 

grupo, que foi criado em 2017, se relacionava a uma etapa específica na carreira de Lady 

Gaga e as interações no ambiente eram pautadas por esse acontecimento. Entretanto, como o 

conteúdo circulante se mostrava interessante e as postagens apresentavam maior fluxo de 

interação nos comentários do que nos outros dois grupos escolhidos, fato este que chamou a 

atenção em virtude de ser um grupo mais novo e com número de membros menor (cerca de 20 

mil integrantes), optei por sua inclusão na pesquisa mesmo com a possibilidade de sua 

exclusão da rede social online. Por conseguinte, desempenhei os mesmos procedimentos de 

entrada já descritos e, no fim, apesar do receio, o grupo não foi deletado do Facebook. Para 

tanto, houve uma movimentação dos próprios membros do grupo para que os moderadores 

mantivessem a comunidade como mais um espaço para socialização entre Little Monsters.   

Ademais, cabe pontuar, não foi uma prioridade encontrar grupos com falantes de 

língua portuguesa, nem brasileiros, apenas segui as orientações de Kozinets (2014), 

articuladas com os resultados fornecidos pelo Facebook durante as buscas. Contudo, os três 

grupos e a fanpage se vinculam de alguma forma ao Brasil. No caso dos grupos, um deixa 

claro em seu nome uma aproximação com o país, outro apresenta isso em sua descrição, 

enquanto apenas um não faz nenhuma referência ao Brasil, porém percebe-se que a maioria 

dos integrantes são brasileiros, pois se manifestam em língua portuguesa, além do fato de os 

assuntos por eles acionados e a própria forma de escrita denotarem sua vinculação com a 

nação. De forma geral, poucas foram as interações que observei em outras línguas, e, quando 

isso aconteceu, os idiomas usados eram espanhol ou inglês. Logo, esse panorama dos fãs 

brasileiros se destacarem nas redes sociais online foi algo considerado inesperado na pesquisa. 

Em momentos propícios essa proximidade com a nação é pontuada, contudo, se ressalta que 

mesmo fazendo menção, a expressividade do nacional não é uma problematização central na 

dissertação, portanto, as inserções não são deveras aprofundadas.  

                                                 
41 Aqui também foi necessário realizar o “pedido de amizade” ao moderador do grupo, visto não possuirmos 
laços prévios. 
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Assim sendo, o desenvolvimento da abordagem etnográfica na internet ocorreu em 

duas fases: de 2442 de agosto a 25 de outubro de 2017 e de 26 de janeiro a 27 de abril de 2018, 

totalizando cinco meses de campo. No caso do primeiro momento, a escolha pela data foi 

estratégica, pautada pelo no início da turnê Joanne World Tour, que se deu em primeiro de 

agosto de 2017 e a passagem da mesma pelo festival Rock in Rio – edição Brasil43, no qual a 

cantora realizaria seu único show na América Latina – que foi cancelado por motivos de 

saúde. Porém, acabei tendo a oportunidade de observar outros momentos importantes para o 

fandom, como o lançamento do documentário da cantora em parceria com a Netflix, o Gaga: 

Five Foot Two44 e a pausa de sua turnê em virtude das dores causadas pela fibromialgia45. 

Todavia, escolhi realizar uma pausa no acompanhamento dos ambientes, pois tive 

medo de estar exposta aos assuntos/temáticas problematizadas em um período de tempo muito 

concentrado e isso me privar de observar material relevante para a pesquisa, já que as 

interações são bastante pautadas pelo sentimento dos fãs para com a cantora, além de poder 

induzir ao erro de que determinados assuntos/temáticas não são problematizadas/relevantes 

entre os fãs. Por isso, ao retornar ao campo para segunda fase, optei aleatoriamente por uma 

data que acabou coincidindo, igualmente, com acontecimentos significativos, como a 

apresentação de Lady Gaga no Grammy Awards46, o cancelamento de todos os shows da 

turnê, novamente em virtude da condição clínica da cantora, e a comemoração de seus 10 

anos de carreira. Por fim, friso que em 2018 acabei excluindo um dos grupos da coleta de 

dados, sendo ele o que apresentava menor volume de interações entre os três contemplados. A 

ação se deu em virtude do tempo investido na abordagem etnográfica, a qual, apesar 

prazerosa, pois, como fã, me aproximou de outros Little Monsters e enriqueceu meu 

conhecimento sobre uma artista que admiro, foi também uma rotina desgastante. 

 

2.1.2 Coleta de dados 

 

                                                 
42 A data que consta aqui é diferente da data de entrada nos grupos, pois comecei a contar a partir do 
envolvimento com a fanpage. 
43 Rock in Rio é um festival musical com mais de 30 anos de história. É realizado em várias cidades do mundo, 
com apresentações de bandas nacionais e internacionais, e foi idealizado pelo empresário brasileiro Roberto 
Medina. Informações em: http://rockinrio.com/rio/pt-BR/historia Acesso em: 27 de junho de 2018.  
44 O documentário foi lançado em setembro de 2017 e mostra os bastidores de produção e lançamento do quinto 
álbum da cantora, Joanne, além da organização da apresentação de Gaga no intervalo do Super Bowl de 2017.   
45 A fibromialgia é uma patologia relacionada ao sistema nervoso. Seu principal sintoma são crises agudas de dor 
nas articulações e tendões. Informação disponível em: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-
sintomas/fibromialgia/ Acesso em: 27 de junho de 2018.  
46 Uma das maiores premiações do planeta voltadas ao reconhecimento musical de cantores, compositores e 
produtores. É promovida pela The Recording Academy, dos Estados Unidos.  
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No que compreende o segundo passo, coleta de dados, talvez este seja o momento em 

que os alertas de Hine (2015a; 2015b) em relação ao uso da internet pelos sujeitos (como 

artefato cultural e lugar, abarcando as multiespacialidades e temporalidades) e o entendimento 

da internet pelo pesquisador como um fenômeno embutido, encarnado e cotidiano se mostram 

caros de ter em mente. Isto é, a pesquisa não se restringiu ao computador e à rede, mas estava 

relacionada à rotina e temporalidades dos sujeitos do estudo, bem como nas minhas próprias, 

aspecto significativo no que envolve os dados que se quer alcançar. 

Nessa perspectiva, Kozinets (2014) entende que na netnografia, a coleta de dados não 

envolve apenas o salvamento de postagens e demais informações, mas contempla igualmente 

a interação, engajamento, comunicação e conexão do pesquisador com os sujeitos. Assim, a 

minha condição de fã foi imprescindível na escolha do comportamento adotado, visto que, 

sempre que possível, procurei deixar clara a minha identificação como Little Monster e, em 

particular, como já mencionado, apropriei-me dessa característica por meio da linguagem 

utilizada para interpelar os membros. Para tanto, priorizei o uso de expressões e gírias 

peculiares ao fandom, buscando criar uma aproximação entre nós, dado a impessoalidade da 

internet. No entanto, minhas interações foram comedidas, primordialmente por ter receio de 

que alguma manifestação fosse mal interpretada, desenvolvesse um conflito e, por isso, os fãs 

desistissem de colaborar com a pesquisa.  

Logo, destaco que o medo de gerar conflito com um Little Monster foi algo que 

perpassou fortemente todos os momentos em que estabeleci algum tipo de laço com um fã, 

pois, conforme apresento na dissertação, as brigas entre fãs são muito comuns nos grupos. 

Outro ponto pertinente é que minhas interações eram envolvidas por um sentimento 

relacionado ao meu próprio pertencimento a essa comunidade de fãs, algo próximo a uma 

ânsia em não desapontar esse grupo com as minhas interpelações e interpretações sobre o que 

era dito. Todavia, apesar do medo, posso definir que a relação construída foi satisfatória e 

empática, especialmente pelo apoio e receptividade recebida, através de frases como “é um 

prazer ajudar uma Little” 47.   

Ainda no que se refere às interações, também fiz questão de responder os comentários 

feitos nas postagens sobre a pesquisa, procurando, em sua grande maioria, respondê-los 

individualmente. Acredito que essa ação tenha levado alguns fãs a solicitarem a minha 

amizade na rede social online Facebook. Igualmente solicitei a amizade daqueles integrantes 

que se mostravam bastante ativos nos grupos. Com alguns desses sujeitos, a ação de nos 

                                                 
47 Às vezes, no lugar de se referir ao fandom ou a outro fã como Little Monster, abreviam para apenas “Little”, 
sendo que ocorre também o aportuguesamento da expressão, com a grafia “Lirou”.   
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tornarmos amigos no Facebook evoluiu para momentos de conversas via chat da mesma rede 

social online, englobando assuntos não associados apenas à Lady Gaga, mas também a nível 

de vida pessoal, sendo que nossos diálogos ocorrem nos mais variados horários e espaços 

geográficos. No caso da fanpage, a interação que mantive foi a de reagir às postagens e 

comentários, sem realizar conversações com os fãs, apesar de reconhecer alguns membros dos 

grupos e amigos comentando nas publicações. 

Ademais, Kozinets (2014) identifica três formatos de captura de dados para uma 

pesquisa netnográfica, em que o primeiro, denominado dados arquivais, abrange as 

informações que o investigador copia diretamente dos ambientes e são produzidas ou 

estimuladas pelos membros. Nesse sentido, procurei realizar a coleta de postagens 

diariamente, sempre no período da noite, por julgar a melhor forma de ter uma visão de todos 

os conteúdos fomentados nos grupos e fanpage durante o dia. Contudo, eventualmente, 

também salvei postagens no decorrer de outros turnos, em particular quando identificava que 

o conteúdo corria o risco de ser excluído antes da noite, assim como em alguns dias não foi 

possível operar coletas, seja por dificuldades impostas pela minha própria rotina, quanto por 

problemas com o acesso à internet. Dessa forma, destaca-se um envolvimento com os dados 

dos grupos e fanpage quase que de modo constante. 

Para essa ação de salvar as postagens, foi utilizada uma extensão disponibilizada pelo 

navegador Google Chrome, chamada Capture Webpage Screenshot – FireShot, sendo o 

arquivo final gerado em formato png ou pdf. A diferença de formatos se dá em virtude do 

número de comentários de cada postagem, onde publicações com muitos comentários não 

eram salvas pela extensão no formato pdf com seu conteúdo completo, apenas em png. Cabe 

destacar também que algumas coletas tiveram que ser refeitas, pois a extensão não captura o 

conteúdo completo se você muda de aba no navegador, ou seja, ela não possibilita que você 

faça outras tarefas enquanto realiza as coletas, um hábito comum para quem utiliza a internet. 

Ainda, como fora mencionado, a observação e coleta de dados acabou se mostrando uma 

rotina desgastante, pois, em média, levava cerca de duas horas para ser completada em 

situações normais de funcionamento da rede de internet e de meu computador pessoal. 

Já no que envolve os critérios de escolha das postagens para coleta, eles giraram em 

torno dos quesitos: abordar aspectos de corpo e sexualidade; a prática de ser fã/ relação dos 

fãs com a cantora; expressões sobre a carreira de Lady Gaga no passado, presente e futuro; e 

postagens que nos ajudariam a entender a relação entre fãs, entre os fãs e as comunidades 

online/fanpage e entre os fãs e outras comunidades de fãs. Todavia, salvei algumas postagens 

que fugiam do escopo, porém se mostraram interessantes. Por isso, 2.338 postagens foram 
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coletadas, porém, após processo de categorização e triagem, dado que além do mencionado 

sobre as coletas fora do escopo, várias publicações foram salvas repetidamente em virtude do 

prolongamento das discussões, essa cifra reduziu ao número de 891 postagens válidas para a 

pesquisa.  

Na sequência, o segundo formato pontuado por Kozinets (2014) são os dados 

extraídos, que se configuram como aqueles criados em conjunto pelo pesquisador e os sujeitos 

do estudo. Nessa lógica, a pesquisa produziu dados extraídos de três diferentes formas. A 

primeira foi por meio de postagens em que realizei algumas perguntas para os membros e, 

para tanto, considerei o estado de espírito dos fãs. No caso, nos dias em que eles estavam 

irritados/decepcionados ou empolgados/felizes com Lady Gaga, poucos se manifestavam 

sobre algum assunto que fugisse do motivo que mexia com suas emoções. Já quando 

passavam longos períodos sem notícias “relevantes” da cantora, eles se mostravam mais 

dispostos à participação, pois era uma forma de falarem sobre a artista. Entretanto, essa não 

foi uma forma prioritária de busca de dados, pois não queria interferir no campo e, sim, 

esperar que as questões caras ao estudo surgissem espontaneamente nos ambientes. Junto a 

isso, como já citado, tinha medo de me envolve em algum conflito, isso acarretar em minha 

exclusão dos grupos e, consequentemente, não conseguir dar prosseguimento na pesquisa. 

Portanto, foram feitas em cada ambiente duas intervenções, onde a primeira se voltou para a 

carreira de Lady Gaga, sondando o sentimento dos Little Monsters a respeito do passado e 

presente da carreira da artista, e, na segunda, procurei explorar o fato de Gaga 

inspirar/apresentar ou não um estilo de vida para os fãs. De modo geral, ambas as 

intervenções tiveram poucas interações, porém o número de comentários foi maior na 

primeira pergunta.  

A segunda forma de extração de dados foi através da técnica de questionário online 

(Apêndice A), desenvolvido por intermédio da plataforma Google Forms48. Nesse meio, 

procurei aprofundar aspectos relevantes ao estudo, os quais não consegui apreender 

satisfatoriamente apenas pelas observações e coleta de postagens. O questionário online, por 

questões éticas, não solicitava a identificação dos respondentes e contava com um texto inicial 

explicando novamente sobre a pesquisa, assim como salientando a utilização dos dados 

coletados para fins científicos, link para o meu currículo Lattes e pergunta sobre o interesse 

em contribuir com a investigação/iniciar a responder o questionário. 

                                                 
48 Disponível em: https://www.google.com/forms/ Acesso em: 16 de junho de 2018. 
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O instrumento contou com quatro blocos de questões, das mais gerais às mais 

específicas, onde o primeiro era voltado a questões socioeconômicas, com vistas a ter um 

perfil do fandom; o segundo para as práticas/comportamento de fã, em que explorei o 

consumo de Lady Gaga; o terceiro sobre a sociabilidade do fandom, em que procurei entender 

a relação entre fãs; e o quarto a aspectos de gênero e sexualidade, relacionando-os tanto a 

Lady Gaga quanto ao fandom. Ao final, também indaguei sobre o interesse dos fãs em 

participar da próxima fase da pesquisa – explicitada a seguir. Logo, o questionário online 

apresentava até 61 questões obrigatórias, pois, além de perguntas fechadas e abertas, construí 

questões dependentes, isto é, que dependiam da resposta da pergunta anterior para aparecerem 

(GIL, 2008).  

O questionário online foi disponibilizado nos grupos em 23 de março de 2018, 

contudo, em um deles, se tornou visível para os membros só no dia seguinte, visto a 

comunidade usar o recurso de “aprovação de postagem” pelos moderadores. Antes de publicar 

o questionário online, as perguntas, em particular as específicas, por tratarem de um assunto 

que poderia levar o respondente ao erro/confusão, foram apresentadas a pessoas próximas 

com o objetivo de conferir a acessibilidade da linguagem utilizada, outra preocupação diante 

da impessoalidade da internet. Além disso, determinadas questões contavam com uma 

explicação sobre o que era pedido, com o propósito de diminuir as dúvidas dos respondentes. 

Ainda assim, algumas delas apresentaram problemas de compreensão, o que foi apontado 

pelos próprios fãs e rapidamente corrigido. 

Destaco ainda que, diariamente, comentei no post do questionário online para fazer 

com o que o mesmo ficasse sempre visível para os fãs. Inclusive, alguns Little Monsters 

ajudaram nesse movimento. Procurei também um dos administradores do RDT Lady Gaga 

para saber sobre a possibilidade de o instrumento ser publicado na fanpage, entretanto, fui 

informada que esse ato não poderia ser realizado49. Assinalo que a aplicação do questionário 

online foi um período delicado devido à ansiedade com a receptividade do instrumento, tanto 

pelo conteúdo quanto pela quantidade de questões, o que me fez constantemente checar o 

número de respostas recebidas durante as primeiras horas. Todavia, com o decorrer dos dias, o 

temor passou, em especial, com a ajuda recebida dos próprios fãs na visibilidade da 

publicação. 

Ademais, encerrei a coleta de respostas em 15 de abril de 2018, com 91 retornos 

(Figura 4). Desse número, apesar das estratégias para a diminuição de descarte de 

                                                 
49

 O administrador contatado informou que, devido à mudança feita pelo Facebook na política de alcance das 
publicações das fanpages, a equipe do “RDT” está sendo criteriosa com as postagens.  
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questionários, 59 foram considerados válidos, sendo desconsiderados aqueles com respostas 

que divergiam da pergunta, assim como os redirecionados incompletos, em que mesmo com a 

obrigatoriedade de resposta em cada questão, foi utilizada a estratégia de responder com um 

sinal gráfico ( . ) para prosseguirem. 

 

Figura 4 - Postagem informando o encerramento do questionário e agradecendo as 
participações. 

 

Fonte: Facebook 

 

Por fim, a terceira forma de dados extraídos nessa pesquisa compreende a técnica de 

entrevista em profundidade e, por meio dela, busco, igualmente, aprofundar e complementar 

as informações coletadas por meio das postagens e questionário online. Isto é, ocorreu que os 

assuntos caros à pesquisa, gênero e sexualidade, não eram manifestados publicamente com 

muita facilidade entre os membros, especialmente de modo que esclarecesse aspectos da vida 

íntima do fã ou com a consistência necessária para compreender o vínculo desses temas ao ser 

fã de Lady Gaga. Logo, houve a necessidade de agregar as observações nos ambientes online 

com as demais técnicas de coleta de dados.  

Assim sendo, a etapa de entrevistas iniciou em novembro de 2018 e se estendeu até 

fevereiro de 2019. No que envolve o roteiro de perguntas (Apêndice B), ele corresponde a 
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uma entrevista semiaberta, ou seja, com questões semiestruturadas (DUARTE, 2011), 

contemplando, assim como o questionário, quatro blocos temáticos. O primeiro é voltado aos 

dados pessoais e socioeconômicos, o segundo ao ser fã e ao consumo de Lady Gaga, o 

terceiro a aspectos de corpo, tanto do respondente quanto associados à Lady Gaga e, por 

último, sexualidade que, igualmente, se volta ao entrevistado e à cantora, totalizando 84 

questões. A construção desse roteiro foi um momento delicado e, até certo ponto, difícil, pois 

minha curiosidade como fã se sobressaiu em diversos momentos. Isso fez com que acabasse 

por elaborar um número exagerado de questões, bem como por acrescentar perguntas que não 

contribuíam de fato aos propósitos da dissertação. Por isso, foi necessário um momento de 

contemplação e filtro das perguntas.   

No que corresponde à amostra, a escolha pelos entrevistados foi feita de forma 

intencional (DUARTE, 2011) entre os 39 respondentes maiores de idade do questionário 

online que manifestaram interesse em contribuir nessa fase. Em específico, essa seleção foi 

feita a partir da combinação das respostas sexo biológico + orientação sexual50, associadas às 

respostas do bloco de perguntas voltadas a gênero e sexualidade, prezando, nesse caso, pela 

desenvoltura de argumentação e experiência dos sujeitos. Assim sendo, inicialmente, estipulei 

a escolha de seis entrevistados, entretanto o número foi reduzido para três devido à grande 

dificuldade em conseguir o aceite dos Little Monsters. Isto é, alguns, não responderam ao meu 

contato, outros, diferentemente da época em que assinalaram o seu desejo, não possuíam mais 

tempo para se dedicar às entrevistas, bem como fãs que foram interpelados, aceitaram 

participar, mas, no momento de combinarmos o início das entrevistas, não retornaram mais 

meus recados. Essa dificuldade, inclusive, me levou a cogitar a exclusão da etapa de 

entrevistas na dissertação. Cabe destacar que o contato com esses fãs ocorreu pela internet, 

através das redes sociais online Facebook e Instagram, o aplicativo de troca de mensagens e 

chamadas de voz Whatsapp e por e-mail. As entrevistas igualmente foram feitas via internet, 

por meio da troca de e-mails, forma escolhida pelos próprios entrevistados.  

Nesse processo também tomei cuidado com a linguagem empregada para dialogar com 

os fãs, já que muitas das perguntas elaboradas são pessoais e o nosso contato não foi 

presencial. Assim, privilegiei o uso de memes; gírias conhecidas pelos fãs de Lady Gaga; bem 

como emoticons e gifs; e adjetivos carinhosos. De mesmo modo, procurei ressaltar sempre a 

importância da colaboração do fã para o desenvolvimento da pesquisa. Apesar disso, dos três 

entrevistados escolhidos, uma menina heterossexual, um menino homossexual e um menino 

                                                 
50 A associação chegou a cinco combinações mais recorrentes, a citar: feminino bissexual, feminino 
heterossexual, feminino homossexual, masculino bissexual e masculino homossexual. 
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bissexual, finalizei essa etapa de coleta de dados com apenas dois sujeitos, posto que o 

menino bissexual, ao final do segundo instrumento do roteiro de entrevista, não retornou mais 

as perguntas51. Enfatizo que um momento significativo desse vínculo criado com os 

entrevistados ocorreu na madrugada do dia 29 de dezembro de 2018. Nesse dia, ocorreu o 

primeiro show de uma série de apresentações de Lady Gaga em Las Vegas, sendo que essa 

performance marcou o retorno da artista aos palcos depois do cancelamento de sua turnê no 

início de 2018, em virtude da fibromialgia. Um fã, que estava no local, disponibilizou uma 

“live” de toda a apresentação e parte da mesma foi assistida por mim em “conjunto” com um 

dos entrevistados. Isto é, eu, em minha casa no Rio Grande do Sul e ele, em sua moradia no 

estado do Rio de Janeiro, acompanhamos simultaneamente o show, trocando mensagens pelo 

chat do Facebook a respeito da setlist, vocais de Gaga, figurinos e estrutura do palco, com 

pequenos “surtos” de emoção. Nessa data também é o meu aniversário e, durante a conversa, 

ele foi a primeira pessoa a me parabenizar, desejando “muita Gaga em minha vida”.  

Ressalto que conforme o viés ético adotado para a dissertação, os entrevistados não 

são identificados, logo, para pontuar suas respostas ao longo do texto, estabeleci a utilização 

de pseudônimos. Ainda no que tange à ética na pesquisa, Kozinets (2014) frisa que no caso 

dos dados obtidos através de interações como postagens, o pedido de autorização feito a 

moderadores e membros dá respaldo ético para a coleta. Já os obtidos em tempo real, como 

através de bate-papos e entrevistas online (sejam por e-mail ou troca de áudios), necessitam 

da utilização de formulário de consentimento. Assim, uso na pesquisa um termo de 

consentimento (Apêndice C) e termo de confidencialidade (Apêndice D), ambos 

encaminhados por e-mail aos entrevistados. Por último, no que tange aos três formatos de 

captura de dados identificados por Kozinets (2014), têm-se os dados de notas de campo, em 

que, durante os cinco meses de coletas, mais os meses de entrevista, mantive um caderno para 

anotar impressões, dúvidas e angústias do percurso, sendo alguns desses aspectos 

apresentados nas etapas anteriormente aqui descritas. 

 

2.1.3 Análise de dados 

 

Em relação ao terceiro e último passo apropriados por mim na condução da 

netnografia, a análise de dados, corresponde para Kozinets (2014, p.113) a “uma abordagem 

indutiva da análise de dados qualitativos” e pode ser realizada de duas maneiras: manual e 

                                                 
51 Apresento perfil dos entrevistados no quarto capítulo.  
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assistida por computador, sendo que ambas estão intrinsicamente ligadas ao volume de dados 

captados e a forma como os arquivos foram salvos. Nessa lógica, emprego na pesquisa o 

Excel para a elaboração de gráficos com os dados do questionário online e para a 

categorização e descrição das postagens. A respeito da categorização, ela é feita com base em 

quatro categorias analíticas, sendo que duas delas, a citar, corpo e sexualidade, foram 

definidas a partir dos interesses de pesquisa e contemplam as postagens que diretamente 

mencionam esses temas, bem como publicações em que apenas os comentários trazem dados 

sobre tais instâncias.  Saliento que quando me refiro a corpo, não estou me remetendo apenas 

ao corpo biológico, mas aos aspectos que compõe a aparência dos sujeitos.  

Já as outras duas, estilo Lady Gaga e expressões do fandom foram delimitadas, no caso 

da primeira, para abarcar aquelas publicações que indiretamente trazem informações 

pertinentes para compreender as questões de corpo e sexualidade, como a relação dos fãs com 

Lady Gaga e aspectos voltados à condução/fases de sua carreira. Na segunda, se tem aqueles 

materiais que congregam dados relevantes para entender o comportamento dos fãs, a dinâmica 

entre fãs/fandom e das comunidades online, mas que não são de sumária importância para 

contemplar os objetivos da pesquisa, porém podem ser úteis em algum momento. Realizo essa 

separação com o propósito de evidenciar a expressividade, no caso pouca, da menção direta 

de questões de corpo e sexualidade nas interações do fandom. Assim, após a categorização 

das 891 postagens coletadas, com alguns posts contemplando mais de uma categoria, chegou-

se a seguinte configuração (Figura 5): 

 
Figura 5 - Gráfico das postagens separadas por categoria 

 

Fonte: elaboração própria 
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Por fim, os dados são interpretados através da articulação das teorias norteadoras desta 

dissertação, a citar, teorias de gênero; teorias de fãs e de celebridades; teorias de identidades, 

em particular aspectos de identificação, desidentificação e representação; e os estudos de 

consumo latino-americanos no que tange pensar o consumo como um lugar de distinção e um 

lugar de integração (CANCLINI, 1992; 2006; 2015). Em especial, os dados das categorias 

corpo e sexualidade aparecem sistematizados no quinto capítulo.  

 

2.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL 

  

Para atingirmos o objetivo específico de mapear e descrever fases e fatos da carreira 

de Lady Gaga e identificar a forma como aciona questões identitárias, os usos que faz do seu 

corpo e o modo como aborda a sexualidade, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e 

documental. Conforme apreende-se em Gil (2008), a pesquisa bibliográfica se refere à busca e 

seleção de materiais científicos. Esse tipo de pesquisa apresenta a vantagem de oportunizar ao 

pesquisador o acesso a uma gama de dados os quais não teria condições de chegar diretamente 

e, por isso, o material coletado se caracteriza como uma fonte secundária de dados (GIL, 

2008). Seguindo Stumpf (2006), para operacionalizar esse tipo de pesquisa, é necessário 

elencar um tema, transformá-lo em palavras-chave e delimitá-lo no tempo e no espaço.  

No caso da pesquisa documental, sua lógica é similar a da pesquisa bibliográfica, 

mudando apenas o tipo de fonte (GIL, 2008). Para Gil (2008) existem dois tipos de fontes 

documentais: as de primeira mão, que se apresentam como aquelas que não passaram por 

tratamento, tais como reportagens de jornal, gravações, fotografias, entre outras; e as de 

segunda mão, as quais já passaram por algum tipo de análise, como relatórios de pesquisa, 

tabelas estatísticas, por exemplo. 

No que concerne à dissertação, para a pesquisa bibliográfica, realizamos as buscas 

tendo como base a palavra-chave Lady Gaga, que foi associada a termos importantes para a 

pesquisa, tais como gênero e sexualidade, e aplicamos como filtro temporal o arco de 2008 a 

201852. Não realizamos uma delimitação por espaço, devido Gaga ser uma cantora 

mundialmente conhecida o que, obviamente, leva a ser objeto de estudo acadêmico em outros 

países, enriquecendo, desse modo, o texto final. Assim, a procura ocorreu primeiramente na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), seguida do Catálogo de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Ao 

                                                 
52 2008 foi o ano em que Lady Gaga lançou seu primeiro disco. Alguns ambientes não possuíam 2018 como 
opção para recorte temporal, assim, as buscas eram feitas até 2017.  
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final, tivemos o retorno de cinco trabalhos. Desses, três pesquisas são dissertações e duas 

teses, bem como três trabalhos foram desenvolvidos na área da comunicação, sendo que todos 

possuem como objeto empírico videoclipes de Lady Gaga. 

Por conseguinte, realizamos buscas no Currículo Lattes de três professores brasileiros, 

com estudos voltados a celebridades e cultura pop/música pop53; nos anais da Associação 

Nacional dos Programas de Pós- Graduação em Comunicação (COMPÓS); nos anais dos 

encontros nacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

(INTERCOM) e, por fim, no buscador Google Acadêmico. Assim, encontramos artigos em 

periódicos e livros, tanto em língua portuguesa quanto inglesa.  

Para a pesquisa documental, efetuamos buscas online através do buscador Google.com 

e do Youtube, procurando primordialmente por fontes documentais de primeira mão, como 

notícias, fotografias, vídeos e entrevistas. Assim, chegamos a fansites da cantora, os quais 

armazenam uma interessante gama de materiais informativos, bem como a vídeos de 

entrevistas. Por isso, boa parte do que apresentamos sobre a artista provêm desses ambientes. 

Essas buscas aconteceram primordialmente durante o primeiro semestre de 2018, porém, ao 

longo do segundo semestre do mesmo ano, continuamos em contato com os fansites, com o 

objetivo de nos mantermos atualizados sobre a carreira da artista. Ainda no que tange às 

fontes de primeira mão, as redes sociais online de Lady Gaga se mostram igualmente 

ambientes ricos em dados. Por fim, nos apropriamos de revistas e livros biográficos, os quais 

foram adquiridos anteriormente ao ingresso na graduação/pós-graduação, em virtude do 

interesse como fã nesses objetos. 

  

                                                 
53

 Os professores foram: Prof. Dra. Adriana da Rosa Amaral (Unisinos); Prof. Dr. Bruno Campanella (UFF) e 
Prof. Dr. Thiago Soares (UFPE) 
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3 CELEBRIDADES EM BUSCA DE CONSUMIDORES 

 
Don’t ask me how or why,  

but I’m gonna make it happen this time 
my teenage dream tonight. 

Yeah, I’m gonna make it happen this time. 
Fame! 

 
Lady Gaga – The Fame 

 
Neste capítulo desenvolvemos dois eixos teóricos da dissertação. O primeiro 

relaciona-se ao consumo, pelo viés dos Estudos Culturais Latino-Americanos, perspectiva 

pela qual elencamos estudar as práticas dos fãs; e o segundo sobre o fenômeno das 

celebridades, categoria em que o objeto de apreciação desses fãs se enquadra enquanto um 

produto da mídia, em nosso caso, da indústria da música pop. Agrupamos tais eixos por 

entendermos que os processos de construção de uma celebridade da música pop não estão 

separados de lógicas que perpassam os modos de consumo dos sujeitos, questões que 

buscamos discutir. Ademais, também apresentamos aqui aspectos da vida e das fases da 

carreira de Lady Gaga, levantados com a pesquisa bibliográfica e documental, discorrendo 

sobre sua construção como celebridade e manutenção desse status. Entendemos que olhar 

para estas instâncias é importante para compreender como foi/é formado o vínculo entre os 

fãs e a cantora, assim como sua relação com questões identitárias, de corpo e sexualidade, as 

quais são detalhadas, por meio de ações específicas da artista, no quinto capítulo.  

 

3.1 A PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL DO CONSUMO 

 

Consumo, palavra que no senso comum é correntemente relacionada a um viés 

negativo. Sentido pessimista este que também foi por muito tempo difundido por parte da 

Academia. Entretanto, conforme sublinha Schmitz (2015), a Academia tem apresentado nas 

duas últimas décadas estudos que exploram uma “redenção” do conceito, mostrando como o 

consumo pode ser fundamental e agir de forma positiva na esfera da reprodução social e na 

construção de subjetividades e identidades. Contribuindo nesse movimento, tem-se a 

produção dos teóricos situados dentro do que chamamos Estudos Culturais Latino-

Americanos.  

O consumo entrou em debate nos Estudos Culturais Latino-Americanos, segundo 

Sunkel (2002; 2006), a partir de uma virada nas pesquisas em comunicação e cultura da 

perspectiva. Em específico, o autor supracitado aponta a existência de dois deslocamentos 
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teórico-metodológicos que acabaram por dar visibilidade e centralidade à investigação do 

fenômeno. O primeiro movimento compreende “a passagem do estudo da mensagem como 

estrutura ideológica para a recepção crítica” (SUNKEL, 2006, p.18, tradução nossa)54, em que 

a forte preocupação com a análise das mensagens propagadas pelos meios massivos de 

comunicação associadas a um suporte à estrutura ideológica de dominação, passa a dar lugar à 

percepção de que os sujeitos também são capazes de serem reflexivos e críticos, isto é, 

desvelando uma recepção não passiva e sim a possibilidade de resistência diante dos meios e 

suas mensagens. 

Já o segundo deslocamento “teórico-metodológico é aquele que vai das culturas 

populares ao consumo” (SUNKEL, 2006, p.21, tradução nossa)55. Nesse caso, através da 

preocupação existente nos estudos latino-americanos com a cultura popular, passou-se a 

reconhecer a “capacidade dos sujeitos populares em construir sentidos diferenciados daqueles 

propostos pela cultura hegemônica [...]” onde, com um olhar para as práticas de consumo, 

levantou-se a hipótese de que “[...] os bens e mensagens hegemônicas interagem com os 

códigos perceptivos e hábitos cotidianos das classes subordinadas” (SUNKEL, 2006, p.22, 

tradução nossa)56. Por tanto, por meio desses dois movimentos, foi-se colocada à luz dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos a necessidade de se desapegar da tendência de venerar 

uma suposta influência dos meios e passividade dos sujeitos, para se pensar os 

processos/práticas de consumo dos mesmos.  

Em especial, Sunkel (2002) aponta como fundamentais para o segundo deslocamento 

teórico-metodológico as contribuições de dois pensadores, a citar, Néstor García Canclini e 

Jésus Martín Barbero, visto que ambos identificaram a necessidade de repensar a noção de 

consumo em suas pesquisas, de tal modo que seria também possível abordar empiricamente o 

fenômeno. Todavia, apesar de apresentarem pontos convergentes em suas proposições, os 

autores chegaram a um novo entendimento sobre o evento de formas distintas. No caso de 

Canclini, por meio de um debate sobre as diferentes formulações teóricas dedicadas a explicar 

o consumo e com Barbero, mediante a uma crítica ao que chama de “mediacentrismo” e a 

formulação da concepção de mediações.  

Por conseguinte, dentre os dois caminhos possíveis a serem seguidos, optamos por nos 

filiarmos a perspectiva de Néstor García Canclini, por entendermos ser a que melhor suporta 

                                                 
54 No original “[...] el paso del estudio del mensaje como estructura ideológica a la recepción crítica.” 
55

 No original “[...] es el que va de las culturas populares al consumo.” 
56 No original “[...] capacidad de los sujetos populares para construir sentidos diferenciados a los propuestos por 
la cultura hegemónica […]”. “[…] los bienes y mensajes hegemónicas interactúan con los códigos perceptivos y 
los hábitos cotidianos de las clases subalternas.” 
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os interesses deste estudo. Assim sendo, por intermédio de Canclini (1992; 2006; 2015), 

vislumbramos o consumo como um processo complexo. Para o autor, não há bases sólidas 

para considerar o consumo homogeneizador ou condizente com atos irracionais e 

compulsivos, em que por meio de uma relação de manipulação, os sujeitos mecanicamente se 

lançam aos bens de consumo, e, satisfeitos com o supérfluo, acabam por não priorizar suas 

necessidades básicas. Conjuntamente, o senso de “consumismo” e a afirmação da existência 

de uma “sociedade de consumo”, não são concepções satisfatórias, pois percebe-se que “[a]s 

pessoas consomem em cenários de diferentes escalas e com diferentes lógicas, desde a loja da 

esquina e o mercado de bairro, até os macrocentros comerciais e a televisão”(CANCLINI, 

1992, n.p, tradução nossa)57 e, ao fazerem isso, podem estar reelaborando o sentido social e as 

maneiras de ser cidadão.  

Por isso, Canclini (2015, p.14) indica que seja revista a forma como enxergamos o ato 

de consumir, de modo que o coloque em evidência como um “espaço que serve para pensar, e 

no qual se organiza grande parte da racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica nas 

sociedades”. Em vista disso, o olhar do autor acaba por superar duas percepções, as quais, 

tradicionalmente, estavam imbricadas na ideia de consumo: a concepção naturalista das 

necessidades e a visão instrumentalista dos bens.  

Isto é, no que compreende a concepção naturalista das necessidades, quebra-se com a 

noção de que as pessoas possuem necessidades naturais, universais ou imutáveis, pois mesmo 

aspectos que são considerados necessidades básicas, como comer, beber, dormir, entre outros, 

são desempenhados associados a lógicas culturais e padrões sociais. De mesmo modo, é 

superada a visão instrumentalista dos bens, já que como não há necessidades 

naturais/universais, consequentemente os bens não podem ser criados privilegiando seu valor 

de uso, ou seja, visando que eles satisfaçam um pacote de necessidades fixas, no estilo 

estímulo-resposta. Isso coloca em evidência o fato de que nem sempre determinados bens 

foram necessários para desempenharmos certas tarefas ou em nosso cotidiano. Logo, o que 

ocorre é que os valores de troca e simbólicos se sobrepõem ao valor de uso (CANCLINI, 

1992; 2006).  

Nessa lógica, Canclini (1992; 2006; 2015) também questiona a forma como as áreas 

do conhecimento tratam teoricamente do consumo, enfatizando que existe uma falta de 

diálogo e desconexão entre elas, com apresentações de conceitos pouco consistentes. Em 

alguns casos, aponta que as vertentes ainda reforçam julgamentos moralistas ou, como ocorre 

                                                 
57

 No original: “La gente consume en escenarios de diferentes escalas y con lógicas distintas, desde la tienda de 
la esquina y el mercado barrial hasta los macrocentros comerciales y la televisión.” 
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com a teoria econômica, de onde o termo herda a sua conceituação, que o coloca como evento 

isolado da parte final do ciclo de produção-circulação-consumo. Por isso, o autor supracitado 

propõe a criação de uma teoria sociocultural do consumo, como uma conceituação global do 

fenômeno, a qual proporciona a sua investigação a partir de um aporte interdisciplinar, com  

 
o que a economia tem sobre a racionalidade das trocas econômicas, com o que os 
antropólogos e sociólogos dizem sobre as regras de coexistência e conflitos, e o que 
as ciências da comunicação estudam em relação ao uso de bens como transmissões 
de informação e significado (CANCLINI, 2006, p.76, tradução nossa)

58
.  

 

Consequentemente, Canclini (2015, p.60) nos contempla com a reconceitualização do 

fenômeno do consumo como “o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos.”. Com essa lógica, conforme Toaldo e Jacks (2013, p.5), 

o autor alicerça uma proposta teórica para o consumo, que visa contribuir “para a construção 

de um universo simbólico inteligível, que (re)afirme o que é social e cultural nas sociedades 

ocidentais e, ao mesmo tempo, pode ser o mapa para desvendá-lo [...]”. Aliás, cabe assinalar, 

Canclini possui certo incômodo com o termo consumo, dado, como indicado, a sua essência 

econômica. Entretanto, defende o seu uso, posto concebê-lo como o melhor para abarcar 

justamente as dimensões não econômicas da ação, em comparação com outras expressões 

próximas, como recepção, apropriação, audiências e usos (CANCLINI, 1992; 2006). 

 Assim, entendemos que adotar a abordagem sociocultural do consumo de Canclini 

(1992; 2006; 2015) se mostra relevante à pesquisa, pois converge com a proposta de 

contemplar o valor cultural da celebridade, sendo ele forjado não só pela indústria do 

entretenimento, mas, igualmente, por intermédio do consumo dos fãs. Ainda, com esse viés, é 

possível olhar para os sujeitos consumidores, os fãs/fandom, pensando seu status social e 

cultural em sociedade, no caso, relacionado às questões de gênero. 

Logo, para se investigar de forma interdisciplinar o fenômeno do consumo como 

proposto, Canclini (1992; 2006; 2015) sistematiza seis distintos modelos a partir das teorias 

pelas quais foi e é estudado, de modo que se possam atingir os aspectos socioculturais das 

práticas de consumo, compreendendo as seguintes dimensões: a) consumo como lugar de 

reprodução da força de trabalho e expansão do capital; b) consumo como lugar onde as 

classes e os grupos competem pela apropriação dos bens; c) consumo como lugar de 

diferenciação social e distinção simbólica entre grupos; d) consumo como sistema de 

                                                 
58 No original: “lo que la economía sostiene acerca de la racionalidad de los intercambios económicos con lo que 
antropólogos y sociólogos dicen sobre las reglas de la convivencia y los conflictos, y con lo que las ciencias de la 
comunicación estudian respecto al uso de los bienes como transmisiones de información y significado.” 
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integração e comunicação; e) consumo como cenário de manifestação dos desejos; e f) 

consumo como processo ritual.  

Apesar de o autor defender que os modelos sejam aplicados articuladamente em 

virtude de cada um passar uma visão parcial do consumo, portanto, complementando-se, 

elegemos articular na dissertação dois modelos, a citar, o que credita ao (c) consumo um 

lugar de diferenciação e distinção entre os grupos e o (d) consumo como sistema de 

integração e comunicação. Tal escolha foi tomada ao percebermos que os fãs se conectam de 

diferentes formas com as fases da carreira de Lady Gaga, o que influi no comportamento entre 

fãs e do fandom. Essa percepção serviu para a construção do problema de pesquisa, o qual 

procura entender como as lógicas midiáticas, mercantis e culturais se relacionam a processos 

de distinção e integração na formação de identidades de gênero dos fãs. Refletimos sobre essa 

questão nos capítulos quatro e cinco, junto à análise do material coletado por meio da 

abordagem etnográfica na internet. 

 Conjuntamente ao que foi exposto, tem-se, como apontam Jacks (1996), Jacks e 

Escosteguy (2005), Goellner (2007), Toaldo e Jacks (2013) e Schmitz (2015), o fato de que, 

apesar da proposição de Canclini ter sido revisada desde que foi trazida à luz na década de 

1990, ainda se encontra pendente uma forma de vinculação prática das seis dimensões, dado a 

dificuldade de precisar caminhos teóricos e metodológicos que os liguem, em particular no 

que tange englobar a questão do consumo como desejo.  

Deste modo, quando Canclini (1992; 2006) apresenta o aporte do consumo como um 

lugar de diferenciação e distinção entre os grupos, aponta que nas sociedades que se 

caracterizam como democráticas, existe a ideologia de que todos nascem iguais; no entanto, 

por meio do consumo, os sujeitos encontram um meio de se diferenciarem socialmente. Nessa 

perspectiva, chamando a atenção para aspectos estéticos e simbólicos da racionalidade 

consumidora (CANCLINI, 2015), o autor, que reporta a base dessa lógica aos estudos de 

Pierre Bourdieu, Arjun Appadurai e Stuart Ewen, assinala que a diferenciação em si não está 

apenas na posse dos objetos, mas no modo como são usados e representam determinados 

signos, ou seja, por meio de distinção simbólica. Então, “a lógica que rege a apropriação dos 

bens como objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da escassez 

desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam” (CANCLINI, 2015, p.63), que 

perpassam, por exemplo, os rituais envolvidos no momento de alimentação e os filmes que 

são assistidos (CANCLINI, 1992).  

Todavia, existem algumas críticas aos autores base do postulado, em especial por 

passarem a ideia de que a diferenciação é sempre um movimento “de cima para baixo”, em 
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que as classes superiores buscam se distanciar das classes subalternas. Para tanto, Canclini 

(2006) argumenta que  

 
se considerarmos os feriados populares, suas despesas suntuárias e suas próprias 
formas de elaboração simbólica, é possível perceber quanto da diferenciação dos 
"abaixo" se configura nos processos significativos e não apenas nas interações 
materiais. [...] A desigualdade econômica faz com que os setores subalternos 
dependam mais do material, para experimentá-lo como uma necessidade e até como 
uma urgência; mas sua distância dos grupos hegemônicos também é construída por 
diferenças simbólicas (CANCLINI, 2006, p.83, tradução nossa)

59
.  

 

Ainda, Goellner (2007), ao refletir sobre os modelos de Canclini, assinala que 

igualmente nesse aporte “é possível identificar não só os mecanismos acionados para que uma 

classe se diferencie da outra – tal como analisou Bourdieu -, mas, também, para detectar como 

grupos e indivíduos com posições similares na estrutura social distinguem-se entre si” 

(GOELLNER, 2007, p.51). Com esse ponto de vista, cita ações como apreciar determinado 

estilo de arte e a utilização de piercing como atos que podem ser entendidos como meios de 

afastamento entre os pares, assim, “[m]anter uma distância segura dos demais é o objetivo 

maior que orienta a distinção” (GOELLNER, 2007, p.51). Portanto, pode-se notar que a 

dinâmica de distinção/diferenciação possui uma lógica própria, dado que quando o que é 

utilizado para se distanciar torna-se comum ou de acesso ilimitado, faz-se indispensável a 

procura de novos produtos e/ou novas lógicas de uso, para, assim, conservar a distinção. 

No que concerne ao segundo modelo eleito para a dissertação, o consumo como 

sistema de integração e comunicação, ele é visto como complementar ao aporte anterior, 

pois ao mesmo tempo em que o consumo distingue os sujeitos, ele também serve como 

dinâmica de integração e comunicação. Quer dizer, “se os membros de uma sociedade não 

compartilhassem os sentidos dos bens, se estes só fossem compreensíveis à elite ou à maioria 

que os utiliza, não serviriam como instrumentos de diferenciação” (CANCLINI, 2015, p.63). 

Então, sem desconsiderar os elementos de distinção, a ação de consumir 

 
ao mesmo tempo, constitui um sistema de significados que é compreensível tanto 
para aqueles que estão incluídos como para aqueles que são excluídos. Se os 
membros de uma sociedade não compartilham os sentidos agitados com os bens, sua 
posse não serviria para distingui-los: um diploma universitário ou moradia em um 
determinado bairro diferencia os proprietários se seu valor é admitido por aqueles 

                                                 
59 No original “[...] si consideramos las fiestas populares, sus gastos suntuarios y sus maneras propias de 
elaboración simbólica, es posible percibir cuánto de la diferenciación de "los de abajo" se configura en los 
procesos significantes y no sólo en las interacciones materiales. La desigualdad económica hace depender más a 
los sectores subalternos de lo material, a experimentarlo como necesidad y hasta como urgencia; pero su 
distancia respecto de los grupos hegemónicos se construye también por las diferencias simbólicas.” 
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que não o fazem. Consumir também é, portanto, trocar significados (CANCLINI, 
2006, p.84, tradução nossa)

60
. 

 

Logo, tem-se pelo consumo a oportunidade de constituição da racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade (CANCLINI, 2015), pois a forma como 

consumimos comunica algo aos demais, diz sobre nossas preferências e personalidade e há, a 

partir disso, o favorecimento da sociabilidade entre sujeitos, com a possibilidade de sensação 

de pertencimento e inclusão em um cenário social. Esse raciocínio fica evidente, conforme 

Canclini (1992; 2006), por meio de ações como a forma de se vestir e o tipo de música que 

escutamos. Em específico sobre o vestuário, o autor aponta que os motivos pelos quais nos 

vestimos (ficar em casa, trabalhar, ir a festas, entre outros) se associam ao modo como somos 

identificados e reconhecidos pelos demais, assim como passam informações sobre nós e o tipo 

de relações as quais gostaríamos de construir. Assim sendo, de acordo com Jacks (1996, 

p.45), esse modelo é caro ao argumento sociocultural de Canclini, posto dar ao consumo “um 

fator organizador, sociabilizador e integrador, mesmo quando diferencia”. 

Cabe destacar que ambos os modelos, como assinalam as teses de Depexe (2015) e 

Marques (2018) ao discorrerem a respeito da diferenciação/distinção, e a tese de Goellner 

(2007) ao ponderar sobre a integração/comunicação, se relacionam com questões identitárias. 

Em específico, no primeiro aporte, as autoras refletem sobre sua aproximação com a lógica da 

identidade/diferença, partícipe do processo de construção identitárias. Já Goellner (2007), 

também se referindo ao processo de construção identitárias, aponta para a ação de 

comunicação presente no ato de consumir como meio de forjar identidades individuais e 

coletivas. 

Além da proposta sociocultural de Canclini (1992; 2006; 2015) resultar na 

sistematização dos modelos para o estudo do consumo, o autor conjuntamente levanta uma 

discussão sobre existir diferenças entre o que se entende por consumo e consumo cultural. No 

caso, ele pondera que todo o consumo é de algum modo cultural, uma vez que a ação de 

consumir, independentemente do que seja, sempre congrega a distinção simbólica, integra e 

comunica, objetiva desejos e ritualiza (CANCLINI, 1992; 2006). Porém, é válida fazer esta 

separação, pois reconhece existir certa autonomia dos campos artísticos e intelectuais no 

modo como elaboram e fazem circular sua produção. Assim, a particularidade do consumo 

                                                 
60 No original: “[...] constituye al mismo tiempo, un sistema de significados comprensible tanto para los 
incluidos como para los excluidos. Si los miembros de una sociedad no compartieran los sentidos aginados a los 
bienes, su posesión no serviría para distinguirlos: un diploma universitario o la vivienda en cierto barrio 
diferencian a los poseedores si su valor es admitido por quienes no lo tienen. Consumir es también, por tanto, 
intercambiar significados.” 
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cultural está no fato de que pode ser visto como “o conjunto de processos de apropriação e 

usos de produtos em que o valor simbólico prevalece sobre os valores de uso e troca, ou 

quando pelo menos estes últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica” 

(CANCLINI, 2006, p.89, tradução nossa) 61.  

Consequentemente, “os produtos culturais têm valores de uso e troca, contribuem para 

a reprodução da sociedade e, por vezes, para a expansão do capital, mas neles prevalecem 

valores simbólicos sobre o utilitarista e mercantil” (CANCLINI, 2006, p.88, tradução 

nossa)62. Nessa perspectiva, Goellner (2007) argumenta que os bens culturais podem ser 

“desmercantilizados” de diferentes jeitos, entre eles, quando a produção de um objeto é 

orientada pelos gostos pessoais de quem irá consumir e não só visando o lucro ou quando 

produtos adquirem significados especiais para os sujeitos, tal qual ocorre com presentes e 

itens colecionáveis.   

Ainda dentro dessa distinção feita por Canclini (1992; 2006), autoras como Toaldo e 

Jacks (2013) e Schmitz (2015) indicam que a forma como o antropólogo se refere aos meios 

de comunicação e a oferta midiática nos permite pensar sobre o consumo midiático como uma 

vertente do consumo cultural. Isto é, segundo Schmitz (2015, p.259), o olhar de Canclini 

sugere que os meios de comunicação são envoltos de significativa pressão econômica, porém  

 
embora as exigências e a sujeição ao financeiro interfiram na produção, estilo e 
circulação dos produtos midiáticos, eles possuem uma determinada autonomia que 
diz respeito à dinâmica própria de seus processos produtivos e seu consumo, o que 
torna possíveis tomá-los como bens culturais.   

 

Apesar do autor não apresentar propriamente uma definição sobre consumo midiático, 

dado que, a bem da verdade, pouco se discute sobre essa instância e sobre a sua relação de 

fato com o consumo cultural, Toaldo e Jacks (2013), ao procurarem se aproximar do tema 

consultando alguns estudos e autores, afirmam poder apreendê-lo como o consumo do que a 

mídia – televisão, rádio, sites, jornal, entre outros – oferece como produtos/conteúdos. Assim, 

“a oferta da mídia inclui também o próprio estímulo ao consumo, que se dá tanto através da 

oferta de bens [...] quanto no que se refere a tendências, comportamentos, novidades, 

identidades, desejos...”(TOALDO; JACKS, 2013, p.7).  

                                                 
61 No original: “[...] el conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 
prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la 
dimensión simbólica.” 
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 No original: “[...] Los productos denominados culturales tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a la 
reprodución de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los valores simbólicos prevalecen 
sobre os utilitarios y mercantiles.”    
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As autoras supracitadas também assinalam que os questionamentos em torno do 

consumo midiático concentram-se em dois eixos: o modo como o contexto influencia a 

experiência da mídia e de que maneira a experiência da mídia influencia a compreensão que 

as pessoas têm de si e do mundo. Nessa perspectiva, apreende-se que o consumo midiático se 

propõe a refletir sobre três instâncias: conhecer o que as pessoas consomem da mídia (meios, 

produtos/conteúdos); o modo como se apropriam da mídia (o que consomem, como utilizam a 

mídia); e as circunstâncias as quais se envolvem com a mídia (lugares, maneiras, rotinas) 

(TOALDO; JACKS, 2013).  

Assim sendo, entendemos como importante expor esta distinção entre consumo 

cultural e midiático, pois interpretamos que dentro dos motivos para o consumo, das práticas 

de consumo dos fãs para com a vida e obra de Lady Gaga, assim como da própria lógica de 

construção da cantora como celebridade, mostrada no final do capítulo, são exploradas as 

duas dimensões. Todavia, optamos por não manter essa separação na dissertação, apesar de 

suas especificidades, por compreendermos que, como ambas estão inscritas dentro da 

abordagem sociocultural do consumo de Canclini (1992; 2006; 2015), a qual nos filiamos, 

podemos utilizar o termo consumo de modo abrangente, em que seu sentido as contemple 

também.  

   

3.2 A CONSTRUÇÃO DAS CELEBRIDADES 

 

Ao reconhecermos a cantora de música pop Lady Gaga como alguém de destaque na 

cena pública mundial, entre as terminologias que são comumente utilizadas para designar uma 

pessoa com notoriedade, tais como figura pública, estrela, famoso, ídolo, optamos por adotar 

como referência na dissertação o termo celebridade. Tal expressão tem raiz latina e sua 

essência busca singularizar um indivíduo por ser bem conhecido, e, por vezes, celebrado ou 

cultuado por um público em virtude de alguma qualidade, feito ou pelo que se é. Essa 

adoração pode ser um processo passageiro, pois é dependente dos sentimentos invocados pela 

pessoa célebre no público (FRANÇA, 2014; ROJEK, 2008). Conforme França (2014), o 

conceito de celebridade não é tão distinto dos termos anteriormente mencionados e, de certo 

modo, acaba por abarcá-los. Complementarmente a autora citada, Simões (2013) defende que 

celebridade vem a ser uma expressão mais abrangente, capaz de englobar as outras, posto que 

o emprego das demais evoca significados específicos. Percebe-se, entretanto, que os sentidos 

da noção de celebridade não são novos, dado que o reconhecimento e valorização de 
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personalidades, como as ligadas à política, ao militarismo e à religião podem ser identificados 

em séculos passados (ROJEK, 2008; FRANÇA, 2014).  

Apesar de não existir um consenso para o momento histórico em que as celebridades 

surgiram (SIMÕES, 2013), Rojek (2008) sinaliza que a modernidade pode ser considerada o 

momento de verdadeira ascensão do fenômeno, pois três grandes processos históricos 

aconteceram nesse período: a democratização da sociedade, o declínio da religião organizada 

e a transformação do cotidiano em mercadoria. Desse modo, no que envolve os dois primeiros 

processos, pessoas comuns que se destacavam por algum fato passaram a ser exaltadas, visto 

que “o declínio da sociedade cortesã dos séculos XVII e XVIII implicou na transferência de 

capital cultural para homens e mulheres que venciam pelo próprio esforço”, fazendo com que 

as celebridades advindas dos sujeitos comuns suprissem “a ausência gerada pela decadência 

da crença popular no direito divino dos reis, e a morte de Deus” (ROJEK, 2008, p.15-16). 

Apreende-se, com isso, que a celebridade acaba emergindo como um elo integrador em 

sociedade. 

No que tange à ideia do cotidiano como mercadoria, a expansão e desenvolvimento do 

comércio e a instauração do capitalismo como sistema econômico, trouxeram a necessidade 

de humanizar o processo de consumo, assim, aproximando a celebridade da cultura de 

mercadoria (ROJEK, 2008). Ainda, França e Simões (2014, p.1065) acrescentam aos 

processos mencionados por Rojek “a emergência do individualismo moderno como um fator 

impulsionador para o despontar das celebridades. Afinal, a valorização da expressão e da 

autenticidade individuais pode ser destacada como fator importante na constituição das 

mesmas”. Portanto, esses processos históricos mostram uma celebridade ou pessoa cultuada 

não relacionada a alguém com um poder sobrenatural ou uma aproximação com um ser 

superior, mas sim como um produto sociocultural (ROJEK, 2008). 

Com isso, concordamos com Marwick e Boyd (2011) ao afirmarem que as 

celebridades se configuram como uma construção sociocultural de complicada compreensão, 

e entendemos que uma das razões vem do fato de que, ao longo do tempo, as lógicas que 

fomentam o impacto da celebridade na consciência pública foram se aperfeiçoando, o que 

interfere no olhar que lançamos sobre o fenômeno. Por conseguinte, a nosso ver, isso 

converge com as três correntes acadêmicas de estudo das celebridades, a citar: subjetivista, 

estruturalista e pós-estruturalista (ROJEK, 2008).  

Tratando sinteticamente de cada uma, na abordagem subjetivista a celebridade é 

percebida a partir de uma suposta singularidade, um talento inato, uma criatividade e/ou 

habilidades diferenciadas.  



63 
 

O talento é compreendido como sendo um fenômeno único, inexplicável. Embora 
possa ser refinado e polido pela disciplina e pela prática, sua singularidade é 
apresentada como um maravilhoso dom da natureza. O subjetivismo ortodoxo 
sustenta que a razão de as plateias serem intensamente afetadas pelo modo de andar, 
a forma do rosto, a maneira de reagir e falar de uma celebridade é a existência de 
uma química especial. Isto é, não pode ser explicado racionalmente. Visto que o que 
confere status de celebridade a alguém é basicamente considerado um mistério, o 
apreço é privilegiado com relação à análise. Deveríamos, por assim dizer, deixar que 
as celebridades “falem por si mesmas” e nos maravilhar, sem interferir, com as 
razões das suas famas (ROJEK, 2008, p.33).  
 
 

Simões (2013) bem enfatiza que essa corrente traz um fator relacional, já que a 

suposta singularidade da celebridade só é percebida e destacada em contraste com os atributos 

de outra celebridade. A singularidade também eleva a celebridade a um patamar diferenciado 

das demais pessoas em sociedade. Já no que envolve a abordagem estruturalista, rejeita-se a 

ideia de singularidade ou qualidades únicas. Aqui olha-se para a celebridade pensando as suas 

dimensões econômicas e ideológicas, ou seja, em como se associam a relações de poder e as 

perpetuam. Contudo, dentro desse mesmo viés, percebe-se que não se pode supor que as 

celebridades são apenas “meros instrumentos a serviço de tais interesses [...] certamente elas 

dizem algo sobre a sociedade capitalista que as engendra. Entretanto, isso não afasta a 

dimensão afetiva, emocional, cultural que constitui as celebridades” (SIMÕES, 2013, p.116). 

Ademais, também se sublinha bastante nessa perspectiva o papel das instituições midiáticas 

na vida das celebridades, articuladas a interesses econômicos.  

No caso do pós-estruturalismo, indica-se que as celebridades sejam compreendidas por 

meio de uma construção intertextual. Isto é, as  

 
imagens de astros e estrelas são moduladas e modificadas pela mídia e assimilação 
produtiva do público. Por conseguinte, articula-se uma visão dispersa de poder na 
qual a celebridade é examinada como um campo em desenvolvimento de 
representação intertextual onde o significado é montado de várias maneiras. A 
variação deriva de diferentes construções e inflexões investidas na celebridade pelos 
participantes no campo, incluindo agentes, funcionários da imprensa, colunistas de 
fofocas, produtores e fãs (ROJEK, 2008, p.49) 

 

Na dissertação, empregamos a sugestão de Simões (2013) de seguir uma abordagem 

relacional, ou seja, combinando as correntes, visto as limitações que cada uma possui se 

tomadas separadamente. Logo, a combinação pode ser o melhor caminho para alcançar a 

complexidade das celebridades, pois viabiliza considerar suas múltiplas interações, isto é, 

“com outras celebridades, com a mídia, com o público, com o contexto e com os diferentes 

significados que são construídos em torno dela” (SIMÕES, 2013, p.116). Portanto, além dos 

sentidos que a própria terminologia aciona, o olhar atribuído a celebridade aqui procura traçar 
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que ela também é “um gênero de representação e um efeito discursivo; é uma mercadoria 

comercializada pelas indústrias de promoção, publicidade e mídia que produzem essas 

representações e seus efeitos, e é uma formação cultural que tem uma função social que 

podemos entender melhor” (TURNER, 2004 apud MARWICK; BOYD, 2011, p.140, 

tradução nossa)63.  

Com isso, nos detendo em apreender os elementos envoltos na construção de uma 

celebridade, França e Simões (2014, p.1065) refletindo sobre as tipologias de status de 

celebridades apresentadas por Rojek (2008)64 argumentam que o surgimento das celebridades 

na esfera pública perpassa, ao menos, uma destas três instâncias, a citar: “posição de prestígio 

ou proximidade com essa posição (ocupar um cargo de destaque, ser seu parente ou alguém 

muito ligado); possuir atributos ou primar por um desempenho exemplar em alguma 

atividade; estar inserido em um acontecimento significativo”. Nessa lógica e, nos focando nas 

duas últimas instâncias, assumimos aqui um posicionamento articulado a percepção de que 

algumas pessoas podem possuir habilidades e demais atributos capazes de colocá-las em um 

patamar de destaque. Contudo, por si só, esses aspectos não “fazem” de fato uma celebridade, 

principalmente se vislumbrarmos que eles podem ser forjados. Igualmente, os acontecimentos 

para serem considerados significantes precisam ser reconhecidos como tal.  

Em vista disso, nota-se que para um sujeito se tornar celebridade, em especial na 

contemporaneidade, ele passa por um processo de “criação de um rosto público”, em outras 

palavras, a construção de uma imagem. A esse rosto público/imagem é atribuído carisma, 

autenticidade e, em algumas situações, talento, somados a visibilidade (FRANÇA, 2014). 

Para tanto, são significativas duas instâncias que trabalham conjuntamente: a mídia e o que 

Rojek (2008) chama de “intermediários culturais”. Conforme Rojek (2008), a emergência da 

comunicação de massa, com, por exemplo, a tecnologia da fotografia; a explosão da cultura 

impressa, com jornais e revistas; do rádio; da televisão e da era cinematográfica, foram 

cruciais para a elaboração de rosto público e o crescimento da celebridade, visto 

proporcionarem a ampla visibilidade necessária aos sujeitos.  

Já “intermediários culturais” é a expressão utilizada para referendar “agentes, 

publicitários, pessoal de marketing, promoters, fotógrafos, fitness trainers, figurinistas, 

especialistas em cosméticos e assistentes pessoais” (ROJEK, 2008, p.14), que são 

responsáveis por preparar e apresentar a celebridade ao público, tornando-a alguém digno de 

                                                 
63 No original: “is a genre of representation and a discursive effect; it is a commodity traded by the promotions, 
publicity and media industries that produce these representations and their effects, and it is a cultural formation 
that has a social function we can better understand”.  
64 O autor sustenta que existem três status de celebridades: conferida, adquirida e atribuída (ROJEK, 2008, p.20).  
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atenção. Mais recentemente, essa lógica, a qual podemos ter como tradicional, foi 

complementada/modificada visto à emergência da internet e das redes sociais online. Isto é, 

sem depender diretamente da mídia de massa e dos “intermediários culturais”, instâncias, 

nessa perspectiva, consideradas institucionais, as celebridades já consolidadas e pessoas que 

querem se tornar celebridades procuram aumentar a sua visibilidade e/ou popularidade, 

tencionando fidelizar um público como fãs, por meio de práticas de 

autopromoção/autoapresentação. Essa técnica é chamada de microcelebridade (MARWICK; 

BOYD, 2011). Notadamente, portanto, desvela-se que o status de celebridade não é algo 

constante, mas, como apontam Marwick e Boyd (2011), envolve uma prática performativa a 

partir da utilização de certas estratégias, que estão em constante mudança.   

Ao mesmo tempo, conforme França (2014, p.25), os processos anteriormente descritos 

envolvem ações que buscam conectar as celebridades aos preceitos de uma dada sociedade, 

assim, ocasionando delas representarem “aquilo que uma determinada sociedade, num 

determinado momento, valoriza” estando “em sintonia com o quadro de valores e o centro de 

poder de uma comunidade ou grupo social”. Entretanto, Rojek (2008) reconhece que além de 

se relacionar com princípios que são enaltecidos, uma celebridade pode ser associada a atos 

transgressores. Identifica-se que isso advém tanto do próprio status de celebridade, por 

acionar a ideia de que ao se ter uma vida “fora do normal”, há liberdade para ações que a 

maioria de nós não pode realizar, quanto do fato das transgressões serem usadas como meios 

de conseguir notoriedade e reconhecimento na mídia.   

Todavia, para uma pessoa de fato alcançar a posição de celebridade, precisa-se de um 

fator muito importante: a aprovação do público. Muito mais do que apenas gostar da 

celebridade ou do que ela desenvolve, essa aprovação pelo público é dependente de dois 

processos. O primeiro é justamente intrínseco à formação sociocultural da celebridade, onde é 

apresentado o lado humano da mesma, em que suas fragilidades, sofrimento e dores são 

expostas. Isto é, se evoca a partilha de sentimentos semelhantes ao grande público, com a 

compreensão do que ocorre com os mesmos e vice-versa, levando, desta forma, a uma 

identificação das pessoas com a celebridade (FRANÇA, 2014). Assim, “o reconhecimento de 

que elas são humanas afinal de contas muitas vezes intensifica a estima pública” (ROJEK, 

2008, p.20).  

Nessa lógica, como indicam Herschmann e Pereira (2003a; 2003b) sobressai-se um 

investimento nas narrativas biográficas das celebridades. Segundo os autores supracitados, 

diante dos inúmeros referenciais identitários aos quais somos expostos, através de tais 

narrativas biográficas são oferecidos ao público meios de ordenarem suas vidas. Logo, “o 
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farto material biográfico veiculado na mídia passa a ter grande importância porque constrói a 

sensação de que fazemos parte de uma grande coletividade [...]” (HERSCHMANN; 

PEREIRA, 2003a, p.11), invocando sensações de pertencimento e referencialidade, assim 

como atribuindo sentidos a realidade. Igualmente, coloca em evidência um investimento na 

vida humana como entretenimento, onde os sujeitos manifestam o desejo de penetrar e ver 

penetrada a intimidade alheia, sendo, em alguns casos, essa exposição apresentada com ares 

de espetáculo. Porém, cabe frisar que “os significados que são associados a essas trajetórias 

de vida pública são também em grande medida determinados pelo agenciamento do público, 

isto é, pelo conjunto de sentidos que cada um elabora a partir das narrativas biográficas” 

(HERSCHMANN; PEREIRA, 2003b, p.33).  

Ainda, o vínculo do público com a celebridade é primordialmente mediado pela 

imagem da celebridade na mídia, ou seja, pelo fluxo de informações em meios como jornais, 

revistas, programas de televisão, entre outros (MEYERS, 2009). Nessa perspectiva, como são 

raros os momentos de proximidade física entre as celebridades e o público, entende-se que as 

relações construídas entre ambos são majoritariamente parassociais, isto é, mesmo com a falta 

de contato presencial, o contato mediado cria uma conexão que proporciona a sensação de 

proximidade e/ou intimidade (MARWICK; BOYD, 2011). Schickel (1985 apud MEYERS, 

2009) critica esse processo, pois compreende que se trata na verdade de uma “ilusão de 

intimidade”. Todavia, Baym (2013) defende que atualmente, com as mídias sociais, as 

celebridades conseguem, se for a intenção delas, estabelecer ligações reais com os sujeitos 

que interage. Assim, “intimidade não é apenas algo que os fãs projetam sobre artistas, pode 

ser algo que artistas experienciam quando interagem com suas audiências” (BAYM, 2013, 

p.41), consequentemente, “não são apenas eles que afetam o público. O público também os 

afeta” (BAYM, 2013, p.42).  

Com isso, interpretamos que, ao trazer a questão das narrativas biográficas e o contato 

entre o público e a celebridade, faz-se pertinente levantar a questão do eu privado e do eu 

público. Para Rojek (2008), essa cisão está imbricada no status de celebridade e sua existência 

está associada a relação parassocial, somada ao fato de que alguns meios midiáticos investem 

na ideia de procurar revelar quem a celebridade realmente/verdadeiramente é, como os 

programas e revistas de fofoca (MARWICK; BOYD, 2011; MAYERS, 2009). De todo modo, 

conforme Rojek (2008) esse tópico pode vir a ser um aspecto inquietante, pois algumas 

celebridades não se sentem bem com tal dualidade e veem esse interesse em sua vida privada 

como algo invasivo e, por vezes, insuportável. Também o não mostrar o seu eu privado pode 

acarretar no público não validando o status de celebridade do sujeito, dado que por vezes ele 
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pode ter mais interesse na vida privada do que na vida profissional da celebridade (ROJEK, 

2008; MEYERS, 2009).  

Diante disso, não é surpreendente que algumas celebridades tenham problemas de 

saúde mental. Entretanto, essa divisão entre o eu público e o eu privado também pode ser algo 

relativizado na perspectiva do público, pois depende de como o mesmo interpreta as 

informações e o contexto que envolve essa dualidade. Nessa lógica, Meyers (2009, p.894, 

tradução nossa), retomando o pensamento de Richard Dyer, aponta que  

 
não existe uma imagem “certa” da celebridade porque todos os aspectos de sua 
imagem são produzidos e construídos. A natureza construída do signo da 
celebridade permite ao público obter prazer da capacidade de construir e reconstruir 
a imagem da estrela a partir de uma variedade de textos de formas complexas e 
muitas vezes contraditórias. 
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Já o segundo processo de aprovação da celebridade pelo público, parte de uma 

oposição, em que é exatamente o fato da celebridade ser um rosto conhecido, que possui 

benesses, quer dizer, não é como nós, é o que cativa, fascina. Assim, “não sendo como nós, ou 

situando-se para além de nós, a celebridade marca a delimitação de terrenos e as fronteiras do 

eu/nós e do ele/s. Na sua singularidade, ela evoca a pluralidade das formas de ser” (FRANÇA, 

2014, p.28). Dessa forma, com ambas as dinâmicas, a celebridade acaba apresentando-se 

como um modelo ideal a ser seguido (FRANÇA, 2014) para, assim, ser aceito ou se ter êxitos 

em sociedade. De outro modo, 

 
a formação de identidade normal e formas gerais de interação social são moldadas e 
moduladas pelos estilos, atitudes incorporadas e fluência nas conversas 
desenvolvidos através da cultura da celebridade. As celebridades simultaneamente 
encarnam tipos sociais e proporcionam modelos de papeis (ROJEK, 2008, p.19) 

 

Logo, nos são oferecidos por meio das celebridades estilos de vida a serem 

reproduzidos. Por estilo de vida nos referimos, a partir de Freire Filho (2003), às ações de 

escolha e consumo de certas mercadorias, as quais são articuladas culturalmente a formas de 

representação pessoal e distinção social, sendo os bens e as experiências que o consumo deles 

deriva, oferecidos como a solução para os problemas de identidade. Portanto, descortinando 

que “nossa ‘individualidade’ e nossa identidade são moldadas dentro de escolhas e estruturas 

coletivas mais amplas” (FREIRE FILHO, 2003, p.73). Em vista disso, o estilo de vida não é 

capaz de ser considerado um correspondente fidedigno da estrutura social, mas sim um meio 

                                                 
65 No original: “that there is no “right” image of the celebrity because all aspects of her image are produced and 
constructed. The constructed nature of the celebrity sign  allows the audience to derive pleasure from the ability 
to construct and reconstruct the star image from a variety of texts in complex and often contradictory ways.” 
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de vislumbrar como os sujeitos se relacionam com a mesma, de modo tanto material quanto 

simbólico e, para isso, abarcando certos hábitos e orientações, próximo a padrões, que 

possibilitam a sensação de unidade a quem os segue (FREIRE FILHO, 2003). Conjuntamente 

a isso, se vê que as celebridades podem funcionar como meios de validar determinados 

comportamentos e estilos de vida e/ou alguém para projetar sentimentos, em particular 

quando há áreas da vida dos sujeitos, como a doméstica e o âmbito do trabalho, que lhes 

proporcionam emoções de incompletude, repressão e falta de reconhecimento ou 

pertencimento (ROJEK, 2008). 

Assim sendo, apesar de, como aponta Jorge (2012), pessoas de qualquer idade se 

identificarem com as celebridades, se sentirem representadas e/ou adotar um estilo de vida 

inspirado nas mesmas, os jovens são a faixa etária que notadamente se associam ao que tais 

figuras retratam. Encontra-se na produção da autora supracitada, que essa relação pode ser 

entendida pelo fato de muitas celebridades serem construídas visando o consumo juvenil, 

dado a relevância e tempo que os jovens gastam com lazer e consumo, especialmente, 

voltados a produtos do entretenimento. Consequentemente, as celebridades se mostram como 

parte do cotidiano dos jovens. De igual modo, a celebridade acaba sendo um elemento 

sociabilizador entre jovens, uma vez que a aproximação com celebridades pode comunicar a 

outros sujeitos traços de sua identidade. Portanto,  

 
essa identificação pode assumir dimensões de imitação ou emulação, recriadas 
através dos estilos de vestir e de apresentação [...] mas para outros essa relação pode 
materializar-se a um nível ideológico, em termos de opções de estilo de vida, 
posições relativamente a questões públicas e cívicas (JORGE, 2012, p.170) 

 

 Diante do que foi exposto até então a respeito das celebridades, de modo latente, 

tencionamos o papel da indústria do entretenimento. Logo, entendemos como imprescindível 

um olhar para as suas lógicas, posto que, na cultura de massa, a indústria indiscutivelmente 

tem na construção de celebridades um caminho para explorar e/ou estimular o consumo.  

Segundo Rojek, (2008), as celebridades são mercadorias, pois nesse processo seus corpos são 

utilizados como meio de gerar algum tipo de impacto e/ou atração no público (ROJEK, 2008).  

Nessa lógica, quanto mais atrativa/impacto a celebridade gera, mais reconhecido “seu nome” 

se torna e, portanto, mais lucro ela pode vir a gerar (GAMSON, 1992). Complementarmente, 

Campanella, Nantes e Fernandes (2018), ao retomarem o pensamento de Graemer Turner, 

reconhecem que a celebridade assume a função de produto por favorecer uma dinâmica 

denominada “integração vertical de conteúdo”. Com foco em sua imagem e personalidade, as 
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celebridades são utilizadas para conectar diferentes mídias e plataformas e, 

consequentemente, expandir o consumo de produtos. 

Conforme sinalizam Herschmann e Pereira (2003a), a indústria do entretenimento 

procura trabalhar de modo que privilegie a sua invisibilidade, uma vez que a clara nitidez de 

suas ações pode acarretar na quebrar do fascínio em torno da ideia da celebridade ocupar um 

lugar de destaque por causa de seu esforço e talento. Por exemplo, raros são os momentos em 

que nos lembramos que para um ator integrar o elenco de um filme houve uma negociação 

entre seu agente e o estúdio cinematográfico, onde sua atuação/papel foi “comprada”. 

Todavia, isso não significa que o público é totalmente alheio às ações da indústria. 

Estrategicamente, ele acaba sendo envolvido pelas narrativas biográficas das celebridades, 

onde se enfatiza que elas têm qualidades e são merecedoras do posto que ocupam 

(HERSCHMANN; PEREIRA, 2003a) e/ou   

 
instruído não simplesmente em ver o eu por trás da imagem (o que a estrela 
realmente pensa, usa, faz), mas em ver o processo de fabricação (como a celebridade 
está sendo construída para divertir). Armados com conhecimento sobre o processo, o 
público não precisa acreditar ou descrer naquilo que se fala, apenas aproveitar isso 
(GAMSON, 1992, p.17, tradução nossa)

66
. 

 

Logo, nota-se que as celebridades humanizam os atos de consumo, vinculando um 

mercado de produtos a um mercado de sentimentos (ROJEK, 2008). Uma prática bastante 

articulada com essa concepção vem a ser o endosso por celebridade. Estrategicamente, essa 

prática trabalha com a transferência de significados simbólicos de uma celebridade para um 

bem de consumo, sendo esses significados incorporados depois pelo consumidor que adquirir 

esse bem, dispondo-os de modo a contribuir na compreensão que faz de si e do mundo 

(MCCRACKEN, 2012). Por conseguinte, entendemos que esse processo se aproxima da ideia 

de “vendabilidade” desenvolvida por Bauman (2008). Isto é, o autor argumenta que ao 

consumir a pessoa está investindo “na afiliação social de si próprio” (BAUMAN, 2008, p.75), 

onde procura “obter qualidades para as quais já existe uma demanda de mercado, ou reciclar 

as que já se possui, transformando-as em mercadorias para as quais a demanda pode continuar 

sendo criada” (BAUMAN, 2008, p.75). Assim, as pessoas estão envoltas de uma dinâmica em 

que elas se tornam mercadorias, dado que, pelo seu consumo, se constroem como seres 

                                                 
66 No original: “[...] has been instructed not simply in viewing the self behind the image (what the star really 
thinks, wears, does) but in viewing the fabrication process (how the celebrity is being constructed to amuse). 
Armed with knowledge about the process, the audience doesn't need to believe or desbelieve the hype, just enjoy 
it. 
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portadores das qualidades e dos atributos atrativos no mercado para, deste modo, serem 

consumidas/apreciadas pelos outros.  

Sendo assim, segundo McCracken (2012, p.110), existe uma gama de formas de 

endosso e alguns deles se manifestam de “modo explícito (“eu endosso esse produto”); [...]  

implicitamente (“eu uso esse produto”); [...] imperativo (“você deveria usar esse produto”); e 

[...] copresente (isso é, aquele em que a celebridade meramente aparece com o produto)”. 

Contudo, para o endosso funcionar, é importante que se tenha consciência de todos os 

significados contidos na celebridade, como relativos a status, classe, gênero, idade, estilo de 

vida, entre outros, e quais deles se quer articular ao produto que será vendido, primando pela 

sensação de veracidade nessa aproximação construída entre celebridade e produto e por uma 

fácil assimilação dos sentidos pelo consumidor (MCCRACKEN, 2012). Ademais, o autor 

supracitado também reconhece que “uma campanha publicitária pode, às vezes, resultar em 

um novo papel dramático, colocando a celebridade em contato com materiais simbólicos que 

alteram os significados contidos na sua persona” (MCCRACKEN, 2012, p.121).  

Complementarmente ao que foi apontado, Campanella (2014b) argumenta que a 

vinculação de celebridades a campanhas ambientais, sociais e humanitárias pode desenvolver 

uma forma de capital simbólico, a qual referencia como capital solidário, em que a sua 

acumulação é capaz de posteriormente ser revertida em capital econômico para as 

celebridades e corporações.  Segundo o autor, parte-se da noção de que ao mostrar ações 

solidárias e conscientizadoras das celebridades, cria-se nos sujeitos a percepção de que, com 

tais atitudes, existe uma possibilidade concreta e, às vezes simplista, de solucionar grandes 

problemas sociais e ambientais, apesar dos fatores estruturais e das complexidades que os 

cercam/originam. Consequentemente, o engajamento da celebridade também proporciona que 

a sua imagem seja carregada de significados positivos. Com isso, Campanella (2014b) 

defende que essa criação de sentidos para a celebridade associando-a à conscientização social, 

bondade e solidariedade vem a ser uma das mais rentáveis economicamente para as mesmas e 

atenta para o fato de que poucas são as figuras de destaque que atualmente não se envolvem 

em algum tipo de ação humanitária. Entretanto, de todo modo, isso não pode ser tomado 

como se as celebridades não venham a ter real interesse em apoiar determinadas causas.   

Além disso, percebe-se em Campanella (2014a), que uma forma do capital solidário 

retornar na forma de capital econômico ocorre através da venda de produtos pela celebridade, 

os quais têm sua renda revertida às causas que elas estão apoiando. Deste modo, o público é 

chamado a “intervir positivamente em causas humanitárias por meio do consumo conspícuo. 

Ou seja, [...] como estratégia de recrutamento para o combate aos infortúnios globais, são 
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oferecidos prazer e estilo. Em vez de reflexão, consumismo” (CAMPANELLA, 2014a, 

p.267). Todavia, o autor aponta que ainda são necessárias mais pesquisas para compreender 

de fato como os sujeitos se envolvem com essa dinâmica de consumo de celebridades e 

produtos versus conscientização social.   

Portanto, procuramos mostrar aqui como uma celebridade emerge na cena pública, 

bem como alguns aspectos que envolvem esse status, dado termos optado compreender Lady 

Gaga por essa alcunha. Porém, apesar de seu destaque não ser associado apenas a sua aptidão 

musical – como mostramos ainda neste capítulo, faz-se pertinente tecermos algumas 

considerações pensando especificamente elementos da construção de uma celebridade 

pertencente à indústria da música pop, o que fazemos nas próximas linhas.   

 

3.2.1 A celebridade da música pop 

 

A música, além de ser um entretenimento fortemente presente em nosso cotidiano, 

pode ser entendida como uma aliada na consolidação do rádio, da televisão e do cinema como 

mídias que proporcionam o consumo de diferentes formas de entretenimento. Diante das 

características que o formato sonoro congrega, a indústria fonográfica, a qual controla a sua 

produção, possui algumas dinâmicas específicas. Nessa perspectiva, como acréscimo ao que 

foi evidenciado anteriormente sobre a construção das celebridades, nos detemos brevemente 

aqui em algumas particularidades que envolvem a produção de uma celebridade da música 

pop, gênero musical o qual a cantora Lady Gaga é primordialmente associada. 

Conforme Trotta (2005), a divisão das composições musicais em gêneros funciona 

como uma forma de regulação do consumo pela indústria fonográfica, dado que pelas 

categorizações é possível estabelecer hierarquias e oferecer meios para o uso, interpretação e 

a construção de sentido em torno do artefato sonoro. Portanto, a música é “uma forma artística 

produzida e divulgada por determinados agentes e consumida sob certas condições através de 

um sistema de trocas compensatórias em favor desses produtores. Um produto, portanto, 

criado para ser consumido” (TROTTA, 2005, p.184). Cabe destacar que a indústria 

fonográfica trabalha de forma unida e articulada, isto é, o processo de criação de um 

fonograma, não é dissociado de um olhar para a produção, assim como para a divulgação e 

sua distribuição (TROTTA, 2005). 

Assim sendo, a partir de Velasco (2011) e Soares (2012), ambos com suporte no 

pensamento de Roy Shuker, apreende-se que música pop é um termo firmado na década de 
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1950, em especial pela eclosão do rock’n’roll67, para referendar produções sonoras de apelo 

popular, voltadas para a distribuição massiva e público amplo. Entretanto, de certo modo, tais 

obras estão também ligadas a valores geracionais juvenis, visto o interesse nessa faixa-etária 

como mercado consumidor. Em questões técnicas, as composições que compreendem o 

gênero musical pop dialogam com o eclético, porém se utilizam de “lugares comuns na sua 

formatação: as canções de curta e média duração, o formato básico (estrutura versos – pontes 

– refrão), bem como o emprego comum de [...] um certo senso sonoro pré-estabelecido” 

(SOARES, 2012, p.3).  

Por mais que a música pop tenha em seu âmago um viés econômico/mercantil, 

conforme assinala Velasco (2011), trazer à luz questões relacionadas ao ritmo primando essa 

perspectiva pode se mostrar insuficiente.  Logo, segundo o autor supracitado, é benéfico olhar 

para esse gênero musical igualmente como “resultado da interrelação entre os aspectos 

produtivos, os artistas, as performances, as letras das canções e a audiência dessa música” 

(VELASCO, 2011, p.51), ou seja, em conjunto com o âmbito simbólico. Com essa 

perspectiva, pode-se perceber que na lógica da indústria fonográfica está transformar “tanto o 

bem simbólico em mercadoria, por meio dos suportes fonográficos, como também os próprios 

músicos em produtos [...]” (FRITH, 1982 apud VELASCO, 2011, p.55).  

Desta maneira, vê-se na criação de álbuns, com a compilação de músicas transmitindo 

um conceito, um meio de realizar uma comunicação cultural – o que atualmente também tem 

sido explorado com o lançamento de apenas singles (DIAS, 2012). Esse conceito é aliado, de 

alguma forma, à imagem que o cantor apresenta (VELASCO, 2011). Em específico na música 

pop, há uma forte relação das letras/conceitos com apelo sexual, amor, diversão, revolta, 

rebeldia, os quais são traduzidos nos estilos adotados pelos intérpretes, como se pode ver nos 

trabalhos de Elvis Presley, Madonna e Britney Spears. Entretanto isso não quer dizer que as 

letras das músicas pop não tragam também críticas sociais, reflexivas e politizadas. Para 

Velasco (2011), foi ao longo dos anos 1960 e 1970 que emergiu essa preocupação, em 

particular, por artistas que queriam trazer uma percepção artística aos seus trabalhos. 

Ocorre que nesse processo de aliar conceito do CD/letras com a imagem do interprete, 

se desenvolve um vínculo onde “[o]s consumidores de música, com raras exceções, não 

compram um fonograma por causa da gravadora, mas por causa dos seus pop stars, que 

incorporam subjetividades que serão transmitidas a quem consumi-los” (VELASCO, 2011, 

                                                 
67 Apesar disso, sabe-se que existe uma relação de atrito no que envolve percepções associadas à música pop e 
do rock.  Todavia, escolhemos não trazer esse tópico para a dissertação, pois entendemos que, de modo geral, 
isso não chega a influir no que envolve a construção das celebridades, já que estão sob a égide da mesma 
indústria do entretenimento. Mais informações podem ser encontradas no trabalho de Soares (2012).   
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p.91). Nessa perspectiva, tem-se no consumo do álbum, além da fruição individualizada, 

íntima e, de certo modo, personalizada – em particular quando começou a ser comercializado 

nos formatos LP e CD, a sensação de proximidade com o artista, justamente por meio dessa 

escuta intimista das músicas, aliada a observação/apreciação dos encartes dos fonogramas, 

contendo fotos e as letras das músicas (VELASCO, 2011).   

Ainda no que compreende a imagem dos cantores, cogita-se que ela e fatores 

correlacionados as instâncias do corpo e visibilidade ganham cada vez mais relevância na 

música pop, do que propriamente uma valoração do potencial vocal ou de habilidades 

instrumentais dos artistas (SOARES, 2012). Consequentemente, existe uma preocupação com 

o jeito que o artista se porta diante da mídia, os símbolos que são vinculados a sua imagem e 

até com os aspectos técnicos que perpassam essa questão (RODRIGUES; VELASCO, 2012). 

No cerne desse processo, identifica-se o espetáculo, a performance e a moda como elementos 

explorados. Isto é,  

 
Através da performance que o ídolo verdadeiramente constrói empatia com sua 
audiência e estabelece uma base de fãs e seguidores. No conceito de “performance” 
jazem as ideias de show e espetáculo, cujo objetivo maior é proporcionar 
entretenimento. Na música pop, o poder de fascínio exercido pelo ídolo sobre o fã 
vai além da fria relação de troca. [...] A performance é o ato de conexão imediata 
entre o fã e seu ídolo, que contém uma série de elementos comunicativos, como 
roupas, maquiagem, cabelos, cenário e iluminação, além dos elementos corporais 
(gestos, coreografias) (RODRIGUES; VELASCO, 2012, p.9-10).   

 

Logo, apreende-se que através das performances, os artistas podem estimular 

sensações e emoções em quem lhes consome. Nesse sentido, aparições públicas, eventos 

televisionados, videoclipes e apresentações ao vivo, como as turnês, são utilizados. Em 

especial no que abrange os dois últimos, os videoclipes representam a integração entre rádio e 

televisão, ou seja, som e imagem (RODRIGUES; VELASCO, 2012) e se estabeleceu como 

um poderoso modo de divulgação comercial do trabalho de um cantor, pois contribui para 

publicizar sua imagem ao mesmo tempo em que procurava “construir visualmente a 

identificação do artista com o público” (VELASCO, 2011, p.111).  Já com as apresentações 

ao vivo no estilo de turnês, tem-se em Soares (2012), que são um meio de corporificar a 

sensação de aproximação do público com o artista e em Kischinhevsky e Herschmann (2011), 

que elas vêm funcionando como uma forma de lucro diante da oscilação de vendas dos 

fonogramas. Além do mais, conforme Soares (2012), a estruturação comumente empregada 

nas turnês de música pop busca privilegiar a construção de uma narrativa, com cuidados 

mediante cenários, figurinos, efeitos visuais, em que a música acaba funcionando como um 
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elo entre tudo o que é encenado. Assim, concede-se ao artista a liberdade em se preocupar 

muito mais com a sua postura, seu corpo, sua dança, do que propriamente com sua voz/ cantar 

ao vivo.  

Ademais, identifica-se como uma lógica significativa na música pop, que dialoga com 

a própria estrutura musical do gênero, a utilização da imitação e da referencialidade. Isto é, 

“introduz-se um padrão no mercado e se for bem sucedido, vira fórmula para que este padrão 

seja reproduzido e copiado, com o objetivo de diminuir o risco a cada novo artista lançado 

pela indústria” (RODRIGUES; VELASCO, 2012, p.3). Entretanto, isso não corresponde a um 

método fechado, uma vez que renovações e inovações também se fazem necessárias para 

estabelecer uma/manter a atratividade do artista.  

Assim sendo, faz-se importante tentar identificar as dinâmicas que forjam Lady Gaga 

como uma celebridade, em especial proveniente da indústria da música pop. Por isso, 

apresentamos a seguir uma narrativa, com breve reflexão sobre a vida e obra da cantora.   

 

3.3 MOTHER MONSTER LADY GAGA: ASCENSÃO À FAMA E AS FASES DE SUA 

CARREIRA 

 

Lady Gaga é o nome artístico de Stefani Joanne Angelina Germanotta, cantora 

estadunidense de música pop, nascida em Nova Iorque no dia 28 de março de 1986. Existem 

duas versões para como esse nome artístico foi forjado. A primeira, e difundida pela própria 

artista em entrevistas, como para a Revista Rolling Stone68 e a apresentadora Oprah 

Winfrey69, é que ele veio através de um apelido dado por amigos e pelo seu ex-produtor, Rob 

Fusari, inspirados na letra da música Radio Ga Ga, da banda inglesa Queen. Já a outra versão, 

conforme Freitas (2012, p.54), veiculada em matéria do jornal New York Post, a alcunha teria 

surgido de uma reunião de marketing “antes de apresentar a nova cantora às gravadoras”, pois 

a “equipe de Rob Fusari achou que não soaria bem tentar vender uma artista com o nome de 

Stefani Germanotta.”.  

Todavia, sabe-se que a formação de Gaga como musicista iniciou cedo, aos quatro 

anos de idade. Filha de ítalo-americanos, seus pais, Joseph ‘Joe’ Germanotta, empresário do 

ramo da internet, e Cynthia, que trabalhava com telecomunicações, encontraram como forma 

de disciplinar a filha, colocá-la sentada em frente ao piano uma hora por dia (PHOENIX, 

                                                 
68Informação disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/edicao/46/lady-gaga-entrevista?page=2#imagem0 
Acesso em: 22 de julho de 2018.  
69 Disponível legendada em: https://www.youtube.com/watch?v=IpprBVg6RJw Acesso em: 22 de julho de 2018.  
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2010). Consequentemente, Gaga desenvolveu interesse pelo instrumento e, posteriormente, 

uma professora foi contratada para orientar seus estudos em música clássica. Tal 

envolvimento da cantora com o piano pode ser visto em suas turnês, em que um bloco delas 

sempre é dedicado à apresentação de algumas músicas dedilhadas no objeto. 

Por conseguinte, com a ascensão financeira da família, Gaga foi matriculada na escola 

privada para meninas Convento do Sagrado Coração70. Na instituição, além de intensificar as 

aulas de piano, sabe-se que também frequentava aulas de canto e teatro. Entretanto, não raro, 

a cantora descreve que seu período de adolescência na instituição foi complicado. Ela alega 

que não se encaixava entre as alunas populares e/ou bonitas e era constantemente alvo de 

bullying. Em entrevista ao jornal inglês The Guardian71, revelou que devido a já apresentar 

uma aparência excêntrica ao personalizar suas roupas, sendo essa uma das poucas formas que 

tinha para se expressar diante das regras rígidas da escola e da família, assim como nariz 

proeminente, dentes separados e um comportamento teatral, era constantemente humilhada. 

Afirma, inclusive, que certa vez foi jogada em uma lata de lixo por meninos que saíam com 

suas colegas de sala de aula72. Desse modo, por ter passado pela experiência da rejeição na 

juventude, Gaga defende que através de sua obra tenta fazer as pessoas “se sentirem 

orgulhosas do que são. E eu quero celebrar todas as coisas que eles não gostam em si 

mesmos, como eu fiz” (GERMANOTTA, 2010)73.  

Foi também na adolescência que começou a fazer aulas de preparo vocal, que 

perduram até os dias atuais, com Don Lawrence, conhecido por ter trabalhado com cantores 

como Christina Aguilera, Mick Jagger, Annie Lennox e Bono Vox. Conta-se que ele, 

igualmente, incentivou Gaga a começar a compor músicas, tanto clássicas quanto pop 

(PHOENIX, 2010; FREITAS, 2012). Ainda nessa fase geracional, com o respaldo de sua 

mãe, começou a tocar e cantar em algumas casas noturnas de Nova Iorque, especialmente as 

voltadas ao jazz, as quais tinham noites abertas para apresentações do público. 

Posteriormente, montou uma banda, a Stefani Germanotta Band e passou a frequentar 

também bares voltados ao glam rock (PHOENIX, 2010).  

                                                 
70 Fundada em 1896, a instituição segue os ensinamentos da Igreja Católica. O local é conhecido pelas suas 
estudantes pertencerem à alta sociedade, como Paris Hilton e sua irmã Nick, e Caroline Kennedy (filha de John 
Kennedy) (FREITAS, 2012).  
71 Informação disponível em: https://www.terra.com.br/diversao/musica/lady-gaga-sobre-bullying-fui-jogada-
em-uma-lata-de-lixo,efccf286a945a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html Acesso em: 22 de julho de 2018.  
72 Contudo, pairam dúvidas sobre as histórias relatadas pela cantora, visto o New York Entertainment ter 
contatado ex-colegas da artista, os quais afirmaram que Gaga era uma aluna considerada popular entre os 
estudantes e nunca passou por situações de preconceito (FREITAS, 2012).   
73 GERMANOTTA, Stefani. Entrevista concedida à Oprah Winfrey. Chicago, 15 de janeiro de 2010.  (8m02s). 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9atIxrtQPkM Acesso em: 22 de julho de 2018.  
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Quando concluiu a escola, aos dezessete anos, Gaga conseguiu uma vaga na Tisch 

School of the Arts, que faz parte da Universidade de Nova Iorque. Lá estudou sobre teatro 

musical e em disciplinas como história da arte 

 
descobriu um amor por Andy Warhol e outros artistas pop que influenciariam muito 
suas futuras performances. [...] teve aulas de desenho de cenários [...] sobre direção 
criativa e o que significava pensar a música como um todo – desde as roupas que se 
vestem até o visual que se consegue nas telas, os movimentos da dança e o esquema 
de cores. Aprendeu sobre a escrita de cenas em peças e a atuar como um 
personagem em um palco (PHOENIX, 2010, p.34).  

 

 Contudo, apesar de Gaga afirmar que gostava da universidade, argumenta que no 

ambiente universitário encontrava de forma rasa o que julgava ser necessário para a sua 

formação como artista, a experiência, e, por isso, acreditava que sozinha, através das suas 

apresentações noturnas, poderia aprofundar isso (PHOENIX, 2010). Então, sabe-se que aos 

dezenove anos, decidiu largar a graduação, sair do apartamento da família e arrumar um 

emprego. Porém, os pais lhe deram um prazo, no caso, se em um ano ela não conseguisse um 

contrato com alguma gravadora, teria que voltar a morar com eles e concluir sua formação no 

Ensino Superior (FREITAS, 2012).  

Assim, se mudou para o East Village, bairro conhecido em Nova Iorque pelos bares 

que lá estão localizados e por proporcionar o início da ascensão profissional de muitos artistas 

e bandas famosas. Após, conseguiu um emprego como garçonete e, com o dinheiro adquirido, 

iniciou a produção de demos com a sua banda. Além das demos, a banda acabou gravando um 

EP antes de se separar, chamado Red and Blue (Figura 6). Foi através desse EP que Gaga 

conseguiu chegar até Rob Fusari74, o seu primeiro produtor e empresário. Nesse meio tempo 

também afirma-se que começou a consumir drogas75 e a se apresentar nos bares utilizando 

apenas lingerie e meias rendadas como forma de chamar a atenção da plateia.    

   

Figura 6 - Capa do EP Red and Blue. 

                                                 
74 Não existe consenso de como Gaga e Fusari se conheceram. As biografias da cantora divergem a respeito.  
75 A relação de Gaga com as drogas também é considerada informação incerta, pois a cantora afirma que chegou 
a ser viciada, enquanto amigos alegam que nunca a viram utilizar drogas. Logo, presume-se que ela era usuária 
ocasional e não uma dependente como conta, levando assim a questionarem se essa não foi uma estratégia da 
cantora para conseguir visibilidade na mídia (FREITAS, 2012).  
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Fonte: Site Gagapédia 

 

Com Fusari conseguiu um contrato para produção de músicas e, além de forjar seu 

nome artístico, começou a lapidar a sonoridade pela qual se lançaria na indústria, longe do 

jazz e glam rock e próximo ao pop e dance music. Igualmente, seu estilo visual foi polido, 

inspirado na cena underground a qual a cantora frequentava e as club kids que conhecia. Com 

isso, em 2006, Gaga acabou sendo contratada pela Island Def Jam para a produção de CD 

próprio, com previsão de lançamento para o ano seguinte, porém, por motivos que nunca 

foram revelados, três meses depois ela acabou sendo demitida (PHOENIX, 2010).  

No entanto, sabe-se que foi naquele ambiente que Gaga se aproximou do compositor e 

produtor RedOne76 e juntos começaram a construir algumas músicas pop. Como ainda não 

havia abandonado os trabalhos noturnos, foi nessa mesma época também que conheceu Lady 

Starlight77, uma DJ performática e go go girl. Em dupla, montaram um show chamado Lady 

Gaga and the Starlight Revue, em que Gaga cantava algumas das músicas escritas com 

RedOne, utilizando maiôs ou lingerie, meias e botas, ao mesmo tempo em que “dançavam 

juntas números go go coreografados, brincando com globos de discoteca do tamanho de bolas 

de praia, e na sua parte mais perigosa do show punham fogo em jorros de spray de cabelo – às 

vezes na direção da plateia” (PHOENIX, 2010, p.79). Nessa perspectiva, nota-se que 

Starlight, em conjunto com Fusari, foi outra peça fundamental na formalização do visual e 

postura performática pela qual Gaga veio a ser conhecida. 

Assim sendo, afirma-se que enquanto Gaga investia no trabalho com Lady Starlight e 

RedOne, Fusari conseguiu contato com Vicent Herbert, fundador da Streamline Records, um 

selo da gravadora Interscope Records. Hebert acabou assinando com Gaga, porém o acordo 

era para compor músicas para outros artistas e bandas, como as The Pussycat Dolls, New Kids 

on The Block e Britney Spears. Com isso, conta-se que a rotina de Gaga não conciliava mais 

                                                 
76 Nome artístico de Nadir Khayat, produtor, compositor e empresário sueco-marroquino do ramo musical.   
77 Nome artístico de Colleen Martin. 
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com a de RedOne que, vislumbrando potencial na mesma, instruiu o cantor e também 

produtor e compositor Akon78 a colaborar com Gaga. Akon se interessou pela produção de 

Lady Gaga e como mantinha um selo, Kon Live Distribution79, o qual, igualmente, integrava o 

catalogo da gravadora Interscope Records, insistiu para que a Kon Live, a Streamline Records 

e a Interscope unissem seus recursos para produzir um CD de Gaga, o que foi aceito 

(PHOENIX, 2010).   

Consequentemente, a cantora se mudou para Los Angeles para trabalhar na criação do 

CD e solicitou RedOne para colaborar nas composições musicais e também realizar a 

produção do disco. Ainda, além de Gaga manter algumas antigas parcerias e amigos, com a 

aproximação de novas pessoas a sua carreira, foi idealizada a Haus Of Gaga, uma equipe 

criativa, composta por designers, maquiadores, figurinistas, entre outros, que se dedicam na 

concepção das aparições públicas da artista; na estética, produção e edição de seus 

videoclipes; ações de marketing e até nos conceitos das músicas e turnês. Todavia, fala-se que 

uma das exigências de Gaga é de participar de todos os processos que envolvem a sua carreira 

ou pelo menos estar ciente deles. Assim, não raro, ela é creditada, por exemplo, tanto nas 

produções dos CDs, quanto em edições e direções de videoclipes, algo que nem sempre 

acontece sem conflitos. 

Por fim, dois anos e meio após ter abandonado a faculdade, em 19 de agosto de 2008 o 

álbum de estreia de Lady Gaga, intitulado The Fame, foi lançado. Com sonoridade próxima 

ao que era produzido na música pop da década de 1980, articulada com a música eletrônica e 

a dance music, o disco, de certo modo, retrata o percurso da cantora até a fama. Conforme 

Gaga, o conceito do CD é sobre o fato de que “qualquer um pode se sentir famoso. [...] 

Cultura pop é arte. Você pode se tornar cool por odiar a cultura pop, mas eu a abracei, e você 

ouve isso em The Fame. Porém, trata-se de uma fama que pode ser compartilhada: [...] quero 

que as pessoas se sintam parte desse estilo de vida (GERMANOTTA, sem data, apud 

HERBERT, 2010, p.70). 

Porém, afirma-se que o estilo visual adotado por Gaga fez com que a mídia 

inicialmente tivesse “muita dificuldade para entender qual era a sua intenção. Ela não se 

parecia com mais ninguém da época. Podia ser baixinha e loira platinada, mas usava enormes 

cílios postiços [...] E raramente era vista usando algo em suas pernas [...]” (PHOENIX, 2010, 

p.101). (Figura 7). Com isso, as redes sociais online acabaram sendo bastante utilizadas para a 

                                                 
78Aliaune Damala Badara Akon Thiam é cantor de hip hop, R&B, compositor e produtor musical de ascendência 
senegalesa.    
79 Selo musical dedicado à produção de músicas do gênero R&B e Hip Hop. 
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promoção da artista, como o MySpace, o Facebook e o blogueiro Perez Hilton, além da 

realização de apresentações em variados clubes norte-americanos. (HERBERT, 2010; 

FREITAS, 2012).  

 

Figura 7 - Capa do CD The Fame e estilo visual utilizado por Lady Gaga. 

 

Fonte: Wikipédia
80

 e Site Bol Listas
81

 

 

Em vista disso, mesmo tendo sido divulgado em 08 de abril de 2008, a primeira 

música de divulgação do CD, Just Dance, escrita por Gaga e RedOne, só começou a ser 

reconhecida e fazer sucesso bom tempo depois do lançamento.  Para a cantora, em entrevista 

ao New York Post, essa resistência estava relacionada com o fato de que “[n]ão estamos 

acostumados a ver artistas com uma conexão realmente forte com relação à moda, à arte, aos 

recursos visuais e a tudo isso junto, e por isso as pessoas acham que ‘Lady Gaga’ é um 

personagem, mas ela absolutamente não o é” (GERMANOTTA, 2008 apud PHOENIX, 2010, 

p.145).  

Superadas as barreiras, tanto Just Dance, quanto Poker Face, segundo single usado 

para a promoção do CD e de Lady Gaga, alcançaram o topo da Billboard Hot 10082, fazendo 

da cantora a primeira artista, desde Christina Aguilera em 1999/2000, a atingir o primeiro 

lugar na parada com suas duas músicas de estreia. Também, através das vendagens das duas 

composições, Gaga se tornou a primeira artista da era da música digital a superar a marca de 

quatro milhões de downloads pagos (HERBERT, 2010). Ainda, o próprio álbum acabou 

                                                 
80 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Fame#/media/File:LG_The_Fame.jpg Acesso em: 30 de 
julho de 2018.  
81 Disponível em: https://noticias.bol.uol.com.br/bol-listas/loira-morena-e-agora-ruiva-confira-a-evolucao-dos-
looks-de-lady-gaga.htm Acesso em: 30 de julho de 2018.  
82

 Billboard Hot 100 é um ranking divulgado pela revista norte-americana Billboard, mas produzido pela 
Nielsen, que mede a popularidade das músicas a partir de uma fórmula que leva em consideração as execuções 
nas rádios, as vendas físicas e online e streaming.  Informação disponível em: 
https://billboard.uol.com.br/noticias/como-funcionam-as-principais-paradas-da-billboard-nos-eua-e-no-brasil/ 
Acesso em: 04 de agosto de 2018.   
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alcançando a segunda posição na Billboard 20083 e proporcionando a cantora seis indicações 

ao Grammy Awards, entre elas a de ‘Melhor Álbum do Ano’ e ‘Melhor Álbum 

Eletrônico/Dance’, se saindo vencedora na última categoria, assim como em ‘Melhor 

Gravação Dance’, pela música Poker Face. Até os dias atuais, o disco aparece nas listas dos 

mais vendidos anualmente, sendo que no primeiro semestre de 2018, conforme a Revista 

Billboard, The Fame foi o terceiro CD dance mais comprado nos Estados Unidos84, 

ultrapassando a marca de nove milhões de cópias comercializadas no país85.  

Com a ascensão, Gaga e Fusari romperam de forma não amistosa, o que, em 2010, 

resultou em um processo de Fusari contra a cantora86, onde o mesmo alegava não ter recebido 

devidamente a sua parte nos royalties das músicas e em ganhos com merchandising. Outra 

consequência da sua escalada foram as comparações com ídolos da indústria da música pop, 

tais como Cher, Madonna e David Bowie. Todavia, Gaga sempre creditou alguns artistas 

como inspirações. Um exemplo está nos agradecimentos de The Fame, em que presta sua 

homenagem a Andy Warhol, David Bowie, Prince e Madonna. De todo modo, percebe-se que  

 
Lady Gaga construiu uma imagem que acabou por fazê-la se descolar na vitrine pop 
na qual ela se expôs. [...] Um caldeirão de referências que vem desde a 
extravagância e a originalidade de David Bowie, passa pelo exibicionismo e talento 
para construir melodias de Elton John, pela presença de palco de Freddie Mercury, 
pelo timbre de Christina Aguilera, pelo figurino e pela a teatralidade de Cher e, 
principalmente, pelo conjunto de Madonna (RODRIGUES; VELASCO, 2012, p.10).  

  

Essas analogias, inclusive, fizeram com que Lady Gaga começasse a ser chamada de 

“a nova rainha do pop” (HERBERT, 2010) pela mídia, o que não passou despercebido por 

Madonna. Nesse sentido, vemos que, inicialmente, o suposto “roubo” da “coroa de rainha do 

pop” atribuído à Gaga acabou sendo utilizado tanto por ela quanto por Madonna, como uma 

estratégia de marketing. Um exemplo do que afirmamos ocorreu em 2009, quando as duas 

cantoras participaram do programa de humor Saturday Nigth Live87 e simularam uma briga 

                                                 
83

 A Billboard 200 tem lógica similar a Billboard Hot 100, contudo seu foco está na popularidade dos álbuns. 
Para tanto é contabilizados, também pela Nielsen, as vendas físicas, online e streaming dos CDs. Informação 
disponível em: https://billboard.uol.com.br/noticias/como-funcionam-as-principais-paradas-da-billboard-nos-
eua-e-no-brasil/ Acesso em: 04 de agosto de 2018.  
84Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/07/billboard-divulga-que-the-fame-e-o-3-album-
dance-mais-vendido-de-2018-ate-agora Acesso em: 30 de julho de 2018.  
85 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/07/vendas-do-album-the-fame-nos-eua-sao-
atualizadas-contabilizando-streams Acesso em: 30 de julho de 2018.  
86 Informação disponível em: 
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2010/03/100319_ladygagaprocesso_ba.shtml Acesso em: 25 de julho 
de 2018.  
87 Uma parte do encontro das duas no programa pode ser vista em: 
https://www.youtube.com/watch?v=3pfvdq95Pu0 Acesso em: 05 de agosto de 2018. 
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por esse título. Contudo, entende-se que com o decorrer dos anos, a visão de um marketing 

debochado foi suplantada pela imagem de uma relação conflitiva e polêmica entre as cantoras.  

Por fim, as divulgações do álbum de estreia terminaram com o lançamento do single 

Paparazzi. Retomando a ideia de curta-metragem popularizada por Michael Jackson, o 

videoclipe da música conta com sete minutos de duração e, conforme Gaga, traz mensagens 

“[...] sobre a fama e a morte, sobre a morte da celebridade e o que isso causa nos jovens [...] 

sobre o tipo de situações hiperbólicas que as pessoas atravessam a fim de se tornar famosas: 

mais especificamente, pornografia e assassinato” (GERMANOTTA, sem data, apud 

HERBERT, 2010, p.161). Com tal temática/música, Lady Gaga fez uma das performances 

mais rememoradas de sua carreira, quando encenou sua morte no palco (Figura 8) do Video 

Music Awards (VMA), de 2009. Assim, por esse viés, tem-se Lady Gaga abrindo caminho 

para o conceito de seu próximo trabalho.  

 

Figura 8 - Lady Gaga encenando sua morte em performance no VMA 2009. 

 

Fonte: Infobit
88

 

 

Lançado em 18 de novembro de 2009, o segundo CD da carreira da artista recebeu o 

nome de The Fame Monster. É de conhecimento que, inicialmente, havia o plano de realizar 

apenas o relançamento de The Fame, com oito músicas extras. No entanto, Gaga e equipe 

optaram por também disponibilizar uma versão a parte, por entenderem que as novas 

composições partiam de uma motivação criativa distinta. Isto é, em The Fame Monster, Lady 

Gaga trata dos monstros e da melancolia que encontrou durante o período de preparação, 

lançamento e promoção do primeiro trabalho em estúdio, relacionados tanto a fama e dinheiro 

quanto a aspectos mais íntimos, como o medo do sexo, de amar, da morte, da decadência, da 

                                                 
88 Disponível em: http://www.infobit.co/lady-gaga-paparazzi-vma-hanging.html Acesso em: 26 de janeiro de 
2019.  



82 
 

solidão, da corrupção e sobre capacidade de enfrentá-los e evoluir enquanto ser humano 

(HERBERT, 2010; FREITAS, 2012).  

Sonoramente, The Fame Monster abarca o pop e dance das décadas de 1980 e 1990, 

associados à música gótica e industrial. O álbum contou, igualmente, com a produção de 

RedOne, entre outras parcerias, e estreou na quinta posição da Billboard 200, tendo ótima 

repercussão crítica. No que envolve o conceito visual, apreende-se que ele ganhou bastante 

atenção de Lady Gaga, visto querer “se certificar de que contivesse um sentimento mais 

sombrio e mais tenso do que The Fame, porque, embora abrangesse o mesmo pop elétrico 

inteligente, havia surgido de um espaço criativo diferente” (HERBERT, 2010, p.240). Por 

conseguinte, vê-se que nesse período a cantora explorou fortemente o dark, o bizarro e o 

excêntrico, fazendo com que cada aparição pública chamasse atenção e gerasse curiosidade a 

respeito das próximas (Figura 9).   

 

Figura 9 - Capa do CD The Fame Monster e exemplo de visuais utilizados por Lady Gaga. 

 

Fonte: Wikipédia
89

 e Pinterest
90

 

 

Além de um investimento cuidadoso no quesito visual, o álbum contou com uma 

estratégia de divulgação extensa, perpassando a participação em eventos de moda, como a 

Semana de Moda de Paris, através do desfile do estilista Alexander McQueen, e variados 

programas televisivos, tanto nos EUA, como em outros países. Como singles, foram lançadas 

três músicas, Bad Romance, Telephone (em parceria com a cantora Beyoncé e continuação do 

clipe de Paparazzi) e Alejandro (que devido ao seu clipe conter referências religiosas, como 

Gaga engolindo um terço, e de relacionamento homossexual, se tornou polêmico), sendo que 

todas as músicas figuraram no top cinco da Billboard Hot 100.  

                                                 
89 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Fame_Monster#/media/File:TheFameMonsterStandard.jpg 
Acesso em: 31 de julho de 2018.  
90 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/483151866268291688/ Acesso em: 31 de julho de 2018.  
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Vê-se que Bad Romance, em particular, é considerada um marco na carreira de Lady 

Gaga e na indústria da música pop. Produzida por RedOne, a música estreou logo na posição 

de número nove na Billboard Hot 100 e seu videoclipe reverberou entre a crítica especializada 

e o público. Dirigido por Francis Lawrence, o mesmo diretor do filme ‘Eu Sou a Lenda’, o 

produto audiovisual foi muito elogiado pelos elementos explorados, tanto relacionados à 

narrativa, voltada para o “[...] sequestro e venda para servidão sexual (território sombrio e 

matéria de fantasia masculina e feminina, mostrando que Lady Gaga não tinha medo de 

explorar o lado negro), mas também o elemento adicional: a relação com a fama” 

(HERBERT, 2010, p.202), quanto a coreografia, figurino e edição. Assim, cinco meses após o 

lançamento, o clipe se tornou o vídeo mais assistido da história do Youtube na época91. Até 

hoje a música repercute, fazendo de Lady Gaga a primeira artista feminina a ganhar um disco 

de diamante pela marca de dez milhões de cópias vendidas do single 92, assim como o clipe 

ter sido eleito o melhor videoclipe do século 21 pela Revista Billboard 93.   

Consequentemente, Lady Gaga recebeu novamente seis indicações ao Grammy 

Awards pelo trabalho em The Fame Monster, entre elas ‘Melhor Álbum do Ano’ e ‘Melhor 

Álbum Pop Vocal’, se saindo vencedora na última, assim como ganhadora das estatuetas de 

‘Melhor Clipe’ e ‘Melhor Performance Vocal’, por Bad Romance. Igualmente, a fase rendeu 

13 indicações à Gaga ao Video Music Awards (VMA), ganhando oito delas e se tornando, até 

aquele momento, a maior vencedora em uma única noite de premiação. Outro marco dessa 

etapa relaciona-se com a turnê de divulgação do CD, a The Monster Ball Tour.  

Até então, The Monster Ball Tour é a turnê mais longa de Lady Gaga, foi eleita a 

quarta maior turnê de 2010 e figura na lista de turnês femininas mais lucrativas da história94. 

Inclusive, após ser exibida em um especial pelo canal HBO, com o nome de Lady Gaga 

Presents The Monster Ball at Madison Square Garden, o espetáculo foi transformado em 

DVD, o único oficial até o momento. Importante destacar que foi na época da turnê que 

surgiu a nomenclatura pela qual seu fandom ficou conhecido, Little Monsters. 

                                                 
91 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/bad-romance-de-lady-gaga-o-video-mais-visto-
da-historia-do-youtube-3023852 Acesso em: 25 de janeiro de 2019.  
92Informação disponível em: https://extra.globo.com/tv-e-lazer/musica/bad-romance-chega-marca-de-10-
milhoes-de-vendas-lady-gaga-primeira-mulher-ganhar-disco-de-diamante-12518844.html Acesso em: 31 de 
julho de 2018.  
93 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/07/em-lista-atualizada-billboard-elege-bad-
romance-como-o-melhor-videoclipe-do-seculo-21 Acesso em: 31 de julho de 2018.  
94 Informação disponível em: https://metropolitanafm.com.br/musicas/1989-wolrd-tour-e-a-quarta-turne-
feminina-mais-lucrativa-da-historia Acesso em: 31 de julho de 2018.  
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Em entrevista ao programa inglês Paul O'Grady Show95, a cantora explicou que o 

nome tem relação com o videoclipe de Bad Romance. Em diferentes momentos da produção 

audiovisual, a coreografia desempenhada por Gaga faz com que suas mãos representem 

garras. Tal movimento, que ganhou o nome de “paws up”, começou a ser reproduzido pelos 

fãs durante as apresentações da The Monster Ball Tour, o que levou a artista, nos momentos 

de interação com a plateia, a chamar os fãs de “seus monstrinhos”. Consequentemente, Lady 

Gaga foi apelidada de Mother Monster. Nesse sentido, como forma de homenagear os fãs, a 

artista tem tatuado em seu corpo tanto o “paws up” quanto às palavras Little Monsters e 

Mother Monster (Figura 10).  

 

Figura 10 - Tatuagens de Lady Gaga em homenagem aos fãs. 

 

Fonte: Instagram
96

 de Lady Gaga e R7 Entretenimento
97

 

 

Em artigo escrito por Jake Hall para a Revista Noyse, argumenta-se que a relação 

forjada entre Gaga e seus fãs nessa época, com a criação de um nome e um símbolo, foi 

importante para a formação/comportamento dos atuais fandoms digitais. Isto é, esse 

movimento resultou em  

 
duas coisas. A primeira delas foi criar uma narrativa envolvendo ‘nós’ e ‘eles’. Ou 
você era um verdadeiro fã da Gaga, ou não era. Em segundo, agrupou a todos de um 
modo que fazia sentido online. Para uma geração de jovens que estavam conectadas 
à internet, ser um Little Monster significava mais do que ir a alguns shows. 
Significava ter uma rede de apoio de pessoas com o mesmo tipo de pensamento, 
com os quais você poderia interagir como uma enorme família. Finalmente havia um 

                                                 
95 Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W1lneWEHHUU Acesso em: 31 de julho de 
2019.  
96 Disponível em: https://www.instagram.com/p/trB9ujJFL_/?utm_source=ig_web_copy_link (Paws Up) e 
https://www.instagram.com/p/vkFozDJFLj/?utm_source=ig_web_copy_link (Mother Monster) Acesso em: 31 
de julho de 2018.   
97 Disponível em: http://entretenimento.r7.com/musica/noticias/lady-gaga-faz-tatuagem-em-homenagem-aos-fas-
20100203.html Acesso em: 31 de julho de 2018. 
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nome para todas as pessoas que gastavam horas a fio imersas no mundo virtual de 
Lady Gaga, que aumentava a cada ano (HALL, 2017, online, tradução nossa).

98
  

 

A publicação ainda enfatiza que Gaga acabou criando “[...] uma ideologia e um 

símbolo universal que os unia. Ao definir exatamente o que um Little Monster deveria ser e 

acelerando o senso de comunidade entre os fãs, Gaga basicamente criou um culto [...] E tudo 

isso virou uma bola de neve online” (HALL, 2017, online, tradução nossa).99 Igualmente na 

época de The Fame Monster, em 2010, Gaga acabou ultrapassando Britney Spears como a 

pessoa mais seguida da rede social online Twitter, recebendo, assim, a “coroa” de “Rainha do 

Twitter” e também se tornou a primeira artista a chegar à marca de um bilhão de visualizações 

em seus videoclipes no Youtube100. Assim, na época, somando todas as redes sociais online 

da cantora, ela foi considerada a ‘entidade’ mais popular da internet101. Entende-se que como 

forma de demonstrar a expressividade que Gaga alcançou, a artista foi eleita pela Revista 

Time em 2010 como uma das artistas mais influentes do mundo102. Por isso, apreende-se que 

o período The Fame Monster proporcionou para Lady Gaga a consolidação de uma 

comunidade de fãs e sua inclusão no rol dos artistas considerados ícones da indústria da 

música pop. Atualmente o CD ainda impressiona, a exemplo de ter sido, em 2017, o primeiro 

disco feminino da década passada a alcançar à marca de um bilhão de execuções no Spotify103.  

Já em 23 de maio de 2011, Lady Gaga lançou seu terceiro álbum, Born This Way, que 

alcançou a posição máxima na Billboard 200, apresentando uma sonoridade eclética, com 

música pop, rock e synthpop. Entretanto, vê-se que desde o dia 11 de fevereiro de 2011, 

quando foi lançado o single de mesmo nome e primeiro trabalho de divulgação, a nova fase da 

carreira de Lady Gaga começou a repercutir. Primeiramente, a música quebrou o recorde da 

loja digital iTunes em 2011, como a que mais rápido chegou ao primeiro lugar das mais 

                                                 
98 No original: “[…] two things. First, it created an "us" and "them" narrative. You were either a true Gaga fan, 
or you weren't. And second, it grouped them all together in a way that made sense online. For a generation of 
kids who existed on the internet, being a Little Monster meant more than going to a few gigs. It meant having a 
support network of like-minded people from around the world that you could interact with, like an extended 
family. Finally, there was a name for all the people who spent their waking hours immersed in the online world 
of Lady Gaga; one that was getting bigger by the year.” 
99 No original: [...] an ideology and a universal symbol to unite them. By outlining exactly what a Little Monster 
should be, and accelerating this sense of community among her fans, Gaga basically created a cult […]. And all 
of this was able to snowball online. 
100 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/bad-romance-de-lady-gaga-o-video-mais-visto-
da-historia-do-youtube-3023852 Acesso em 25 de janeiro de 2019.  
101 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/lady-gaga-rouba-de-britney-spears-titulo-de-
rainha-do-twitter-2962653 Acesso em: 22 de janeiro de 2019.  
102 Informação disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/noticia/lady-gaga-e-eleita-a-artista-mais-influente-
do-mundo/ Acesso em: 31 de julho de 2018.  
103  Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2017/08/the-fame-monster-ultrapassa-1-bilhao-de-
execucoes-no-spotify Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
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vendidas – em menos de três horas, e comercializando mais de um milhão de cópias em cinco 

dias. Isso rendeu a Lady Gaga a estreia da música logo no primeiro lugar da Billboard Hot 

100 e como a milésima canção a ocupar esse posto desde que a parada foi implementada, 

permanecendo nessa posição por um mês e meio. Visualmente, o conceito adotado se ligava a 

noção de evolução e foi apresentado pela cantora dois dias depois do lançamento da música, 

quando chegou à premiação do Grammy Awards dentro de uma espécie de casulo, em que ao 

sair do mesmo, ostentava próteses pontiagudas em seu rosto e ombros (Figura 11).  

 

Figura 11 - Capa da versão standard do CD Born This Way e um dos visuais utilizados no 
Grammy Awards. 

 

Fonte: Wikipédia
104

 e Site Capital FM
105

 

 

Nessa perspectiva, apreende-se que a música Born This Way abarca metaforicamente a 

questão do nascimento, posto que a artista entoa “versos de ‘seja você’, ‘sou bonito do meu 

jeito’, ‘eu nasci assim’” (RODRIGUES; VELASCO, 2012, p.13), ao mesmo tempo em que 

faz referência a aspectos de nacionalidade, sexualidade e cor da pele. Em entrevista a Bill 

Werde para a edição de março de 2011 da Revista Billboard, Lady Gaga afirma que buscou 

por meio desta canção retomar o que era feito na década de 1990, em que artistas como 

Madonna, Whitney Houston e grupos como TLC, produziam músicas com mensagens claras e 

voltadas a comunidades as quais não possuem voz, como as mulheres e a comunidade 

LGBT+.  

Logo, percebe-se que a temática do CD destoa das produções anteriores de Lady 

Gaga, trazendo um caráter político às canções, não tão voltadas à fama e seus pormenores, 

assim como a aspectos identitários. Ainda na mesma entrevista, a cantora explica que o disco 

toca em questões que “vão desde identidade à escolha, escolhas que influenciam a vida, falam 

                                                 
104 Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/d/d2/Born_This_Way.jpg/220px-
Born_This_Way.jpg Acesso em: 31 de julho de 2018.   
105 Disponível em: https://assets.capitalfm.com/2011/07/lady-gaga-backstage--1297671290-view-1.jpg Acesso 
em: 31 de julho de 2018.  
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sobre entender quem você é, mas [...] que você não necessariamente nasce num único 

momento [...] Born This Way diz que seu nascimento não é finito, seu nascimento é infinito” 

(GERMANOTTA, 2011, p.56). A cantora igualmente defende que o álbum lhe deu a  

 
[...] oportunidade de criar algo que não apenas reforce minhas crenças políticas e 
religiosas, mas que seja para todos... Esta também é minha chance de dizer 
artisticamente: ‘Não estou jogando em terreno seguro neste álbum’. Não estou 
tentando ganhar novos fãs. Eu amo os fãs que já tenho e isso é para eles 
(GERMANOTTA, 2011, p.55) 

 

Contudo, essa fase também renovou atritos e trouxe novas polêmicas para a carreira de 

Lady Gaga. O primeiro caso se relaciona com o próprio single Born This Way, que foi 

acusado de ser um plágio da canção Express Yourself, de Madonna. Cabe destacar que em 

virtude disso, Madonna deu uma entrevista chamando Gaga de redutível e em sua turnê, a The 

MDNA Tour, apresentava em determinado momento do show um mashup entre as duas 

músicas mencionadas. Indagada a respeito, Gaga afirmou que Madonna sempre foi uma 

inspiração para ela e acreditava que as pessoas notavam semelhanças entre as canções por 

ambas carregarem sonoridade típica dos anos de 1990 (GERMANOTTA, 2011).  

Por conseguinte, têm-se polêmicas envolvendo o álbum. No caso, ele apresentou bons 

números de vendas na semana de estreia, cerca de 1.1 milhões de cópias apenas nos Estados 

Unidos e Canadá106. Entretanto, afirma-se que Lady Gaga só conseguiu esses números, pois a 

loja Amazon realizou uma promoção, em que comercializava o CD ao valor de 99 centavos 

(FREITAS, 2012). Contribui a essa visão o fato de que os números do CD tiveram uma queda 

de 84%107 na segunda semana de comercialização, mesmo continuando como o álbum mais 

vendido. Soma-se a isso a polêmica do álbum ter sido banido no Líbano devido ao teor das 

letras de algumas músicas, assim como críticas a arte feita na capa do disco, considerada 

abaixo do que poderia ser entregue pela cantora (FREITAS, 2012).  

De modo geral, o disco foi bem avaliado pela crítica. Porém, notou-se uma diminuição 

das indicações e premiações, como no caso do Grammy Awards, em que apesar de ter sido 

nomeado à ‘Melhor Álbum do Ano’, no total, o CD teve apenas três indicações, saindo-se 

perdedor em todas. Consequentemente, começou-se a especular um possível desgaste da 

imagem de Lady Gaga, apesar da cantora ainda se mostrar um nome bastante lucrativo, dado 

                                                 
106 Informação disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/06/lady-gaga-vende-mais-de-1-milhao-
de-copias-de-born-this-way-em-1-semana.html Acesso em: 31 de julho de 2018.  
107 Informação disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/vendas-de-born-this-way-disco-de-lady-
gaga-caem-84-nos-eua/ Acesso em: 31 de julho de 2018.  
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que nessa fase lançou sua primeira fragrância, denominada Fame. O perfume108, primeiro na 

cor negra, vendeu seis milhões de unidades na semana de lançamento, se tornando, na época, 

o segundo perfume mais vendido em um curto período de tempo109. Seis meses depois chegou 

à marca de 30 milhões de unidades vendidas, tornando Lady Gaga a segunda celebridade que 

vendeu mais fragrâncias110. Para completar, a turnê de suporte ao CD, denominada Born This 

Way Ball Tour, foi a única da cantora, até o momento, a passar por todos os continentes, bem 

como a segunda turnê feminina mais lucrativa de 2012111 – atrás somente da turnê de 

Madonna, mas acabou cancelada antes do previsto, em fevereiro de 2013, em virtude de uma 

lesão que a cantora sofreu no quadril, pela qual necessitou passar por cirurgia. 

 Nesse tempo em que ficou de repouso, Lady Gaga iniciou a concepção do quarto 

álbum de sua carreira, intitulado ARTPOP. Anunciado pela própria cantora como o “álbum do 

milênio” (apesar da mesma depois tentar suavizar tal declaração em virtude da repercussão 

que teve, alegando que queria soar ridícula)112, o CD foi lançado em 11 de novembro de 2013, 

alcançando o primeiro lugar na Billboard 200. A sonoridade do álbum envolve a música 

eletrônica, funk midtempo e rock espacial. Sua capa é uma releitura do quadro ‘O nascimento 

de vênus’, de Sandro Botticelli, com uma estátua de Lady Gaga criada pelo renomado artista 

plástico norte-americano Jeff Koons. Assim, o conceito que envolve ARTPOP é trazer a arte 

para a música pop, próximo a um movimento inverso ao feito por Andy Warhol na Pop Art e, 

consequentemente, empoderar criativamente os fãs (Figura 12).  

 

Figura 12 - Capa do CD ARTPOP e alguns dos visuais adotados por Lady Gaga. O primeiro 
também é uma releitura de ‘O nascimento de vênus’ e no segundo veste uma pintura de 
Picasso. 

                                                 
108 Fragrância unissex, foi desenvolvidas pela Haus of Laboratories (uma divisão da Haus of Gaga) e a Coty.inc 
(multinacional de cosméticos e perfumaria francesa). 
109 Informação disponível em: http://www.virgula.com.br/musica/lady-gaga-vende-seis-milhoes-de-frascos-do-
perfume-fame-em-uma-semana/ Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
110 Informação disponível em: http://portalpopline.com.br/fame-primeiro-perfume-de-lady-gaga-ultrapassa-a-
marca-dos-30-milhoes-de-frascos-vendidos/ Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
111 Informação disponível em: https://portalpopline.com.br/mdna-tour-da-madonna-e-a-turne-mais-lucrativa-de-
2012/ Acesso em: 06 de abril de 2019.  
112 Informação disponível em: http://portalpopline.com.br/lady-gaga-avisa-artpop-sera-o-album-do-milenio/ 
Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
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Fonte: Saraiva 
113

, Gaga Daily
114

 e Pinterest
115

. 

 

Em entrevista ao canal de televisão alemão ProSieben, Lady Gaga explica que esse 

álbum é o seu   

 
jeito de ligar as coisas que estão acontecendo naturalmente na cultura pop [...] Agora 
a arte da ‘lata de sopa’ está de volta na lata, ou eu poderia falar que está pela 
primeira vez na ‘lata de sopa’? Nós estamos pegando o que era essencialmente o 
destino do Andy Warhol e que agora é realidade. Infelizmente ele não está aqui para 
ver ele mesmo [...] Mas isso é tão incrível, a arte que era obcecada pelo 
comercialismo agora está comandando ele, e isso é uma coisa que eu me interesso e 
o álbum vai refletir isso [...] (GERMANOTTA, 2013) 

116
. 

 

Além de Jeff Koons, a cantora também trabalhou com a artista performática Marina 

Abramovich e com o artista contemporâneo Robert Wilson. Com esse último, Lady Gaga 

recriou algumas pinturas, como ‘The Death of Marat’, de Jacques-Louis David, ‘The Head of 

Saint John the Baptist’, de Andrea Solario e ‘Mademoiselle Rivière’, de Jean Auguste 

Dominique Ingres, as quais foram exibidas no Museu do Louvre117. Salienta-se que Lady 

Gaga retoma a questão da fama e da cultura das celebridades nesse período, em canções como 

Applause e na música título do disco. No caso de Applause, em entrevista à BBC Breakfast, a 

intérprete explica que aborda a relação do performer com o público, forjada através do 

aplauso, mas com o aplauso representando uma ligação de amor e amizade entre o artista e a 

audiência, não um vício pela fama ou atenção. Já na música ARTPOP, Lady Gaga entoa os 

                                                 
113 Disponível em: 
https://images.livrariasaraiva.com.br/imagemnet/imagem.aspx/?pro_id=5630196&qld=90&l=430&a=-1 Acesso 
em: 31 de julho de 2018.  
114 Disponível em: https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/564x/c8/b6/d0/c8b6d08db67ae4217aaf34429455c4ea.jpg Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
115 Disponível em: https://i.pinimg.com/736x/84/a7/c2/84a7c23276be3d2e776fb6b67aef44cb--picasso-paintings-
teaching-art.jpg Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
116

 GERMANOTTA, Stefani. Parte um: entrevista concedida ao canal de televisão ProSieben. Berlin, 31 de 
outubro de 2013 (7m04s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=32jGdl5jmPw Acesso em: 01 de 
agosto de 2018. 
117 Informação disponível em: http://www.papelpop.com/2013/11/lady-gaga-aparece-no-louvre-de-paris-
trollando-arte-do-neoclassicismo/ Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
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seguintes versos “Eu tentei me vender, mas eu estou rindo muito, porque eu amo a música, 

não o brilho”118.  

Ainda, na entrevista anteriormente citada, a cantora afirma não haver mais diferença 

“[...] entre as celebridades e os artistas. Fomos jogados todos juntos num montinho só, porque 

todos têm cabelo comprido, todos usam maquiagem, porque somos fotografados. Mas o 

motivo de eu ser fotografada é diferente do porque outras pessoas são fotografadas” 

(GERMANOTTA, 2013)119. Assim, vê-se que a cantora, ao resgatar tal temática, buscou se 

afastar da ideia de fama pela qual se alçou na música, procurando criar em seu entorno a aura 

de que, acima de tudo, ela é uma artista que ama o que cria e não apenas o fato de ser 

reconhecida.  

Todavia, a bem da verdade, tem-se a fase ARTPOP como um período de erros, 

incertezas e surpresas na carreira de Lady Gaga. De início, cinco dias antes do lançamento do 

CD, ela e seu empresário, Troy Carter, componente de sua equipe desde que assinou o 

contrato com a Interscope em 2007, romperam em virtude de divergências criativas120. Ainda, 

a artista e a Haus of Gaga prepararam uma experiência visual e interativa para acompanhar o 

álbum, através de um aplicativo que liberaria conteúdos extras, músicas, assim como 

proporcionaria aos fãs a criação de materiais relacionados ao disco, como gifs. O aplicativo 

chegou a ser disponibilizado para download, porém incompleto, sendo depois cancelado pelos 

desenvolvedores. Outra investida tecnológica foi um “vestido voador”, chamado Volantis, 

criado pela Haus of Gaga e uma equipe de tecnologia121. Após ser apresentado em festa pré-

lançamento do CD, nunca mais foi mencionado.  

Igualmente, o álbum, apesar de ter ocupado o primeiro lugar na Billboard 200 na 

semana de lançamento, teve vendas bem inferiores ao trabalho anterior, Born This Way, com 

cerca de 260 mil cópias comercializadas, e contou com uma queda de 82% nas vendas da 

segunda semana de lançamento, o que fez com que o CD saísse da primeira posição na 

Billboard 200 para a sétima122, ganhando, assim, o apelido de “ARTFLOP”123. Em específico 

sobre os singles, ocorreram divergências entre Lady Gaga e a gravadora Interscope quanto a 

                                                 
118 Disponível em: https://www.letras.mus.br/lady-gaga/artpop/ Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
119

 GERMANOTTA, Stefani. Entrevista concedida a Charlie Stayt para o programa BBC Breakfast. Reino 
Unido, 02 de setembro de 2013 (8m35s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hM13eLpwrmc 
Acesso em: 01 de agosto de 2018. 
120 Informação disponível em: http://rollingstone.uol.com.br/noticia/lady-gaga-rompe-com-o-troy-carter-seu-
empresario-desde-2007/ Acesso em 01 de agosto de 2018.  
121 Informação disponível em: http://www.papelpop.com/2013/11/vimos-a-lady-gaga-usar-vestido-que-voa-no-
lancamento-do-cd-artpop-em-ny/ Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
122 Informações disponíveis em: https://musica.uol.com.br/noticias/redacao/2013/11/28/novo-disco-de-lady-
gaga-artpop-tem-queda-de-82-nas-vendas.htm Acesso em 01 de agosto de 2018.  
123 ‘Flop’ é uma expressão inglesa que significa ‘fracasso’.  
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segunda música de trabalho do disco, sendo a escolha da gravadora a vencedora, por ter 

apresentado maior sucesso comercial que a preferência de Lady Gaga. Também, dos cinco 

singles divulgados, apenas dois conseguiram entrar no top dez da Billboard Hot 100 e alguns 

tiveram seus videoclipes cancelados. Esses fatos levaram a cantora a assumir que estava 

passando por um momento de crise. 

 
Aqueles que me traíram gravemente, não administraram meu tempo e minha 
saúde e me deixaram sozinha para lidar com os problemas que vieram como 
resultado. Milhões de dólares não são o suficiente para algumas pessoas. Elas 
querem bilhões. Depois precisam de trilhões. Não era o suficiente para 
algumas pessoas (GERMANOTTA, 2014, online)

124
 

 

No quesito premiações, nenhuma produção relacionada à ARTPOP foi indicada ao 

Video Music Awards (VMA) ou ao Grammy Awards e, entre tudo isso, uma declaração de 

Akon repercutiu. Em uma entrevista ao programa de rádio Sway in The Morning, ele afirmou 

que se desvinculou da carreira de Lady Gaga assim que percebeu que o que haviam 

construído tinha atingido um patamar em que o único movimento possível era a queda125. 

Assim, a especulação iniciada em Born This Way sobre a imagem de Lady Gaga ter saturado, 

parecia, agora, algo concreto.  

Todavia, soube-se posteriormente que enquanto Lady Gaga trabalhava em ARTPOP, 

também desenvolvia um projeto de jazz com o cantor Tony Bennett, de convite realizado pelo 

mesmo, após, em 2011, terem feito um dueto da música The Lady is a Tramp, para o CD do 

cantor, intitulado Duets II. Após sucessivos adiamentos, em 23 de setembro de 2014, o álbum 

Cheek to Cheek foi lançado, sendo composto por regravações de clássicos, tanto em formato 

solo quanto dueto. Em entrevista ao jornal Chicago Tribune, Bennet contou que através da 

parceria queria introduzir o jazz entre o público mais jovem que escuta Lady Gaga126.  

Porém, também se especula que o lançamento de tal colaboração foi um meio de Lady 

Gaga realizar uma “limpeza de imagem”. Cogita-se isso, pois, igualmente, representou uma 

forma de apresentar a cantora para outro público, como demostra Bennett em entrevista ao 

jornal La Presse, da França127, ao afirmar que o disco faria as pessoas se surpreenderem com 

a qualidade da voz de Lady Gaga. Já em entrevista conjunta ao programa Today Show, Bennet 

                                                 
124 Declaração disponível em: http://www.papelpop.com/2014/01/lady-gaga-pede-perdao-para-fas-e-culpa-
equipe-pelo-atraso-do-clipe-de-do-what-you-want/ Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
125 Informação disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_3Y76GvIDe4 Acesso em: 01 de agosto de 
2018. 
126 Informação disponível em: http://www.chicagotribune.com/entertainment/music/reich/ct-tony-bennett-lady-
gaga-20140805-column.html Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
127 Informação disponível em: http://www.lapresse.ca/arts/festivals/festival-de-jazz/201406/28/01-4779640-tony-
bennett-pour-lamour-du-jazz.php Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
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destacou que a artista é uma ótima cantora de jazz e tem vocação para esse estilo musical, 

enquanto Gaga relembrou sua adolescência, onde cantava jazz nos bares de Nova Iorque, e 

discorreu sobre sua relação com esse gênero musical128. Outro ponto determinante nessa 

hipótese foi o seu visual. Apesar de ainda ostentar um certo exagero em suas roupas, Lady 

Gaga se afastou do bizarro (Figura 13).   

 

Figura 13 - Capa do CD Cheek to Cheek e estilo de visual adotado por Lady Gaga. 

 

Fonte: Wikipédia
129

 e G1
130

 

 

Nesse sentido, em conferência realizada para a divulgação do CD em Bruxelas, Lady 

Gaga afirmou que moldou a música que fazia antes de ser famosa, para ser notada pela 

indústria e, consequentemente, ficou conhecida como a ‘garota extravagante do centro de 

Nova Iorque’. Com a associação à Bennett, se sentiu libertada dessa descrição131. De modo 

geral, o álbum foi bem avaliado, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e ganhou 

Grammy Awards de ‘Melhor Álbum Vocal Pop Tradicional’. Cabe ressaltar que próximo à 

época de lançamento do disco, Gaga iniciou a comercialização de sua segunda fragrância, a 

Eau de Gaga132. Inclusive, o vídeo de divulgação do perfume conta com um dos duetos 

realizados por Gaga e Bennett, porém a essência não alcançou o mesmo impacto do anterior, 

sendo o décimo perfume mais vendido de 2014133.  

                                                 
128 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=g1vEvSP_ZJM Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
129 Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/4/4c/Capa_de_Cheek_to_Cheek_%28%C3%A1lbum%29.png/
220px-Capa_de_Cheek_to_Cheek_%28%C3%A1lbum%29.png Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
130 Disponível em: http://g1.globo.com/musica/noticia/2014/09/lady-gaga-abandona-excentricidade-em-disco-de-
jazz-com-tony-bennett.html Acesso em: 01 de agosto de 2018 
131 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YmDHx6h4Hl8 Acesso em: 01 de agosto de 2018.  
132 Igualmente um produto unissex e produzido pela Haus of Laboratories e a Coty.inc 
133 Informação disponível em: https://nationalledger.com/2014/12/celebrity-top-ten-fragrances-of-2014-
beyonca%C6%92a-knowles-one-direction-on-top/ Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
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Em 2015, ainda nesse movimento ‘pós ARTPOP’, Lady Gaga iniciou a carreira de 

atriz134, atuando na quinta temporada da série norte-americana American Horror Story, onde 

interpretou a dona do hotel em que o enredo se desenvolvia. Pela atuação ganhou o Golden 

Globes de ‘Melhor atriz em minissérie ou filme para televisão’. Outra ação foi a participação, 

como ativista, na conferência de prefeitos dos Estados Unidos, em que junto com Dalai Lama, 

falou acerca de questões voltadas a paz, ao mal, a bondade e compaixão.  

Lady Gaga também integrou evento da Universidade de Yale, como porta-voz da Born 

This Way Fundation, em que discorreu a respeito da gravidade dos problemas emocionais, 

como depressão e ansiedade, e o preconceito que os ronda, assim como sobre a importância 

de dizer ‘não’. Nesse sentido, a cantora expôs ter descoberto que parte de sua identidade é 

dizer não para aquilo que não lhe fazem bem, especialmente a partir do momento em que se 

percebeu infeliz e com vontade de desistir da música. 

 
E eu estava, tipo, cara, eu realmente não gosto de vender essas coisas, você sabe, 
fragrâncias, perfumes. Eu não gosto de perder meu tempo passando dias apenas 
apertando a mão de pessoas e sorrindo. Tirando selfies. Parece superficial para a 
minha existência, eu tenho muito mais a oferecer do que a minha imagem. Eu não 
gosto de ser usada para outras pessoas ganharem dinheiro. É triste quando eu 
trabalho demais e me torno apenas uma máquina de fazer dinheiro e a minha paixão 
e minha criatividade são deixadas de lado. Isso me deixa infeliz. Então o que eu fiz? 
Comecei a dizer não. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu não vou 
tirar essa foto. Não vou a esse evento. Não vou defender isso por que não é o que eu 
acredito. E, lentamente, mas de verdade, eu me lembrei de quem eu sou. [...] Essa é 
a época em que estamos vivendo, nós não estamos nos comunicando 
verdadeiramente uns com os outros, nós estamos inconscientemente contanto 
mentiras (GERMANOTTA, 2015). 

135 
 

Já no segundo semestre de 2016, em 21 de outubro, Lady Gaga apresentou Joanne. O 

lançamento do CD foi bastante aguardado, pois além de representar a retomada do trabalho 

solo da artista, esperava-se o retorno dela a música pop, especialmente depois da confirmação 

de que Mark Ronson, o mesmo produtor de Back to Black de Amy Winehouse e dono do hit 

Uptown Funk, parceria com Bruno Mars, assinava a produção do material. Porém, apesar do 

pop estar presente, a sonoridade do disco se associa mais ao rock, folk e o country, com mais 

baladas do que músicas dançantes. Nessa lógica, Lady Gaga também exibiu, 

majoritariamente, um visual mais limpo, com roupas simples e despojadas, passando com 

                                                 
134 Lady Gaga já havia feito pequenas participações em outras produções audiovisuais, porém foi a primeira em 
que teve um papel expressivo/constante.  
135

 GERMANOTTA, Stefani. Lady Gaga fala sobre depressão e dizer “não” para coisas que não acredita. 2015 
(4m52s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OmMmlI8NFD4 Acesso em: 11 de janeiro de 
2019. 
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Joanne o tom de uma fase de certo afastamento musical e visual de seus trabalhos anteriores 

(Figura 14).   

 

Figura 14 - Capa do CD Joanne e visuais adotados por Gaga para a promoção do álbum. 

 

Fonte: Wikipédia
136

, Site Getty Images
137

 e Popline
138

. 

 

O álbum, que estreou no topo da Billboard 200, mas com vendagem abaixo dos 

demais trabalhos139 da própria Gaga, além de fazer referência ao nome de batismo da cantora, 

é também uma homenagem a irmã de seu pai, Joanne Stefani Germanotta, a qual faleceu aos 

19 anos em decorrência de complicações causadas pelo lúpus. A cantora constantemente 

afirma que a morte da tia marcou a trajetória de sua família, tanto que nos agradecimentos de 

The Fame, Lady Gaga já mencionava a parente, dedicando um poema a mesma. Por isso, 

conforme a interprete, em entrevista à Harper’s Bazaar, a temática do CD abarca “histórias 

clássicas de nossas vidas, que nos fazem ser quem somos e sempre nos fazem voltar a ser 

quem realmente somos por dentro” (GERMANOTTA, 2016)140. Ainda na mesma entrevista, 

Lady Gaga declarou que  

 
todas as músicas são autobiográficas, são sobre quem eu sou no momento, e sobre o 
meu desejo de que as pessoas olhem nos meus olhos e vejam meu passado, e vejam 

                                                 
136 Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/f/fd/Lady_Gaga_-
_Joanne_%28Official_Album_Cover%29.png Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
137

 Disponível em: https://media.gettyimages.com/photos/lady-gaga-visits-the-elvis-duran-z100-morning-show-
at-z100-studio-on-picture-
id603140748?k=6&m=603140748&s=612x612&w=0&h=uvUH8WVCwrnhWlpPMfcrKAbDQHhgnEJs_5LeLl
7R1fQ Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
138 Disponível em: http://portalpopline.com.br/ama-2016-de-terninho-lady-gaga-chega-comportada/ Acesso em: 
16 de janeiro de 2019.  
139 Contabilizando apenas as vendas “puras”, isto é, sem streaming, o CD vendeu 170 mil cópias em sua semana 
de estreia. Só não vendeu menos que The Fame (primeiro álbum da cantora – 24mil) e Cheek to Cheek (álbum de 
jazz – 131 mil cópias).  
140

 GERMANOTTA, Stefani. Lady Gaga dishes on New Album: Joanne. Nova Iorque, 15 de novembro de 
2016. (1m26s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3WvDSBfK8ME Acesso em: 02 de agosto 
de 2018. 
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aonde estou indo e me ajudem a solucionar isso. Eu queria que fosse sobre a 
experiência que eu tive com os meninos em estúdio e sobre o que eu realmente 
desejo, que é que as pessoas possam se divertir com seus celulares desligados, 
estando um com o outro. Existem muitas pessoas que perderam ou estão prestes a 
perder algo, então deveríamos viver cada momento como se fosse nosso último, e 
esse é o espírito de Joanne (GERMANOTTA, 2016) 

 

Assim, as divulgações iniciais do CD ocorreram em bares dos EUA, com uma mini 

turnê chamada Dive Bar Tour, remetendo ao início da carreira de Lady Gaga e patrocinada 

pela marca de cerveja Budweiser. De forma geral, Joanne teve boa avaliação da crítica, foi 

indicado ao Grammy Awards como ‘Melhor Álbum Pop Vocal’, além de ter contribuído, 

como indicou a Forbes, para lançar um novo período na música pop, em que se preza pela 

utilização de bandas e instrumentos no lugar da produção eletrônica e autotune141. Entretanto, 

nas paradas, as músicas de Joanne não se destacaram tanto. Talvez, Million Reasons possa ser 

considerada o único hit do disco, visto ter alcançado o top cinco da Billboard Hot 100, bons 

números de execução na plataforma do Spotify, se comparado a outras canções de Gaga, e 

indicada ao Grammy Awards como ‘Melhor Performance Pop Solo’.   

Aliás, a mudança visual de Lady Gaga não deixou de ser observada pela mídia, como 

no programa CBS Sunday Morning, em que durante entrevista, o apresentador proferiu que 

agora a cantora estava mais para “Lady” do que “Gaga”142, assim como alguns veículos 

midiáticos destacaram o fato da artista passar a ostentar publicamente uma imagem 

considerada “moça de família”. Nesse sentido, como justificativa, Lady Gaga afirmou que 

está em constante transformação, crescimento e, como uma mulher de trinta anos, era o que 

queria fazer no momento. Reflexões sobre a fama também ganharam espaço, não 

necessariamente no álbum, mas em posicionamentos tomados durante a promoção do CD. Em 

entrevista concedida em dezembro de 2016, em Londres, a cantora afirmou compreender que 

“[...] dinheiro e ser uma celebridade são colocados em um pedestal que verdadeiramente não é 

merecido, porque isso não está no centro da felicidade. O que está no centro da felicidade é a 

família, amizade, amor e gentileza” (GERMANOTTA, 2016)143. Já em postagem em suas 

redes sociais online divulgando seu documentário em parceria com a Netflix, o Gaga Five 

Foot Two, declarou que 

 
(...) a fama não é tão memorável quanto dizem. Ela é solitária, isola e é um grande 
desafio psicológico porque a fama muda a maneira como você vê as pessoas. Para 

                                                 
141 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2017/08/forbes-credita-lady-gaga-por-ajudar-a-
inaugurar-uma-nova-era-do-pop-com-o-joanne Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
142 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zCZBzltXnw0  Acesso em: 02 de agosto de 2018 
143

 GERMANOTTA, Stefani. Lady Gaga fala sobre por fama e dinheiro acima de família e amigos. 2016. 
(1m47s). Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=cO2iTtGUlpE Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
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mim, isso não é natural, mas complicado, porque eu sei que meu destino é ser uma 
artista. Mesmo assim, me sinto honrada pelo lado da fama que gera amor pelo 
mundo, pela voz que eu tenho recebido de meus fãs propagando mensagens de 
empoderamento e igualdade, pela vida afortunada que trouxe para mim e minha 
família e como podemos ajudar aqueles que precisam. [...] Eu nem sempre dou ao 
mundo exatamente o que esperam de mim. Mas sem erro, sempre é o meu 
verdadeiro eu (GERMANOTTA, 2017, online) 

144
 . 

 

Assim como as demais produções da artista, Joanne também teve uma turnê de apoio, 

que iniciou em agosto de 2017. Porém, antes disso, Lady Gaga foi a atração principal do show 

do intervalo do Super Bowl145, o qual quebrou dois recordes: o de mais assistido da história do 

evento e o evento musical mais assistido de todos os tempos146, bem como foi garota 

propaganda da joalheria Tiffany & Co, visto o interesse da marca em atingir a nova geração. A 

empresa acabou tendo um aumento de 8% nas vendas e, entre os motivos, creditou Lady 

Gaga147. No que envolve a turnê, a Joanne World Tour, foi a mais lucrativa de uma artista 

feminina em 2017148, mesmo com seu único show na América Latina cancelado e a parte 

Europeia adiada para 2018. Ambas as ações ocorreram em virtude das dores crônicas que a 

cantora enfrenta, causadas pela fibromialgia, síndrome que revelou possuir e que lhe obrigou 

a dar uma pausa na turnê de cerca de dois meses, em 2017. Após retomar as apresentações, 

em três de fevereiro de 2018, foi informado o cancelamento dos últimos dez shows da turnê, 

novamente, em virtude da condição de saúde da cantora, logo, finalizando antes do previsto a 

Joanne World Tour. Em manifestação nas redes sociais online após o comunicado, Lady Gaga 

lamentou o ocorrido e pediu que os fãs perdoassem a sua humanidade, pois o cancelamento 

era a única opção plausível no momento149.  

Em virtude disso, Lady Gaga passou por um período de baixa atividade midiática, com 

poucas aparições públicas e interações nas redes sociais online. No entanto, o cenário se 

modificou no segundo semestre de 2018, quando começaram as divulgações do remake do 

filme de A Star is Born (Nasce uma estrela, em português) (Figura 15), obra dos gêneros 

musical e drama, com direção e atuação de Bradley Cooper, em que Lady Gaga é protagonista 

                                                 
144 GERMANOTTA, Stefani. A message from me about GAGA: FIVE FOOT TWO. 2017. Informação 
disponível em: https://twitter.com/ladygaga/status/910985008596135936  Acesso em 02 de agosto de 2018.  
145 Nome dado ao último jogo da National Football League (NFL), principal liga de futebol americano dos 
Estados Unidos, o qual decide o campeão da temporada.  
146 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2017/02/lady-gaga-bate-dois-enormes-recordes-
durante-performance-no-super-bowl Acesso em: 02 de agosto de 2018. 
147 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/01/lady-gaga-colaborou-para-aumento-de-
vendas-da-tiffany-e-co Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
148 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2017/12/joanne-world-tour-se-torna-a-turne-
feminina-mais-lucrativa-de-2017 Acesso em: 02 de agosto de 2018.  
149 Informação disponível em: http://portalpopline.com.br/lady-gaga-sobre-cancelamento-da-joanne-tour-espero-
que-voces-possam-perdoar-minha-humanidade-esta-era-unica-escolha/ Acesso em: 11 de janeiro de 2019.  
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ao lado do ator. Na primeira versão do filme, de 1937, o papel feminino principal foi de Janet 

Gaynor, já na regravação de 1954 de Judy Garland, e, na de 1977, de Barbra Streisand. O 

filme retrata a história de Jackson Maine (Cooper), cantor consagrado de country, porém 

viciado em drogas, bebidas e com problemas familiares, o qual conhece Ally (Lady Gaga), 

uma garçonete, que canta em uma boate de drag queens e compõe músicas, mas tem 

dificuldades em construir uma carreira na indústria fonográfica devido a sua aparência. Maine 

acaba por ajudar Ally e eles se envolvem romanticamente. Contudo, enquanto ambos veem a 

carreira dela ascender, os problemas psicológicos e vícios dele se agravam, o que afeta o 

relacionamento dos dois e a vida profissional de Maine.  

 

Figura 15 - Cartaz de divulgação do filme. 

 

Fonte: Wikipédia
150

 

 

A primeira exibição do filme ocorreu na 75ª edição do Festival Internacional de 

Cinema de Veneza. Tanto a produção quanto a trilha sonora e as atuações de Lady Gaga e 

Bradley Cooper foram elogiados pelos críticos especializados. Elogios que voltaram a se 

repetir nos demais festivais em que a obra cinematográfica foi apresentada, gerando, assim, 

uma expectativa no público. No dia cinco de outubro de 2018, ocorreu a estreia nos cinemas 

norte-americanos e sucessivamente no resto do mundo. Segundo a Forbes, em sua semana de 

estreia, apenas nos EUA, o filme arrecadou 42.6 milhões de dólares, superando a previsão 

inicial151 e já pagando seu custo de produção, que foi estimado em 36 milhões de dólares. 

                                                 
150 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:ASIB_-_Lady_Gaga_and_Bradley_Cooper.png Acesso 
em: 11 de janeiro de 2019.  
151 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/10/em-sua-semana-de-estreia-nasce-uma-
estrela-arrecada-42-6-milhoes-de-dolares-nos-eua Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
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Cerca de um mês após o lançamento, o longa metragem já tinha ultrapassado a marca de 300 

milhões de dólares arrecadados mundialmente, o que indicou a sua boa recepção pelo público 

e o sucesso do filme152.  

Fora o destaque nos cinemas, a trilha sonora igualmente despontou. Tendo a música 

Shallow como carro chefe, a qual é interpretada por Bradley Cooper e Lady Gaga, com 

composição da cantora junto de Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt, o CD 

alcançou a primeira posição na Billboard 200 com 231 mil cópias comercializadas em sua 

primeira semana de lançamento, melhor posição de uma trilha sonora cinematográfica desde 

‘Cinquenta tons de cinza’, em 2015. O feito colocou Lady Gaga como a única artista nessa 

década a chegar ao topo da parada por cinco vezes153. Ainda, a procura pela cópia física da 

trilha sonora foi tão grande, que lojas como Walmart e Amazon tiveram seu estoque esgotado 

nos EUA154 e o CD ficou por três semanas consecutivas em primeiro na Billboard 200, 

quebrando recorde pessoal de Lady Gaga ao ultrapassar Born This Way como o álbum da 

artista que passou mais tempo no topo do ranking. Outro feito foi ter se tornado a primeira 

trilha sonora nos últimos 10 anos a ocupar o primeiro lugar por três semanas seguidas155.  

Percebe-se que toda essa repercussão do filme trouxe uma nova perspectiva a carreira 

de Lady Gaga. Em artigo escrito por Rob Sheffield, para a Revista Rolling Stone, é afirmado 

que a cantora está passando por uma fase estranha de ressureição na indústria do 

entretenimento, visto que, não muito tempo atrás, ela parecia acabada e sem rumo, sendo 

agora uma das “queridinhas da América”156 por sua atuação no longa e interpretação de 

Shallow. Em ranking elaborado pela revista The Hollywood Reporter sobre as 100 mulheres 

mais poderosas do mundo do entretenimento, Lady Gaga é citada como uma das poucas 

cantoras que conseguiu transitar da música para o cinema com êxito157. Já em matéria do 

jornal The New York Post, é mencionado o fato de que muitos não estavam convencidos da 

capacidade de Lady Gaga em interpretar a protagonista do filme, posto seu amadorismo nos 

                                                 
152 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/11/nasce-uma-estrela-ultrapassa-a-marca-de-
300-milhoes-arrecadados-mundialmente Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
153 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/10/oficial-billboard-confirma-que-nasce-uma-
estrela-e-1-e-lady-gaga-se-torna-a-unica-artista-com-5-albuns-1-nesta-decada Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
154 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/10/sold-out-copias-fisicas-da-trilha-de-nasce-
uma-estrela-estao-atualmente-esgotadas-no-walmart-e-na-amazon Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
155 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2018/10/billboard-confirma-trilha-sonora-de-nasce-
uma-estrela-pela-3-semana-em-1-tornando-o-album-da-gaga-que-mais-permaneceu-no-topo-do-chat Acesso em: 
12 de janeiro de 2019.  
156 Informação disponível em: https://www.rollingstone.com/music/music-features/lady-gaga-second-act-
759060/?fbclid=IwAR3m6vsyAQ59XPwoSvfXT1jkL6jO8q3e11KsLWbWTNe9-VkNxKgVeDqogIU Acesso 
em: 12 de janeiro de 2019.  
157 Disponível em: https://www.hollywoodreporter.com/lists/hollywood-reporters-2018-women-entertainment-
power-100-1163463/item/wiep-2018-dede-gardner-1163522 Acesso em: 12 de janeiro de 19.  
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cinemas, porém ela conseguiu entregar uma elogiada performance158. Nesse sentido, segundo 

matéria do El País, a própria Warner Bros apresentou certo receio quando Cooper defendeu a 

ideia de ter a cantora como protagonista, sendo que só aceitaram a proposta após terem feitos 

vários testes com a artista e gravada uma cena piloto159.  

Com essa perspectiva, em mesa redonda organizada pelo The Hollywood Reporter 

com atrizes cotadas para concorrerem ao Oscar 2019, Gaga mencionou que antes de ser 

cantora ou musicista, desejava ser atriz, logo, interpretar era um grande sonho seu. Contudo, 

como não conseguiu atingir tal propósito, entende que acabou durante os últimos anos criando 

personagens para si mesma, de modo a exercer sua teatralidade. Igualmente, atribui como 

aspectos importantes para a construção da personagem as aulas de interpretação que fez para 

o filme, junto à equipe especializada; a confiança de Cooper; e o cuidado em não reproduzir 

sua forma de cantar enquanto fazia as cenas musicais como Ally160. Também é sabido que a 

caracterização da personagem foi construída de modo estratégico, procurando se afastar da 

persona de Lady Gaga, assim, privilegiando a cor natural de cabelo da artista, uso de pouca 

maquiagem e roupas e acessórios simples.  

Ademais, a obra cinematográfica e Lady Gaga foram reconhecidos nas principais 

premiações da música e do cinema. Shallow foi indicada a cinco categorias no Grammy 

Awards de 2019, entre elas as mais importantes do evento: ‘Record of The Year’ e ‘Song of 

The Year’. Já quatro foi o número de categorias em que concorreu no Screen Actors Guild, o 

SAG Awards161 2019, com o filme competindo em ‘Outstanding Performance by a Cast in a 

Motion Picture’ (Excelente desempenho por um elenco em um filme) e Lady Gaga em 

‘Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role’ (Desempenho excepcional 

de uma atriz em um papel de liderança). No Critics’ Choice Awards 2019162 receberam nove 

                                                 
158 Informação disponível em: https://nypost.com/2019/01/05/how-lady-gaga-proved-hollywoods-haters-wrong/ 
Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
159 Informação disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/07/eps/1546857971_759081.html?%3Fid_externo_rsoc=FB_BR_CM&f
bclid=IwAR2zqmvz44iC-AI1hQFzdSWYMhAh4NsbcJr0LUU3xjd0I2At8qffj_qd15E Acesso em: 23 de janeiro 
de 2019.  
160 Informação disponível em: https://www.youtube.com/watch?time_continue=143&v=d-6NoyJxv5E Acesso 
em: 12 de janeiro de 2019. 
161 Premiação viabilizada pela Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists(SAG-
AFTRA), que busca premiar os destaques do ano no cinema e televisão e representa atores, anunciantes, 
jornalistas de radiodifusão, dançarinos, DJs, redatores de notícias, editores de notícias, apresentadores de 
programas, cantores, dublês, locutores, entre outros profissionais. Informação disponível em: 
https://www.sagawards.org/about Acesso em: 16 de janeiro de 2019.  
162 Premiação vinculada a The Broadcast Film Critics Association (BFCA) e Broadcast Television Journalists 
Association (BTJA). Informação disponível em: http://www.criticschoice.com/critics-choice-awards/ Acesso 
em: 07 de março de 2019.   
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indicações e ao British Academy Film Awards (BAFTA)1632019, considerado o Oscar 

britânico, sete. Em ambas, Lady Gaga disputou diretamente em duas categorias: ‘melhor trilha 

sonora original’ por Shallow e ‘Melhor atriz’. A última categoria, no BAFTA, trouxe para 

Lady Gaga a marca de ser apenas a sexta cantora nomeada para tal prêmio. Já no Golden 

Globes164 2019 foram recebidas cinco indicações: ‘Melhor diretor’, ‘Melhor atriz’, ‘Melhor 

música original’, ‘Melhor desempenho de um ator em filme’ e ‘Melhor filme’. Por fim, A Star 

is Born recebeu nove indicações ao Oscar 2019, com Lady Gaga sendo credenciada em duas 

delas, ‘Melhor atriz’ e ‘Melhor canção original’, com Shallow. Isso lhe tornou, nos 89 anos do 

evento, a décima cantora indicada a ‘Melhor atriz’, sendo que a última foi Cher, em 1988165, e 

a primeira pessoa na história da premiação a ser nomeada nas duas categorias no mesmo 

ano166. Assim, esse cenário colocou Lady Gaga no patamar de primeira cantora na história a 

ser indicada por sua atuação em todas as principais premiações cinematográficas em um único 

ano167, ganhando, junto a Glenn Close, o Critics’ Choice. Além disso, por Shallow ter sido 

premiada em todos os eventos, Gaga também se tornou a primeira artista musical a vencer 

cinco premiações na mesma temporada168. 

Ademais, o final de 2018 e início de 2019 de Lady Gaga, além de marcados por A Star 

is Born, trouxeram também o início de sua temporada de apresentações em Las Vegas, que 

tem previsão de duração de dois anos. A residência é dividida em dois formatos de shows, a 

‘Enigma’, nos moldes das performances de música pop, e a ‘Jazz & Piano engagements’, em 

que a cantora interpreta clássicos do jazz e alguns de seus hits nesse ritmo, sendo esse último 

formato com número menor de shows programados. O primeiro espetáculo da residência 

ocorreu no formato ‘Enigma’, em 28 de dezembro de 2018, com a capacidade máxima do 

                                                 
163 Promovida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão. Premia as melhores produções britânicas e 
internacionais. Informação disponível em: http://www.bafta.org Acesso em: 16 de janeiro de 2019.  
164 Organizada pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA), formada por jornalistas 
internacionais que divulgam informações sobre filmes e televisão a nível mundial. Informação disponível em: 
https://www.goldenglobes.com/faq Acesso em: 16 de janeiro de 2019.  
165 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2019/01/lady-gaga-se-torna-uma-das-poucas-
cantoras-da-historia-indicadas-como-melhor-atriz-no-
oscar?fbclid=IwAR3euYo194HhnK3sI8vMrauCC7qkxpx5oIXaZ8xeK34zC2cT6MLwXkYz9-g Acesso em: 23 
de janeiro de 2019.  
166 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2019/01/lady-gaga-se-torna-a-primeira-pessoa-a-ser-
indicada-em-melhor-atriz-e-musica-original-em-um-mesmo-ano-no-
oscar?fbclid=IwAR292zIMmOQp_SGbI6J194kwozGQxrx6M_NpU-1IntU-WPypRUeOqd1h7r4 Acesso em: 23 
de janeiro de 2019.  
167 Informação disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2019/01/lady-gaga-se-torna-a-1-cantora-na-historia-
a-ser-indicada-em-todas-as-grandes-premiacoes-por-sua-atuacao-em-um-unico-
ano?fbclid=IwAR2iARSA2OQMDKdcReOurMcyJvelE1nE8CqZ-awyNEbkok18P0WUxilVD6E Acesso em: 23 
de janeiro de 2019.  
168 Informação disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,lady-gaga-e-a-primeira-artista-a-
vencer-cinco-premiacoes-na-mesma-temporada,70002735103 Acesso em: 07 de março de 2019.  
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local completa e setlist composta pelas músicas mais conhecidas da cantora. O evento foi 

bastante elogiado pela crítica e consideraram que a residência representa o retorno da cantora 

a sua origem pop, visto o foco nas coreografias, figurinos chamativos e elementos exóticos169. 

Isto é, o conceito do show parece ser inspirado no futurismo, na tecnologia e em animes 

japoneses, com Lady Gaga, entre as músicas, interagindo com a android Enigma, além de 

cantar pendurada no teto e em cima de um robô manipulável. Já a primeira apresentação da 

‘Jazz & Piano engagements’ foi em 20 de janeiro de 2019, com cenário totalmente distinto do 

outro formato; figurinos glamorosos, remetendo às décadas de 1920 a 1950; uso de orquestra 

e participação de Tony Bennett (Figura 16). Assim sendo, para a Revista Forbes, 2019 será 

uma grande ano financeiro para Lady Gaga, uma vez que, na residência em Las Vegas, 

estima-se que a cantora fature cerca de um milhão de dólares por show, aliado ao bom 

desempenho de A Star is Born e indicação ao Oscar, que abre caminhos para elevar o valor de 

seu cachê. Segundo a mesma publicação, a fortuna da artista é avaliada atualmente em 300 

milhões de dólares170.   

 

Figura 16 - Lady Gaga performando em ‘Enigma’ e ‘Jazz & Piano engagements’, 
respectivamente. 

 

Fonte: Harpers Bazaar
171

 e RDT Lady Gaga
172

 

 

                                                 
169 Informação disponível em: http://portalpopline.com.br/enigma-veja-o-que-imprensa-americana-esta-falando-
sobre-estreia-de-lady-gaga-em-las-vegas/?fbclid=IwAR09EGvW8iLP5-
XIVetPJ9okmKq_P7XZJx9OZqRXBIqOBj46lSyhU3piivo Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
170 Informação disponível em: http://portalpopline.com.br/segundo-forbes-em-2019-fortuna-de-lady-gaga-
engrandecera-gracas-faturamento-recorde/?fbclid=IwAR31-
F6TeMVrk_ks2CAf5twnRzsOjawJpHWRl6lyEWzJUbsjSf-DQqpoqCA Acesso em: 26 de janeiro de 2019.  
171 Disponível em: https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/g25706684/lady-gaga-las-vegas-residency-
enigma-outfits-looks-photos/ Acesso em: 12 de janeiro de 2019.  
172 Disponível em: http://www.rdtladygaga.com/2019/01/resumo-tudo-o-que-rolou-no-primeiro-show-da-jazz-e-
piano-na-residencia-de-lady-gaga-em-las-vegas Acesso em: 23 de janeiro de 2019.  
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Com o que foi delineado aqui, entende-se que Lady Gaga foi construída como uma 

celebridade da indústria da música pop apoiada na lógica de ser alguém que possui atributos e 

um desempenho exemplar (FRANÇA; SIMÕES, 2014), associada a uma mescla de 

estratégias entendidas como tradicionais da indústria, como o auxílio de intermediários 

culturais (ROJEK, 2008), e táticas de microcelebridade (MARWICK; BOYD, 2011). Isto é, 

Gaga contou, primeiramente nessa elaboração, com o papel de seus pais, que estimularam e 

investiram financeiramente na formação da cantora como musicista e, consequentemente, no 

aprimoramento de suas habilidades, o que pode ser reconhecido pelas menções ao seu talento 

e qualidade vocal. De mesmo modo, constata-se seu empenho em obter conhecimento, como 

por meio de breve instrução acadêmica e experiência prática, as quais repercutem no trabalho 

de compositora e no envolvimento que tem com a concepção dos conceitos de seus álbuns e 

visuais utilizados. Porém, a cantora só começou a galgar o sucesso depois que passou pela 

ação dos intermediários culturais (ROJEK, 2008), como os produtores, agentes e a equipe 

criativa Haus of Gaga, que moldaram a sua sonoridade e imagem, ou seja, seu rosto público. 

Junto a isso, a cantora empreendeu a técnica de microcelebridade, com a busca por 

visibilidade através de divulgação pelo Facebook, blogueiros, entre outros, já que encontrou 

certa resistência inicial da mídia de massa ao seu rosto público.  

Por conseguinte, seguindo a lógica das celebridades e do gênero musical pop, Lady 

Gaga se associou a determinados valores sociais, que, em especial, são potencialmente 

vivenciados por uma parcela jovem da população, bem como a questões caras para aqueles 

sujeitos que são socialmente excluídos e/ou passam por situações de preconceito/opressão 

(FRANÇA, 2014; JORGE, 2012; VELASCO, 2011; SOARES, 2012). Para tanto, percebe-se 

que houve um forte investimento na narrativa biográfica da cantora (HERSCHMANN; 

PEREIRA, 2003a; 2003b). Isto é, através dela, Lady Gaga evidenciou-se como alguém que 

sempre foi excêntrico, camaleônico e que, por causa disso, passou por problemas pelos quais 

muitos jovens já experimentaram, como o bullying. Consequentemente, acabou trazendo 

também a transgressão como elemento de trabalho, e, igualmente, como forma de conseguir 

notoriedade, tanto através das roupas usadas, como pelas declarações dadas (ROJEK, 2008). 

Nota-se que esses aspectos simbólicos foram satisfatoriamente revertidos para os conceitos de 

seus CDs e videoclipes (DIAS, 2012; VELASCO, 2011). Logo, se posicionou e foi 

posicionada como uma figura de identificação e representação para muitas pessoas, além de 

proporcionar um estilo de vida a ser seguido (FREIRE FILHO, 2003; ROJEK, 2008). 

Assim sendo, reconhecemos que Lady Gaga possui uma preocupação genuína com o 

vínculo que moldou, através de um contato parassocial (WARWICK; BOYD, 2011), em sua 
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grande maioria, com seus fãs, os Little Monsters, e mensagem que passa aos mesmos, bem 

como as questões sociais que endossa. No entanto, também se nota que esses aspectos são 

forjados dentro de uma carreira permeada por contradições. Por mais que defenda que Lady 

Gaga e Stefani Germanotta são a mesma pessoa, que é versátil, que constantemente se 

transforma e que tudo que faz reflete seu verdadeiro eu, isso é, não existe uma separação entre 

o eu público e o eu privado, a questão sobre até que ponto Lady Gaga não é uma personagem 

ou qual é a sua “imagem certa” sempre se destaca (ROJEK, 2008; MEYERS, 2009). Em 

especial, isso fica evidente em seu posicionamento sobre a fama, o qual mudou ao longo do 

tempo, e seus aparentes esforços/estratégias em se mostrar como artista, procurando 

apresentar um “outro lado” de sua persona, de certo modo, distante daquele pelo qual ficou 

conhecida. Como resultado, tais processos lançam luz ao fato de que, independente de 

qualquer esforço ou sentimento, Lady Gaga não deixa de ser um produto que pertence à 

indústria e precisa gerar lucro. 

Nessa lógica, pode-se apontar a criação do capital solidário (CAMPANELLA, 2014b) 

de Lady Gaga, dado a cantora ser ativista de várias causas sociais, o que entendemos se 

relacionar, de alguma forma, com a própria base de fãs que construiu, sendo eles, de todo 

modo, os principais compradores de bens vinculados ao seu nome. Nessa lógica, tem-se ainda 

a utilização de Lady Gaga enquanto veículo de endosso para a aquisição de produtos, como 

nos casos da propaganda para a marca Tiffany & Co, a qual entendemos que mobilizou um 

endosso tanto imperativo quanto implícito, além de ter contribuído para a atribuição de novos 

sentidos a imagem da cantora; e a presença da marca de cerveja Budweiser patrocinando os 

shows da Dive Bar Tour, que, a nosso ver, se configuraria como um endosso copresente 

(MCCRACKEN, 2012).  

Igualmente, nota-se que ela explora bastante a imitação e a referencialidade 

(RODRIGUES; VELASCO, 2012), visto ter sido comparada a outros artistas, especialmente 

através das instâncias da performance e do espetáculo (RODRIGUES; VELASCO, 2012; 

SOARES, 2012). Contudo, compreendemos que também foi pela esfera da performance que 

trouxe alguns elementos como diferencial para manter a sua atratividade. Assim, entre a 

grande mescla de referencialidades que faz, Lady Gaga beneficia-se do contexto tecnológico 

que está inserida, aliado ao quesito moda, onde, extrapolando o emprego do bizarro e do 

excêntrico, soube trabalhar muito bem com as emoções humanas, em particular pelo choque. 

Em resumo, Lady Gaga se utilizou do comum da indústria fonográfica, mas de forma 

exagerada, manejando com destreza os recursos visuais e em consonância com a tecnologia, o 

que lhe garantiu certa originalidade.  
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Todavia, ela não escapou da necessidade de passar por uma “limpeza de imagem”, 

notadamente quando suas produções começaram a ter retorno comercial menor que o 

esperado para a sua figura, constatado através das vendas de CDs e reconhecimento da 

indústria em indicações a premiações, entendidas por nós como uma ação sutil do próprio 

sistema em reforçar os atributos e desempenho exemplar de uma celebridade, começaram a 

diminuir. Juntamente, isso intensificou a busca por novos meios de lucro. Por isso, se 

utilizando da própria narrativa biográfica (HERSCHMANN; PEREIRA, 2003a; 2003b) da 

cantora, em conjunto com a estratégia de “integração vertical” (TURNER, 2004, apud 

CAMPANELLA; NANTES; FERNANDES, 2018), houve a reelaboração do material 

simbólico ofertado por Lady Gaga através de sua imagem e conceitos dos CDs, como pela 

aproximação com outros estilos musicais, como o Jazz e o lançamento de Joanne; a transição 

para Hollywood, em A Star is Born; e a série de shows em Las Vegas, com ‘Enigma’ e ‘Jazz 

& Piano engagements’.  

Percebe-se, de maneira geral, que a renovação foi satisfatória, pois resultou em lucros 

e colocou a artista em uma nova perspectiva de carreira, algo que poucas cantoras conseguem. 

Isso é, trouxe para a sua imagem um novo reconhecimento e valorização, vinculados tanto a 

indústria fonográfica quanto cinematográfica, que nos proporciona pensar em Lady Gaga 

como um dos maiores marcos que a indústria do entretenimento produziu nos últimos dez 

anos. Entretanto, isso não deixou de ser um movimento arriscado, já que, a nosso ver, 

evidenciou mais a brecha entre a persona que surgiu na música pop e a que está atualmente 

em evidência na mídia, sendo que esse aspecto pode – ou não – ter consequências diante do 

seu público fidelizado, o que procuramos, de certo modo, explorar nos próximos capítulos.    

Por fim, entendemos que talvez a percepção acerca de Lady Gaga constituir-se como 

um produto seja minimizada devido algumas ações. Como Gamson (1992) evidencia a 

respeito de o público ser instruído a como ver a construção da celebridade, observa-se que 

Lady Gaga se utiliza de duas lógicas para isso. A primeira é aproximar o público discorrendo 

sobre os malefícios da fama e crítica a aspectos da indústria, os quais lhe fazem sentir menos 

humana e mais objeto. A segunda vem da cantora demonstrar ter certa liberdade dentro de sua 

gravadora, conseguindo impor algumas de suas perspectivas artísticas, vontades e se negando 

a seguir alguns padrões, o que nem toda cantora pop consegue fazer e, com isso, denotando 

que faz apenas aquilo que lhe faz feliz. Assim sendo, reconhecemos que Lady Gaga possui 

seus méritos, se mostra alguém inteligente dentro do meio que circula e tem certa autonomia 

para gerir sua carreira, todavia, ela não logra se afastar do que é valorizado e controlado pela 

indústria.  
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4 ELES SÃO REIS, ELES SÃO MONSTROS: OS FÃS EM CENA  

 

So the real truth about Lady Gaga fans, 
my little monsters, lies in this sentiment: 

they are the kings, they are the queens, 
they write the history of the kingdom and 

I am something of a devoted jester 
 

Lady Gaga – Manifesto of Little Monsters 

 

As reflexões organizadas para o quarto capítulo dizem respeito ao âmbito dos sujeitos 

do estudo, os fãs. Assim, faz-se pertinente iniciarmos com um breve panorama a respeito da 

emergência dos estudos que nos propiciam pesquisar esse consumidor específico, tanto no 

contexto internacional, quanto nacional. Com isso, julgamos delinear o modo pelo qual os fãs 

são percebidos na pesquisa. Por conseguinte, nos voltamos para alguns aspectos, os quais são 

compreendidos como característicos do comportamento e das práticas dos fãs. Por fim, 

apresentamos detalhes dos ambientes observados, com um perfil dos Little Monster e 

reflexões sobre as dinâmicas entre os fãs e Lady Gaga e entre fãs, apreendidos por meio da 

abordagem etnográfica na internet.  

 

4.1 A EMERGÊNCIA DOS ESTUDOS DE FÃS 

 

Conforme tem-se em Jenkins (2006; 2015), o termo fã vem do inglês, como uma 

abreviação da palavra latina fanaticus, usada para descrever uma pessoa que era devota a 

alguma religião/pertencente a um templo. Com o tempo, o termo ganhou um sentido 

depreciativo e passou a se referir a pessoas altamente entusiastas em sua adoração, beirando a 

insanidade e a falsidade. Já o primeiro emprego da abreviação, fan, remonta ao final do século 

XIX, em que jornais da época utilizaram-na para referenciar sujeitos seguidores de equipes 

profissionais de esporte. Posteriormente, seu uso foi alargado para designar qualquer pessoa 

que fosse fiel ao entretenimento comercial, sem, é claro, perder a característica negativa de 

sua origem (JENKINS, 2015). Nas últimas décadas, os fãs alçaram a um status de 

visibilidade, que abarcou certo redimensionamento de seu papel na indústria do 

entretenimento e, em alguns casos, mudanças em tradicionais práticas midiáticas. 

Consequentemente, pesquisas dedicadas a esses sujeitos vêm aumentando. Todavia, opiniões 

sobre esse público não podem ser consideradas como um fenômeno novo na Academia. 
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Através de Siuda (2010), Jenkins (2015; 2006) e Gray, Sandvoss e Harrington (2017) 

identificamos que as reflexões sobre fãs desenvolvidas até então em âmbito internacional, 

predominantemente no contexto europeu e norte-americano, podem ser organizadas em quatro 

ondas173 de estudos “com objetivos divergentes, pontos de referência conceituais e 

orientações metodológicas” (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017, p.2). Nesse 

sentido, ao contrário do que se acredita, como destaca Jenkins (2006), os estudos de fãs não 

representam um bloco de teoria unificado. Em vista disso, emprega-se a expressão ondas, pois 

assimila-se que, de todo modo, os postulados expostos em cada tendência não foram 

suplantados, mas sobrepostos uns aos outros (SIUDA, 2010). Sendo assim, no que envolve a 

primeira onda, entende-se que ela tem início por volta das décadas de 1920 e 1930, podendo 

ser denominada como a “onda do desvio” (SIUDA, 2010) e tem forte ligação com os 

argumentos elaborados pela Escola de Frankfurt a respeito da Indústria Cultural e da cultura 

de massa. 

Nessa tendência, em que nota-se certa referência às origens da palavra fã, há uma aura 

de patologização dos sujeitos como alienados e manipulados pela Indústria Cultural que, 

através de seus produtos, não privilegiariam um estímulo ao raciocínio, mas a manutenção das 

estruturas de desigualdade sociais e econômicas e um consumismo irreflexivo e trivial. De 

igual modo, os fãs são considerados seres com problemas sociais e psicológicos, imaturos, 

perturbados e excêntricos, que não sabem lidar com situações difíceis ou incapacitados de 

levar uma vida normal, portanto, procuram meios de fugir dessa realidade através da fantasia 

proporcionada pelo consumo do conteúdo banal da cultura de massa (JENSON, 2001; 

SIUDA, 2010).  

Logo, apreende-se em Jenson (2001), que nessa onda o comportamento dos fãs é, 

predominantemente, associado a duas caracterizações: o indivíduo obcecado e o fanático 

histérico, que reverberou na Academia e, igualmente, nas representações na mídia. Em 

consequência, pessoas com uma afeição para com as celebridades eram fortemente 

estigmatizadas, em particular, com o amparo dos casos em que fãs assassinaram seus ídolos 

ou pela imagem do fã descontrolado, chorando, ao se aproximar do artista (JENSON, 2001; 

SIUDA, 2010). Ainda, entende-se que  

 

                                                 
173 As obras citadas mencionam três ondas de estudos de fãs, mas percebemos que, no caso de Grey, Sandvoss e 
Harrington (2017), suas reflexões já partem da iniciativa de positivar a imagem do fã, ou seja, minimizando a 
fase em que o ser fã era considerado uma patologia. Por conseguinte, encontramos pontos de contato entre as 
ondas delineadas em cada trabalho, de modo que foi possível ampliarmos esses mapeamentos e apresentarmos 
nesse formato.  
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[o]utra razão pela qual os fãs tinham uma reputação tão ruim era devido à baixa 
visibilidade. Isso significa que não havia muitos fenômenos de mídia que atraíssem 
fãs. Durante a primeira onda, os fãs não eram vistos como membros de 
comunidades, mas sim como indivíduos. Descrevê-los como indivíduos patológicos 
era mais fácil porque, inicialmente, os fandoms não eram organizados de forma tão 
eficiente quanto nas décadas seguintes (SIUDA, 2010, online, tradução nossa)174. 

 

Assim, de acordo com Jenson (2001), ao delinearem os fãs desse modo, criou-se uma 

narrativa, em que se postulava um total distanciamento do pesquisador com o conteúdo 

investigado, bem como o distinguindo dos sujeitos da pesquisa. Isso é, uma separação entre 

“pessoas como nós”, professores, estudantes e críticos sociais, ou seja, tipos sociais 

respeitáveis e racionais, dos “outros”, os fãs, aqueles vistos como perigosos, emocionais, 

desviantes e representantes do que devia ser temido. Portanto, o “nós” seria “protegido pela 

razão, pela educação ou pela percepção crítica: graças a esses traços especiais, ‘nós’ não 

sucumbimos ao que quer que seja que acreditemos que se aplique a ‘eles’” (JENSON, 2001, 

p.25, tradução nossa)175. Consequentemente, assimila-se com isso que “[a]s crenças 

evidenciadas na estigmatização dos fãs são inerentemente conservadoras, e servem para 

privilegiar os atributos dos ricos, educados e poderosos” (JENSON, 2001, p.24-25, tradução 

nossa)176.  

Já a segunda onda, que tem a década de 1990 assinalada como seu momento fecundo, 

se configura como o período de renascimento dos fãs e é referenciada tanto como a “onda da 

resistência” (SIUDA, 2010), assim como por “Fandom is Beautiful” (GRAY; SANDVOSS; 

HARRINGTON, 2017). Há aqui um investimento dos pesquisadores em retratar o fã distante 

da aura patológica da onda anterior, mas sim como “um consumidor astuto, capaz de 

processar criativamente os sentidos de produtos de circulação massiva, elaborando, a partir 

deles, um conjunto variado de práticas, identidades e novos artefatos” (FREIRE FILHO, 

2007, p.82). Ou seja, uma maior preocupação em mostrar que as práticas dos fãs os 

diferenciam do consumidor comum, dado que possuem características específicas, porém de 

modo positivizado, pois destacavam seu lado criativo/produtivo, conjuntamente, evidenciando 

as potencialidades presentes na cultura popular e de massa. 

                                                 
174 No original: “Another reason why fans had such a poor reputation was due to their low visibility. This means 
that there were not many media phenomena that attracted fans. During the first wave, fans were not viewed as 
members of communities but rather as individuals. Describing them as pathological individuals was easier 
because, initially, fandoms were not organized as efficiently as they would be in later decades.” 
175 No original: “[…] protected by reason or education or critical insight: thanks to these special traits, ‘we’ don’t 
succumb to whatever it is we believe applies to ‘them.’ 
176 No original: “The beliefs evidenced in the stigmatization of fans are inherently conservative, and they serve to 
privilege the attributes of the wealthy, educated and powerful.” 
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Igualmente, buscou-se desvelar o papel dos fandoms, em que, com a organização 

grupal dos fãs, além da criação de uma cultura própria, representava um ato de subversão, 

posto que, coletivamente, se apropriavam dos produtos, construíam novos significados que 

fugiam do proposto pelos produtores de mídia e a indústria, colocando-os, posteriormente, em 

circulação, em especial na forma de novos materiais, assim, indo contra o poder dos 

produtores (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017). Porém, esse movimento dos fãs 

na segunda onda não chegou a ser visto como extremamente relevante para os produtores de 

mídia, ao contrário, em alguns casos, foi passível, inclusive, de conflitos, com um 

investimento dos produtores em rastrear e retaliar a organização dos fãs, como discorre 

Jenkins (2015) a respeito de atos da Lucasfilm contra comunidades de fãs. De certo modo, 

isso contribuiu para que a representação do fã na mídia não sofresse grandes alterações no que 

tange à não patologização. Ademais, apreende-se que se pressupõe haver entre fãs e fandom 

resistência tanto ideológica quanto econômica.  

 
Ao alterar os sentidos hegemônicos de entretenimentos de massa ou produtos 
midiáticos, jovens, mulheres e homossexuais manifestariam o seu descontentamento 
com “a vida como ela é”, superando sentimentos de subordinação e impotência. 
Eventos e artefatos aparentemente destinados a reproduzir hierarquias tradicionais 
de classe, gênero e raça podem ser reformatados como espaços e narrativas de 
vivência comunitária, igualdade racial e liberdade sexual (FREIRE FILHO, 2007, 
p.86, grifos do autor) 
 

Percebe-se que as pesquisas dessa onda “[...] se caracterizam também pela variedade 

de temáticas trabalhadas, o que reflete a variedade de manifestações dos fãs [...]” (COSTA, 

2018, p.25). Assim, encontra-se, no cenário internacional, um interesse por gênero e 

sexualidade, tanto pensados a partir da sociabilidade feminina em grupos de fãs, quanto pela 

produção feminina, como através da construção de slash fanfics177 (COSTA, 2018; 

HELLEKSON; BUSSE, 2006). Metodologicamente, a onda apresenta um investimento no 

uso da etnografia para compreender os fãs e identifica-se a abertura para narrativas em que o 

pesquisador, além de discorrer sobre as suas experiências com os fãs e fandoms, assume um 

envolvimento afetivo com o objeto pesquisado, ou seja, se posicionando também como fã. Por 

isso, localizam-se investigadores desfrutando do status de insider ou, como o termo cunhado 

por Jenkins (2015), aca-fã. Nesse sentido, a obra de Henry Jenkins, Textual Poachers 

(Invasores do Texto, em português), de 1992, em especial, é vista como um marco da segunda 

onda. Todavia, a noção de afastamento do objeto ainda era a mais requerida.   

                                                 
177 Histórias ficcionais de fãs com personagens, normalmente masculinos, que mantêm relacionamentos 
homoafetivo, sendo esses personagens, no texto original, heterossexuais.  
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Desse modo, apesar de se reconhecer a década de 1990 como significativa na guinada 

positivisita dos fãs, apreende-se que isso só foi possível dado o trabalho desenvolvido em 

anos anteriores pelos pesquisadores vinculados à perspectiva dos Estudos Culturais Britânicos 

e ao subcampo da Recepção (JENKINS, 2006; 2015). Nessa lógica, as contribuições da 

vertente se iniciaram a partir do momento em que seus pais fundadores, no final da década de 

1950 e início de 1960, preocupados com os contornos dados às questões culturais, sobretudo 

com as colocações da Escola de Frankfurt, procuraram viabilizar uma nova concepção ao 

conceito de cultura (ESCOSTEGUY, 2001). No caso, se empenharam em defender uma 

noção menos elitista, colocando a considerada cultura erudita como apenas mais uma forma 

de expressão cultural (ESCOSTEGUY, 2001), o que contribuiu para, a longo prazo, projetar-

se um olhar diferenciado para a cultura de massa e, consequentemente, proporcionar uma 

maior valorização dos objetos de adoração dos fãs.  

Outro ponto está justamente no momento em que os Estudos Culturais Britânicos 

passaram a se dedicar às pesquisas de recepção, posto que  

 
[s]ão implementados estudos de recepção dos meios massivos, especialmente, no 
que diz respeito aos programas televisivos. Também são alvo de atenção a literatura 
popular, séries televisivas e filmes de grande bilheteria. Todos estes tratam de dar 
visibilidade à audiência, isto é, aos sujeitos engajados na produção de sentidos 
(ESCOSTEGUY, 2001, p.42) 

 

Assim, abriu-se caminho também para o entendimento de que “alguns produtos 

culturais populares podem mesmo ter efeitos políticos positivos, independentemente de 

adotarem explicitamente um discurso educacional ou crítico” (GOMES, 2004, p. 190). Além 

disso, as pesquisas de recepção se edificaram com base em dois pressupostos: “[p]rimeiro, o 

de que a audiência é sempre ativa; segundo, o de que o conteúdo dos meios é polissêmico – o 

que tem sido entendido como sua abertura a diferentes interpretações” (GOMES, 2004, p. 

175). Portanto, os receptores são sujeitos criativos e ativos, capazes de construir significados a 

partir de seus contextos sociais e culturais. Logo, podemos perceber esses pressupostos dos 

estudos de recepção como cruciais para o entendimento sobre o ser fã forjado na segunda 

onda.  

Ainda, ao ter defendido a utilização da etnografia como profícuo meio para 

compreender as práticas dos fãs, Jenkins (2015) teve como base para a proposta a abordagem 

realizada em algumas pesquisas dos Estudos Culturais Britânicos. Por conseguinte, o autor 

supracitado igualmente atribui que uma de suas maiores proposições, a do aca-fã, parte de 

uma reflexão e adaptação do que já vinha sendo realizado dentro dos Estudos Culturais. No 
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caso, interpreta que algumas pesquisas desenvolvidas no âmbito da perspectiva possuíam 

caráter autobiográfico, como os trabalhos de Raymond Williams e de Angela McRobbie 

(JENKINS, 2015). Em referência ao primeiro, cita sua infância como pertencente à classe 

operária, entre outros aspectos de sua própria experiência de vida e, em relação à segunda, a 

sua condição de mulher e seu conhecimento a respeito das práticas femininas, os quais 

assimila que estavam imbricados e foram basilares em suas investigações a respeito da 

cultura, da classe trabalhadora e das subculturas femininas.  

Ademais, no que compreende à terceira onda, que entende-se ter despontado ao longo 

da década de 2000, ela mantém a visão do fã como criativo e capaz de elaborar sentidos em 

torno do produto que consome, porém tem-se um afastamento e crítica a respeito do caráter 

resistente atribuído a esses sujeitos na onda passada, o qual consideram ter sido uma 

apreciação celebratória do fã. Jenkins (2006) reconhece a validade das críticas a um 

posicionamento defensor dos fãs e fandoms, mas justifica-se alegando que os estudiosos, 

diante do cenário que estavam expostos, buscavam uma forma de alterar a percepção que se 

tinha, pois ela representava de um modo frustrante o que era ser fã. Assim sendo, apesar de 

ainda se ter uma preocupação com questões de poder, desigualdade, entre outros, há nessa 

terceira onda o ímpeto de mostrar que no fandom existem igualmente ações que replicam as 

hierarquias/condições sociais e culturais (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017). 

Enfatiza-se aqui que as pesquisas atentas as questões de gênero, “não mais retratavam o 

fandom como um espaço extraordinário de emancipação e reformulação das relações de 

gênero” (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017, p.5, tradução nossa)178.  

Igualmente, diferente da onda anterior que passava a impressão simplista de existir na 

relação entre fandom e produtores uma dualidade bem ou mal, com os fãs no lado bom, 

busca-se agora destacar certa relação de cooperação entre eles, onde a indústria reconhece os 

fãs como público prioritário, tendo até as produções dos fãs associadas de modo oficial ao 

produto. Isto é, consideram que as ações dos fãs “podem apoiar um produto de mídia de uma 

forma que nenhum anúncio pode fazer. Hoje, os fãs, como consumidores leais e fiéis, são 

valorizados e considerados como alvos [...]. Fandoms agora são elogiados e quase colocados 

em um pedestal” (SIUDA, 2010, online, tradução nossa)179.  

Nessa lógica, evidencia-se um comportamento cada vez mais visível e produtivo do fã, 

entendido, em especial, como devedor da relação que passaram a guardar com a internet. Por 

                                                 
178 No original: [...] “they no longer portrayed fandom as an extraordinary space of emancipation and 
reformulation of gender relations.” 
179 No original: [...] “as loyal and faithful consumers, are valued and regarded as targets [...]. Fandoms are now 
praised and almost placed on a pedestal.” 
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isso, a tecnologia, a cultura transmidiática e participativa e a reconfiguração espacial do 

fandom, com a profusão das comunidades online e, de certo modo, a proximidade que 

passaram a ter com seus objetos de adoração, entram fortemente em pauta. Ademais, isso 

também colocou em evidência o fato dos fãs não guardarem interesse exclusivo em apenas 

um produto, mas podem participar de vários fandoms ao mesmo tempo (SIUDA, 2010).  

Por fim, a quarta onda, a qual se apreende que em questões temporais guarda relação 

com a terceira, são introduzidas considerações sobre aspectos do nível micro e macro do 

consumo dos fãs. No nível micro, pensa-se as motivações individuais pelas quais levam os fãs 

a se identificarem com seus objetos de apreciação, ou seja, com foco objetivo na relação fã e 

objeto (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017). Por isso, existem mais trabalhos com 

abordagem psicanalítica, discorrendo sobre o quesito emocional e procurando definições mais 

precisas sobre o que é ser fã, trazendo, assim, uma perspectiva de fã em que o sujeito não 

necessariamente está envolvido com uma comunidade de fãs ou apresenta um comportamento 

ativo no fandom (SIUDA, 2010). Em nível macro, os estudos dessa onda ampliam 

 
o foco conceitual além das questões de hegemonia e classe, para as transformações 
sociais, culturais e econômicas abrangentes de nosso tempo, oferecendo novas 
respostas à questão de por que devemos estudar os fãs. Aqui o fandom não é mais 
apenas um objeto de estudo em si e para si. Em vez disso, [...] visa captar insights 
fundamentais sobre a vida moderna [...] (GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 
2017, p.6, tradução nossa)180.  

 

No que tange ao contexto brasileiro de estudos de fãs, conforme Costa (2018), seu 

panorama é primordialmente vislumbrado por meio do levantamento de teses, dissertações e 

artigos em congressos, posto não ser uma característica, no nosso cenário, a circulação do 

conhecimento voltado a esse tema em forma de livro. Logo, a perspectiva aqui desenhada leva 

em consideração esses âmbitos da produção acadêmica. Todavia, entre as obras já publicadas 

sobre fãs, Costa (2018) evidencia o livro de Maria Lúcia Vargas, O fenômeno fanfiction: 

novas leituras e escrituras em meio eletrônico (2005), visto como referência expressiva e 

bastante utilizada nos estudos que se desenvolveram posteriormente a sua publicação. O 

trabalho é resultado da pesquisa de mestrado da autora, na área das Letras, e “constitui em 

uma investigação sobre os processos de leitura e escrita desenvolvidos por fãs de Harry 

Potter em meio eletrônico” (COSTA, 2018, p.30).  

                                                 
180 No original: “[…] the conceptual focus beyond questions of hegemony and class, to the overarching social, 
cultural, and economic transformations of our time, thereby offering new answers to the question of why we 
should study fans. Here fandom is no longer only an object of study in and for itself. Instead, […] aims to 
capture fundamental insight into modern life […]. 
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Destacamos aqui também como relevantes os esforços empreendidos pela rede de 

pesquisa OBITEL-BRASIL (Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva), 

coordenado pela Prof. Dra. Maria Immacolata de Lopes. A partir de preocupação com a 

questão da transmidiação da ficção televisiva, introduziu na pauta dos estudos sobre 

telenovela o sujeito fã. Até o momento, esse interesse foi explorado através da publicação de 

três livros, a citar: Ficção televisiva transmidiática no Brasil: plataformas, convergência, 

comunidades virtuais (2011)181; Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira 

(2015)182; e Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira II: práticas de fãs no 

ambiente da cultura participativa (2017)183. Sublinha-se dessas publicações o cuidado em 

tentar diferenciar o fã da audiência da ficção televisiva, assim como mapear as práticas desses 

fãs e refletir sobre a criação de fandoms dedicados às telenovelas. Deste modo, entende-se que 

no cenário brasileiro, a rede OBITEL proporciona um respaldo para, de forma organizada, se 

desenvolver estudos de fãs e debater sobre eles, uma vez que realiza encontros para 

apresentação dos resultados das pesquisas.  

Assim sendo, nos voltando para o panorama184 das teses, dissertações e artigos em 

evento185 sobre fãs, como já mencionado, percebe-se que a atenção aos fãs no Brasil desponta 

no início de 2000, cerca de uma década após o “boom” no cenário internacional, sendo que 

Costa (2018) aponta que a partir de 2010 é quando há um significativo crescimento na 

produção nacional tanto em artigos acadêmicos quanto em trabalhos nos programas de pós-

graduação. De todo modo, o número de dissertações sobressai-se ao de teses, tendo a primeira 

tese defendida em 2011 (COSTA, 2018). Portanto, isso demonstra que o âmbito de estudos de 

fãs é relativamente novo no país e passa por um momento de construção. 

Ainda, de modo geral, nota-se que as pesquisas têm, em sua maior parte, objetos 

empíricos relacionados as produções audiovisuais. Em específico nos primeiros trabalhos a 

                                                 
181 LOPES, Maria Immacolata Vassallo de (org). Ficção televisiva transmidiática no Brasil: plataformas, 
convergência, comunidades virtuais. Porto Alegre: Sulina, 2011.   
182 LOPES, Maria Immacolata Vassalo de (org). Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira. Porto 
Alegre: Sulina, 2015.   
183 LOPES, Maria Immacolata Vassalo de (org). Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira II: 
práticas de fãs no ambiente da cultura participativa. Porto Alegre: Sulina, 2017.  
184 Os dados apresentados a seguir provêm do estado da arte elaborado para esta dissertação e exposto na 
introdução, o qual buscou nos apresentar aspectos das pesquisas de fãs no Brasil e na área da comunicação, que 
trabalha em consonância com o mapeamento realizado por Costa (2018), o qual igualmente procurou demonstrar 
a produção acadêmica brasileira, privilegiando o campo das ciências sociais aplicadas e a comunicação. A única 
diferença significativa reside no recorte temporal. O recorte aplicado por Costa (2018) compreende de 2000 a 
2015.   
185 Ressalta-se que, em específico no caso dos artigos em evento, ambos os levantamentos tiveram como foco os 
anais da COMPÓS (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação) e da INTERCOM 
(Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação), posto o interesse no âmbito da 
comunicação. 



113 
 

nível de pós-graduação, datados de 2000 a 2009, demonstrou-se uma preocupação em 

conhecer o sujeito fã, mas com certa ênfase nos “processos de produção dos próprios fãs no 

contexto da Cibercultura, considerando sua interferência nas formas tradicionais de produção 

cultural e midiática (COSTA, 2018, p.34). Já ao longo dos anos, Costa (2018, p.35-36) afirma 

que as teses e dissertações buscaram abordar: a) a relação entre os fãs e os produtores daquilo 

que consomem; b) a problematização de dinâmicas e práticas internas aos grupos; c) 

compreender as manifestações dos fãs a partir das trocas estabelecidas nos grupos; d) a 

relação entre os fãs e os produtos que consomem; e e) os fãs em relação com as formas de 

produção midiática. Também destaca-se o fato de que a grande maioria das produções 

nacionais se associam, de alguma forma, com a instância do online/digital. Por fim,  

 
[a]s próprias pesquisas apontam para a necessidade de uma formação teórica 
nacional, seja pela constatação da existência de um contexto de ser fã que é diferente 
dentro e fora do Brasil, seja pela necessidade de articular uma teoria 
fundamentalmente internacional com o cenário teórico construído nacionalmente e 
na América Latina, e os próprios questionamentos que esses cenários suscitam 
(COSTA, 2018, p.36).  

 

Portanto, diante do cenário exposto, assimilamos que esta dissertação, no que concerne 

o contexto internacional e tendo em mente que as ondas se sobrepõem umas às outras 

(SIUDA, 2010), está vinculada tanto com a terceira quanto com a quarta onda de estudos de 

fãs. Afirmamos isso, pois acreditamos que, diante do fato de procurarmos entender, em nosso 

problema de pesquisa, como as lógicas midiáticas, mercantis e culturais se relacionam aos 

processos de distinção e integração na formação de identidades de gênero dos fãs, colocamos 

em perspectiva certa reflexão sobre a capacidade de resistência dos fãs e fandom. Em 

específico, julgamos tratar sobre essa instância em consonância com uma reflexão sobre os 

fãs estarem replicando, ou não, hierarquias sociais e culturais.  

Por conseguinte, entendemos também estar filiados à quarta onda, pois levantamos a 

questão da identificação, acionando um olhar para as motivações individuais e o 

envolvimento emocional dos fãs com Lady Gaga. Além disso, dado o interesse na construção 

de identidades de gênero, assim como, em menor grau, pela interação grupal desses fãs, não 

fugimos também de uma compreensão sobre a vida moderna. Já no contexto nacional e, como 

mencionado na introdução, o trabalho visa contribuir a uma área de estudos em formação no 

país. Diante do mapeamento de Costa (2018), apreendemos que essa ajuda se apresenta nas 

reflexões tanto no que abarca a relação entre os fãs e os produtores daquilo que consomem 

quanto a relação entre os fãs e os produtos que consomem e, com menor força, a 

problematização de dinâmicas e práticas internas aos grupos. 
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4.2 OS FÃS, OS FANDOMS E SUAS PRÁTICAS 

 
Ao nos propormos realizar um estudo de fãs, fazem-se indispensáveis reflexões sobre 

o que é ser fã, os fandoms e as práticas que os caracterizam. Apesar de concordarmos que 

pode ser difícil pontuar com precisão tais categorias e aspectos (SIUDA, 2010; HILLS, 2015; 

BENNETT; BOOTH, 2016), uma vez que os fãs e fandoms não estão à parte do contexto de 

mudanças sociais e culturais, ou seja, não estão estáticos no tempo/espaço, existe certa 

coerência comportamental e entendimento geral a respeito, o que exploramos aqui. Assim 

sendo, como elucidado anteriormente, trabalhamos com uma noção de fãs longe de contornos 

patológicos, os quais ainda existem para referenciá-los, e, sim, olhando para eles como 

sujeitos criativos, produtivos e articulados, que “interpretam textos da mídia de várias formas 

interessantes e talvez inesperadas” (HILLS, 2002, p.viii, tradução nossa)186. Bem como 

pessoas “com uma convicção emocional relativamente profunda e positiva sobre alguém ou 

algo famoso. [...] Os fãs encontram suas identidades embrulhadas com os prazeres ligados à 

cultura popular” (DUFFETT, 2013, p.18, tradução nossa)187.  

Por isso, nota-se que os elementos que perpassam o ser fã não podem ser 

simplesmente ser embutidos na compreensão que se tem de apreciadores, seguidores e/ou 

consumidores. Conforme apreende-se em Amaral e Monteiro (2013), ao fazerem menção ao 

trabalho de John Tulloch e Henry Jenkins; em Lopes et. al (2015); em Hills (2015) e em 

Duffett (2013), é que os fãs não deixam de ser consumidores, tanto simbólicos quanto 

materiais, sendo essa, porém, apenas uma das facetas dos fãs. Assim, os fãs se diferenciam 

dos apreciadores e consumidores, pois, apesar desses últimos manifestarem certo interesse 

pelos mesmos objetos culturais que os fãs, não apresentam similar nível em ações de 

engajamento e envolvimento emocional, com uma exploração intensa das particularidades do 

objeto consumido e desenvolvimento de um laço profundo, o qual é agregado ao sentido de 

identidade dos sujeitos. Igualmente, os fãs podem manifestar interesse em manter contatos 

com outros sujeitos fãs do objeto cultural e, além disso, realizarem a elaboração/produção de 

materiais/conteúdos complementares ou que expandam as possibilidades do mesmo. 

Em consonância com o que foi exposto, Grossberg (2001) discorre que a relação entre 

fãs e objetos culturais é diferente dos demais consumidores, dado o vínculo emocional, 

entendido como essencial para o estabelecimento desse envolvimento, sendo ele fundado por 

meio do investimento afetivo. Nesse segmento, nos aproximamos de Jenkins (2006, p.24, 

                                                 
186 No original: “[...] interpret media texts in a variety of interesting and perhaps unexpected ways.” 
187 No original: “with a relatively deep, positive emotional conviction about someone or something famous 
[…].Fans find their identities wrapped up with the pleasures connected to popular culture.” 
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tradução nossa)188, o qual coloca que o sentido construído pelos fãs por meio do consumo do 

objeto cultural 

 
está sempre ligado com afeto em múltiplos níveis: sentido não é dado, trivialidade 
ou informação. Sentido é contextualizado. Ele cresce a partir de um conjunto de 
experiências afetivas, e é um veículo para criação de conexões sociais com outras 
pessoas. Então ele não é puramente uma categoria intelectual, abstrata ou cognitiva 
para mim: é incrustrado e corporificado em todo tipo de afeto. Quando falo sobre 
sentido e investimento, essas são as duas palavras que, na minha opinião, já estão 
falando de afeto.  

 

Deste modo, em específico no que envolve a relação estabelecida entre fãs e 

celebridades, Monteiro (2005), em trabalho com fãs do gênero musical rock, argumenta que 

ela pode ser apreendida pelo vislumbre de três instâncias: a) a imagem do ídolo enquanto 

construção de sentidos; b) a assimilação da mensagem e dos valores incorporados pelo ídolo; 

e c) a produção de novos conteúdos e novos significados. No que tange à primeira, ela 

envolve a imagem da celebridade enquanto “representativa de determinados sistemas de 

valores e resultado de inúmeras decisões de cunho social, econômico e político, sobre a qual o 

fã investirá uma sensibilidade particular” (MONTEIRO, 2005, p.43). Já no segundo âmbito, a 

apropriação da mensagem da celebridade e de seus valores compreende um momento em que 

os sentidos postos em circulação pela celebridade são ativamente consumidos pelo fã, sendo 

que pode se revelar um momento contraditório do vínculo estabelecido, pois depende dos 

sentimentos acionados pelo fã em relação aos sentidos circulantes. Por fim, a última esfera 

está associada às práticas dos fãs e abarca “um reinvestimento de sensibilidade que mantém a 

relação fã-ídolo em constante movimento [...]” (MONTEIRO, 2005, p.43). Com essas 

questões em mente, vê-se que o fã não é capaz apenas de replicar a mensagem que consumiu 

do produtor, mas também realizar um trabalho criativo de ressignificação, incorporação e 

expressão (LOPES ET. AL, 2015), uma lógica que vai do consumo à produção.  

Ponto importante é que essa relação entre os fãs e seus objetos de adoração não é 

necessariamente algo individualizado. Quer dizer, além do fato de manterem envolvimento 

emocional com um mesmo objeto cultural, os fãs partilham, de todo modo, de determinadas 

práticas e referências de sentido sobre a interpretação que fazem desse objeto de adoração. 

Com isso, entende-se que esse compartilhamento aproxima os fãs de modo coletivo, em 

específico, com caráter de comunidade, no caso, denominadas de comunidades de fãs ou 
                                                 
188 No original: “[...] is always bound up with affect on multiple levels: meaning is contextualized. It grows out 
of an affective set of experiences, and is the vehicle for creating social connections with other people. So it’s not 
purely an intellectual or abstract, cognitive category for me: it’s embedded and embodied in all kinds of affect. 
When I talk about meaning and investment, those are both words that, to my mind, are already talking about 
affect.” 
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também referenciadas como fandoms189. Entretanto, “[...] somente o termo comunidade, em 

uma abordagem mais ampla do conceito e em seu sentido sociológico clássico, não alcança as 

questões que unem os sujeitos [...]” (COSTA, 2018, p.55). Portanto, apresenta-se como 

coerente pensar esse agrupamento como uma comunidade de sentido. Uma comunidade de 

sentido pode ser entendida, segundo Janotti Junior (2003, p.4), como a integração de 

 
indivíduos que partilham interesses comuns, vivenciam determinados valores, gostos 
e afetos, privilegiam determinadas práticas de consumo, enfim, manifestam-se 
obedecendo a determinadas produções de sentido em espaços desterritorializados, 
através de processos midiáticos que se utilizam de referências globais da cultura 
atual. [...] Os territórios das Comunidades de Sentido seriam, antes de tudo, 
territórios simbólicos que possibilitam a manifestação de sentidos, presentes na 
produção discursiva das culturas midiáticas. Dessa forma, se não se partilha o 
território físico, continua-se a partilhar imagens, vestuários, posicionamentos 
corporais, valorações presentes nos objetos culturais que fundam esses territórios 
simbólicos, possibilitando, aos membros das comunidades, reconhecerem-se dentro 
desse território, independente das fronteiras geográficas tradicionais. 

 

Contudo, as comunidades de sentido também abarcam limitações. Isto é, o caráter 

específico delas envolve certa normatização através da organização das práticas, logo, 

“também operam cerceamentos, opressões simbólicas e codificações” (JANOTTI JÚNIOR, 

2003, p.6), que, ao mesmo tempo em que permitem a identificação dos membros de uma 

mesma comunidade, acabam por estabelecer parâmetros os quais são usados para apontar 

quem é o outro, o estranho a nós. Ainda, o contexto local não deixa de participar do processo 

de apropriação, mas o nível global se sobrepõe (JANOTTI JÚNIOR, 2003).  

Assim sendo, faz-se apropriado pensar o fandom como um agrupamento em que os 

“membros se identificam conscientemente como parte de uma comunidade maior com a qual 

sentem algum grau de comprometimento e lealdade. [...] [L]igados entre si por meio de sua 

‘sociabilidade compartilhada’ e sua ‘identidade compartilhada’” (JENKINS; FORD; GREEN, 

2014). Ou seja, representam um tipo de coletividade e conectividade entre as pessoas. 

Conforme Jenkins (2001), o fandom proporciona aos membros uma comunidade que não se 

estabelece a partir de critérios tradicionais como raça, religião, gênero, localização geográfica, 

orientação política ou ofício de trabalho, mas constituída pelo envolvimento com o objeto de 

adoração.  

Em vista disso, passa-se aos fãs a percepção de que o fandom pode funcionar como 

uma organização social de oposição ao “resto”, posto ser estruturado de modo em que as 

diferenças individuais são mais aceitas, portanto, mais democrático. Com isso, segundo 

Jenkins (2001), acredita-se que os fandoms acabam se mostrando como atrativo para aqueles 

                                                 
189 Coletivo de fã. Fandom, junção das palavras fan (fã em inglês) e kingdom (reino, em inglês).   
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sujeitos marginalizados ou oprimidos pela cultura dominante. Contudo, isso não significa que 

tais aspectos sejam totalmente desconsiderados pelos membros dos fandoms (JENKINS, 

2001), nem que não existam estruturas hierárquicas.  

Nessa lógica, conforme discorrem Bennett e Booth (2016), Hills (2015) e Gray, 

Sandvoss e Harrington (2017), por mais que hoje se tenha uma maior compreensão do que é 

ser fã e integrar fandoms, a identidade fandom ainda é estigmatizada e patologizada. Isto é, 

alguns objetos de adoração dos fãs continuam sendo considerados como “irrelevantes”, 

“fúteis”, mas, principalmente, aqueles grupos de fãs que são “associados aos jovens, às 

mulheres, aos queers, aos forasteiros, aos pobres, aos etnicamente diferentes. Esses fãs são 

discriminados, não como fãs, mas como membros de grupos que seu fandom representa” 

(GRAY; SANDVOSS; HARRINGTON, 2017, p.4, tradução nossa)190. Por isso, faz-se 

pertinente a proposta de Chin e Marimoto (2013) de olhar para as comunidades de fãs como 

fandoms transculturais, em que o agrupamento em torno de um objeto cultural, o qual foi 

produzido em um contexto geográfico e cultural específico, atravessa fronteiras sendo, deste 

modo, reapropriado por sujeitos em distintas localidades espaciais, com situações econômicas 

e sociopolíticas diversas, mas que podem estar aproximados, ou não, por afinidades 

relacionadas a questões de gênero, raciais, entre outras instâncias.  

Ademais, como delineado, dado o fandom se configurar como uma comunidade, 

possui formas particulares de consumo, produção e lógicas de interação específicas. Nessa 

perspectiva, Monteiro (2013) retoma trabalho de Nancy Baym, onde a autora aponta que se 

encontra nos grupos de fãs práticas que podem ser compreendidas a partir de quatro 

categorias: informar, especular, criticar e retrabalhar. No caso da primeira categoria, informar, 

ela é tomada como o alicerce de um fandom, posto ser típico das comunidades a troca de 

informações sobre o objeto de adoração. O ato se mostra interessante, pois se podem colocar 

em circulação diferentes pontos de vista acerca de um assunto, assim, “quanto maior a troca 

de informação, maior o grau de compreensão e interpretação [...]” (MONTEIRO, 2013, p.49). 

Entendemos que, por meio dessa prática, irrompe a proposição de Jenkins (2009), forjada 

através da apropriação do conceito de Pierre Lévy, a respeito de haver dentro dos fandoms a 

construção de uma inteligência coletiva, constituída pelo compartilhamento dos saberes de 

cada membro. Logo, concomitantemente, corresponde à fundação de uma memória coletiva a 

respeito do objeto de adoração. 

                                                 
190 No original: “[...] associated with the young, the female, the queer, the outsiders, the poor, the ethnically 
different. These fans are discriminated against, not as fans, but as members of groups that their fandom 
represents”. 
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 Por conseguinte, a especulação, que é associada à categoria anterior, contempla 

hipóteses sobre o que foi informado, podendo envolver casos de spoilers191. Por meio da 

especulação, os fandoms são capazes de se organizarem para exigir que determinadas ações 

não sejam tomadas/feitas em relação ao seu objeto de adoração (MONTEIRO, 2013). Já 

criticar é uma condição bem presente no fandom, dado que qualquer aspecto do objeto de 

adoração pode ser desqualificado pelos fãs, em especial, algo vinculado ao que consideram 

que represente algum tipo de falha ou associado a alguma polêmica. Contudo, entende-se que 

mesmo criticando, a relação estabelecida entre os fãs e o objeto não se finda. Ainda, nota-se 

que “essas críticas, da mesma forma que juntam os fãs, são motivos de discussões entre eles, 

que não aceitam determinados pensamentos” (MONTEIRO, 2013, p.49). Por fim, retrabalhar 

envolve refazer algo associado ao objeto de adoração, seja por não ter contemplado as 

expectativas dos fãs ou por entenderem que poderia ter sido explorado por outro ângulo 

(MONTEIRO, 2013).  

Nessa perspectiva de retrabalhar produtos pelos fandoms, identifica-se igualmente a 

elaboração de novas produções. Tais materiais podem se apresentar em alguns formatos, 

como:  

a) os fanzines, que correspondem a revistas elaboradas por fãs, sendo que tal artefato 

surgiu de dentro das comunidades de fãs de ficção científica (AMARAL; SOUZA; 

MONTEIRO, 2015);  

b) as fanfics ou fanfictions, que são narrativas escritas pelos fãs e possuem cunho 

fictício. Assim como os fanzines, a prática emergiu de um fandom de ficção científica e 

entende-se ser a prática mais popular entre fãs (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015);  

c) fanart, trata de obras artísticas, como quadrinhos, desenhos e animações 

(AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015);  

d) fanvídeos ou fanvid envolve a elaboração de vídeos tendo como referência 

produções midiáticas. Esse tipo de produto se popularizou a partir de fandoms relacionados a 

animes japoneses. O fanvid congrega os fantrailers, que são trailers feitos por fãs de produtos 

ainda não lançados, como livros ou filmes, logo, abarca o que os fãs imaginam a respeito dos 

objetos culturais (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015);  

e) fansubbing/scanlation, correspondem ao ato de tradução, contudo, o primeiro se 

volta a objetos culturais audiovisuais, enquanto o segundo a produtos impressos (AMARAL; 

SOUZA; MONTEIRO, 2015).  

                                                 
191 Dado que visa antecipar algum acontecimento. Por exemplo, quando se descobre o vencedor de uma 
competição antes da finalização da disputa.  
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As práticas dos fãs também podem envolver ações voltadas ao próprio corpo, como a 

realização de cosplay192 e/ou tatuagens. Além disso, tem-se atos como os crowdfundings, que 

é uma forma de financiamento colaborativo de um projeto, onde, em alguns casos, o 

idealizador pode retribuir os doadores com alguns benefícios, sendo esse benefício congruente 

ao valor empregado (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015); a shippagem, que é a torcida 

por determinado par romântico (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015); e maratonas, 

voltadas para as premiações, onde o fandom subdivide a comunidade de modo que sempre se 

tenha fãs votando no objeto de adoração, consequentemente, aumentando as possibilidades de 

vitória do mesmo nas categorias em que disputa (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015). 

Igualmente, os fãs são capazes de realizar mobilizações, entendidas como intervenções 

organizadas. Segundo Amaral, Souza e Monteiro (2015, p.149), esses atos se dividem em três 

subcategorias, a citar: a) a colaboração dos fãs na divulgação de singles/filmes/jogos, podendo 

provir de solicitação de ajuda por parte das celebridades; b) envolvimento em campanhas 

sociais, as quais perpassam aspectos de visibilidade e status para o fandom; e c) atitudes de 

defesa do objeto de adoração diante de pessoas que manifestam desgostar do mesmo.  

Em particular no que compreende o último ponto destacado sobre as mobilizações, 

entende-se que está vinculado a tipos de comportamento bem específicos que emergem da 

cultura fã e são nomeados como haters ou antifãs, trolls e posers. Os hater ou antifã, 

conforme se tem em Amaral e Monteiro (2013) corresponde ao comportamento daquelas 

pessoas que declaradamente odeiam o objeto de adoração dos fãs, atribuindo ele a condição 

de irrelevante e/ou estúpido. Entende-se que essa dinâmica de fãs versus haters é inerente a 

qualquer objeto cultural e tal dualidade pode levar a um fandom ser rival de outro fandom, 

uma vez que o hater, ao mesmo tempo, é fã de outro objeto cultural. Igualmente, nota-se que 

o hater “investe” em seu ato de odiar e desqualificar, o que pode levar os haters ou antifãs, 

quando em grupos, a terem mais visibilidade do que o fandom do objeto cultural que 

desprezam (AMARAL; MONTEIRO, 2013). Sendo assim, segundo Theodoropoulou (2007 

apud AMARAL; MONTEIRO, 2013) a construção da identidade do fã perpassa o conflito 

com o antifã.  

Ainda de acordo com o autor supracitado, o qual distingue os antifandoms de futebol e 

de música, os haters da esfera do esporte tem como “base” para seu ódio o fato de 

reconhecerem as qualidades do seu rival, assim, ele se mostra como uma ameaça ao seu 

objeto de adoração. Com os haters musicais, também existe a sensação de ameaça, contudo, 

                                                 
192 Expressão é a junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (interpretação) e envolve a atitude de 
representar fidedignamente personagens fictícios.  
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ela não é pautada por identificarem no outro algo apto de ser valorizado, mas o ódio é forjado 

pela visibilidade que esse produto, o qual consideram desqualificado, possui.  

Os trolls, por sua vez, se apresentam como sujeitos que possuem satisfação em 

presenciar brigas entre fãs e antifãs, sem, contudo, propriamente odiar o objeto cultural em 

questão. Para tanto, agem manipulando as pessoas com o propósito de instaurar o conflito e a 

insatisfação nos fandoms (AMARAL; MONTEIRO, 2013). De acordo com Amaral e 

Monteiro (2013, p.457) vinculava-se o troll ao anonimato, mas tem-se notado “que 

atualmente existem muitas derivações nas quais os trolls não são exclusivamente anônimos e 

o ato de ‘trollar’ ora ajuda a viralizar determinados memes ou produtos culturais; ora são 

brincadeiras com alguma personalidade ou perfil”. Por fim, o poser é o “antônimo de fã de 

verdade, é aquele que finge gostar [...] pelo hype, moda” (MONTEIRO, 2013, p.68).  

Ademais, identifica-se que mais recentemente, se passou a discutir sobre uma prática 

dos fandoms, a qual entende-se estar relacionada a um possível posicionamento de resistência 

e cidadania por parte dos fãs, denominado ativismo de fã. Conforme Jenkins (2012, online, 

tradução nossa), essa prática corresponde ao “engajamento cívico e participação política que 

emergem de dentro da própria cultura fã, frequentemente em resposta a interesses 

compartilhados pelos fãs [...] conduzido através da infraestrutura de práticas de fãs existentes 

e a cultura participativa”193. Em específico, Jenkins (2012) compreende como cívicos os atos 

que buscam melhorar a qualidade de vida e reforçar laços sociais. Encontra-se em Amaral, 

Souza e Monteiro (2015), que esse comportamento é, sobretudo, detectado entre os fandoms 

de objetos culturais de alcance global da indústria do entretenimento, com destaque para 

comunidades de fãs de celebridades, dado que muitas vezes os fãs se mobilizam com relação 

às causas defendidas pelas celebridades. Aliás, as autoras destacam que esse movimento não 

se trata exatamente de algo novo, visto que assuntos políticos já eram identificados nas 

comunidades na década de 1990. Complementarmente, de acordo com Jenkins (2012), o atual 

ativismo de fã seria uma espécie de “evolução” do comportamento dos fãs, isto é, antes eles 

manifestavam resistência a, por exemplo, o cancelamento de um programa, e hoje essa 

preocupação teria sido transferida para questões sociais. 

Brough e Sheresthova (2012 apud AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015, p.143) 

evidenciam quatro instâncias as quais proporcionam uma compreensão das ações ativistas dos 

fãs, a citar: “1) as interações entre participação política e cultural; 2) a tensão entre 

                                                 
193 No original: “civic engagement and political participation that emerge from within fan culture itself, often in 
response to the shared interests of fans […] conducted through the infrastructure of existing fan practices and 
participatory culture.”   
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participação e resistência; 3) o papel do afeto em mobilizar a participação cívica; 4) o impacto 

das mobilizações ‘no estilo de fãs’”. Todavia, apreende-se, tanto em Jenkins (2012) quanto 

em Amaral, Souza e Monteiro (2015), que a ideia de haver notadamente um envolvimento 

político ou politizado dos fandoms é passível de dúvidas e críticas, visto as ações não serem 

ligadas de fato a organizações políticas, mas ocorrem associadas à indústria do 

entretenimento, por isso, questiona-se o seu status de resistência. Nesse sentido, Amaral, 

Souza e Monteiro (2015) recuperam diferentes compreensões do conceito de resistência, 

mostrando que ela nem sempre está relacionada a grandes ações de visibilidade, com a 

confrontação direta do opressor, mas desempenhada de forma mais sutil, em atos cotidianos e 

não necessariamente articulados. Igualmente, evidenciam que mesmo resistindo, os sujeitos 

podem acabar cooperando, de alguma forma, com o opressor. Portanto, defendem que os atos 

dos fãs não podem ser descreditados politicamente.  

No entanto, com relação ao que foi descrito aqui sobre os aspectos do fandom, autores 

como Hellekson e Busse (2006), Duffett (2013), Hills (2015) e Bennett e Booth (2016), 

enfatizam que apesar do fandom possuir certa coerência, ele não é fechado, mas complexo e 

contraditório. Por isso, no caso de Hellekson e Busse (2006), as autoras propõem pensar o 

fandom como um “trabalho em progresso”, partindo da ideia de que os objetos de adoração 

dos fãs dificilmente estão concluídos, posto que a maioria possui meios de expansão, fora as 

próprias mudanças pelas quais o objeto é capaz de passar ao decorrer do tempo, logo, isso 

pode refletir nas apropriações e na produção de sentidos do fandom. Já Hills (2015, p.149)194 

entende que o fandom é performativo, uma vez que se apresenta como uma atividade que é 

desempenhada “de maneira diferente e pode significar diversas coisas em distintos 

macrocontextos, em diferentes momentos de interação, e até mesmo em plataformas 

distintas”.  

Em particular, com relação ao que afirma Hills (2015) sobre a questão do fandom e 

diferentes plataformas, percebe-se que a tecnologia e a internet, sobretudo as tecnologias para 

comunicação digital, como as redes sociais online, tiveram impacto na vida dos fandoms. Isto 

é, como destacam Hellekson e Busse (2006), antes do advento da internet, as relações 

estabelecidas entre fãs e fandoms ocorriam primordialmente cara a cara, em fã-clubes e/ou 

convenções, dado certas limitações geográficas, sendo as produções materiais dos fãs 

palpáveis, em formato físico. Com a transição das práticas para a internet, com início na 

                                                 
194Como apreende-se em Costa (2018), existe certa divergência entre Hills e Hellekson e Busse a respeito de 
como entendem a relação entre fãs e fandom. Contudo, nossa leitura dos trabalhos de tais autores identificou que, 
apesar disso, eles compactuam da ideia de que o fandom não é coeso.  
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década de 1990, esses aspectos se modificaram, uma vez que o contato entre fãs foi facilitado 

e as trocas ampliadas, visto a possibilidade de socializar com o fandom em ambientes online. 

Assim, “a experiência dos fãs online é uma maneira de conhecer pessoas com interesses 

semelhantes que podem se tornar amigos e a quem uma pessoa pode ou não conhecer [...]” 

(HELLEKSON; BUSSE, 2006, p.16, tradução nossa)195. Salienta-se que essa aproximação via 

online também se mostra uma dinâmica em que os fãs podem ou não revelar suas identidades. 

Por conseguinte, a incorporação da tecnologia, que, conforme Jenkins (2009), ocorre com 

facilidade pelos fãs, influiu nas lógicas para a elaboração e distribuição de suas produções e, 

igualmente, proporcionou novas formas de visibilidade aos fãs e fandoms e de consumo de 

seus objetos de adoração.  

Por fim, além do que já se conhece sobre a relação fãs e indústria no que envolve a 

questão de produção de materiais, faz-se pertinente ter em mente que a conexão já citada, no 

caso, com os fãs se mobilizando para cooperar na divulgação de seus objetos de adoração, não 

deixa de ser uma forma de a indústria os cooptá-los. Quer dizer, ao se envolverem com ações 

que buscam a visibilidade do objeto de adoração, os fãs poderão estar garantindo o lucro da 

indústria. De mesmo modo, se a indústria vir a “escutar” as demandas dos fãs, isso pode 

significar um meio de buscarem diminuir os riscos de perda financeira do objeto cultural. Por 

isso, vislumbra-se “que as etapas de produção e circulação dos produtos passam a depender da 

participação do público para sua eficácia comercial” (COSTA, 2018, p.63). Com esses 

apontamentos sobre o ser fã, os fandoms e suas práticas, passamos a refletir sobre os Little 

Monsters, o fandom da cantora Lady Gaga, objeto empírico da pesquisa.  

 

4.2.1 Os Little Monsters no Facebook 

 

Como mencionado, realizamos a abordagem etnográfica na internet para a dissertação 

em três grupos fechados e uma fanpage da rede social online Facebook, visto esses ambientes 

terem sido identificados como os melhores para se observar o fandom Little Monsters. 

Reforçamos que o interesse dessa pesquisa não compreende uma preocupação com as 

propriedades da plataforma ou com a incorporação da tecnologia por parte dos fãs/fandom, 

mas, sim, nos envolvemos com a internet enquanto um ambiente que nos proporciona ver a 

“sociabilidade compartilhada” e a “identidade compartilhada” (JENKINS; FORD; GREEN, 

2014) dos fãs, perpassando suas práticas. Nessa perspectiva, apresentamos aqui o contexto 

                                                 
195 No original: “[...] the online fan experience is a way to meet people with similar interests who may become 
friends and whom one may, or may not, ever meet.” 
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observado, aspecto importante dentro dos Estudos Culturais, para melhor compreendermos a 

construção de sentidos em torno do vínculo estabelecido entre os fãs e o objeto de adoração, 

no caso, Lady Gaga, além de um possível perfil do fandom Little Monster. 

Assim sendo, relembramos que, no caso dos grupos, os ambientes online foram 

criados em diferentes anos, a citar, 2011, 2014 e 2017, e, apesar de não ter sido um critério de 

escolha, se vinculam de alguma forma ao Brasil. Os dois grupos mais antigos contam com 

cerca de 40 mil membros, enquanto o mais novo por volta de 20 mil. Todavia, foi possível 

identificar alguns fãs que interagem nos três ambientes. Logo, com o propósito de 

organização e de serem ambientes agradáveis para os fãs, os grupos possuem uma série de 

regras para as interações. Essas regras podem ser agrupadas nos seguintes temas: a) tipo de 

publicações permitidas; b) delimitação de locais específicos para determinadas postagens, 

como as de divulgação de fanpages, grupos no aplicativo WhatsApp e venda de produtos; c) a 

não tolerância para com comentários ofensivos, com teor preconceituoso ou que disseminem 

ódio e despertem intrigas entre fãs ou entre os fãs e outros fandoms; e d) orientações para 

denúncia de postagens e contato com a moderação e administradores. O não cumprimento das 

regras pode levar à exclusão da postagem e/ou banimento do integrante, porém percebemos 

ser bem comum o não seguimento delas. Nessa lógica, entendemos que o fato dos fãs 

interagirem em ambientes online que são moderados e possuem regras, denota uma forma de 

hierarquia e cerceamento a qual as comunidades de sentidos (JANOTTI JÚNIOR, 2003), 

como os fandoms, são atravessadas.  

Como apontado a partir de Hellekson e Busse (2006), os ambientes online 

proporcionam que os fãs socializem sem apresentarem suas identidades. Por isso, observamos 

que um dos grupos deixa claro não aceitar perfis fakes, entendidos como aqueles perfis que 

não apresentam a fotografia do usuário e criados no mesmo mês de solicitação de entrada no 

grupo. De modo geral, não detectamos a presença de muitos fakes. Poucos foram os 

momentos em que encontramos usuários que se apropriavam de fotografias de paisagens, 

desenhos animados ou da própria Lady Gaga, assim como membros que, apesar de 

apresentarem como fotografia sua imagem real, utilizavam para identificação junto aos seus 

nomes próprios o sobrenome de batismo da cantora ou de outras celebridades.   

Ainda no que tange aos membros, conseguimos identificar a presença de perfis 

extremamente ativos, que buscam estimular debates, compartilhar conhecimentos e propagar 

informações, mostrando-se, desse modo, centrais na constituição da inteligência coletiva do 

fandom (JENKINS, 2009) e congruentes com a constatação de Nancy Baym (1998 apud 

MONTEIRO, 2013), sobre a informação ser aspecto central no fandom.  Chamou-nos a 
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atenção, porém, o fato de um dos grupos, o mais novo e com menos membros, apresentar 

maior fluxo de postagens e interações nos comentários, enquanto nos outros dois, os mais 

antigos e com mais membros, a maioria das postagens contar apenas com reações. Sobre as 

postagens, constatamos a expressiva utilização de imagens, gifs ou vídeos, mesmo eles não 

mantendo relação direta com o conteúdo do texto.  

No caso, notamos que esses formatos são utilizados como estratégia de visibilidade, já 

que postagens só com textos, um tanto raras, não possuem o mesmo nível de engajamento nos 

comentários e/ou reações, com exceção quando o conteúdo estimula alguma forma de conflito 

entre fãs ou se relaciona com algum tema considerado polêmico pelo fandom. Destaca-se que 

o uso do recurso de compartilhamento de publicações que a rede social Facebook apresenta é 

bastante significativo, sendo a maioria das postagens nos grupos provenientes desse processo. 

Fora isso, não raro, observamos que alguns fãs replicavam a mesma publicação nos três 

ambientes online, o que entendemos estar relacionado com a lógica de produção de sentidos 

de um fandom.   

No que se refere ao conteúdo das postagens, procuramos categorizar as temáticas 

acionadas por meio delas, como meio de elucidar aqui o que foi observado dos aspectos de 

sociabilidade do fandom e sentidos que são postos em circulação nos ambientes. Sendo assim, 

elas compreendem as seguintes divisões: a) Assuntos do Cotidiano: voltadas para as 

experiências diárias ou fatos do cotidiano deles; b) Informação: conteúdo informativo sobre 

Lady Gaga e seu trabalho, com base em notícias, matérias traduzidas, vídeos de entrevistas da 

cantora, entre outros; c) Redes Sociais Online : conteúdo remete a outras redes sociais online, 

como divulgação ou pedido de inclusão em grupos da cantora no WhatsApp e divulgação de 

perfis próprios ou fanmade no Instagram e Twitter; d) Ajuda: busca por fotos, singles, vídeos 

ou esclarecimentos sobre alguma informação/boato; e) Diversão: postagens que buscam a 

interação por meio de jogos de “reações” ou de intuito cômico/irônico, como vídeos 

engraçados e memes; f) Consumo Material: voltadas para a venda de produtos relacionados a 

Lady Gaga e compartilhamento de imagens das coleções dos fãs; g) Carreira: postagens sobre 

o passado, presente e futuro da carreira de Lady Gaga; h) Ser Fã: postagens que se voltam 

para manifestações relacionadas ao “ser fã” de Lady Gaga, divulgação de materiais criados 

pelos próprios fãs, como fanarts, fanvídeos e fanpages, críticas ao comportamento do fandom, 

incentivo para a união do fandom em votações de premiações e análises de CDs, singles ou 

mesmo de postagens da cantora nas redes sociais online (Figura 17).  
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Figura 17 - Exemplo de postagens dos grupos. 

 
Fonte: Facebook 

 
Enfatizamos que a linguagem empregada pelos fãs é informal, mesclando tanto o uso 

de palavras em português e inglês; além de emoticons, gifs e memes196 com o objetivo de 

demonstrar sentimentos/humor ou como elemento visual de caráter complementar ao que foi 

manifestado em texto. Nesse sentido, percebemos que são bastante utilizados os memes 

associados à imagem da cantora brasileira Gretchen e das webcelebridades Tulla Luana e Inês 

Brasil197. Conjuntamente, os fãs se apropriam de expressões populares da internet, como 

“quer biscoito”, que se refere a pessoas que intencionalmente buscam chamar a atenção no 

ambiente; e gírias provenientes da comunidade LGBT+, tais como “Alice”, empregada para 

se referir a alguém que se ilude, acredita em algo facilmente e “shade”, oriunda da cultura 

drag queen estadunidense, usada para se referir a alguém ou alguma informação considerada 

venenosa. Notamos ainda, no que envolve a linguagem, é que termos da cultura de fãs podem 

ser substituídos por sinônimos forjados dentro da própria cultura, assim como ressignificados.  

Isto é, para se referir aos Little Monsters enquanto coletivo, o mais recorrente entre os 

fãs é utilizar o termo fanbase (base de fãs) no lugar de fandom, o que compreendemos estar 

associado ao fato dos fãs se entenderem como o alicerce da carreira do artista. Também, no 

caso das fanfics, constatamos que o termo fanfic é comumente aplicado para se referir a 

alguma informação com caráter de rumor, passível de desconfiança ou até falsa e não 

                                                 
196 Nem sempre conseguimos mostrar os memes usados pelos fãs nos exemplos apresentados na dissertação, por 
priorizarmos a legibilidade do texto da publicação.  
197 Tanto Tulla Luana quanto Inês se tornaram populares nas redes sociais online em virtude do programa Big 
Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão. No caso da primeira, sua popularidade veio dos vídeos que gravava, 
onde comentava aspectos do programa de forma exaltada. Já Inês foi pelo seu vídeo de inscrição para participar 
da edição de 2013 do reality show.   



126 
 

referendando, propriamente, a prática dos fãs de escreverem histórias fictícias com o objeto de 

adoração. Outro fato interessante no que envolve fanfics como prática de produção dos fãs, é 

que observamos a divulgação de apenas uma fanfic e em um único grupo. Isso nos trouxe a 

hipótese de que a elaboração e circulação de fanfics não é algo usual em fandoms de cantoras 

de música pop. Ademais, é pertinente mencionar a existência de vocabulário próprio, a 

exemplo do termo ‘era’. Segundo o dicionário Michaelis198, normalmente a palavra referenda 

um longo espaço de tempo, mas que, no caso dos fãs, é aplicado para demarcar um período 

específico em que o artista se dedicou a promoção de algum trabalho, independente dessa 

trajetória ser longa ou curta, como ocorre com a divisão da carreira de Lady Gaga em eras, a 

partir os CDs lançados. 

No que tange à fanpage, em virtude da monografia e próprio consumo como fã, já era 

de conhecimento a expressividade do RDT Lady Gaga como meio em que os Little Monsters 

buscam por informações sobre a cantora, o que foi reforçado pela abordagem etnográfica nos 

grupos online. Nessa perspectiva, constatamos que a relevância do portal é tanta, a ponto de 

causar estranhamento no fandom quando, por algum motivo, apresentam mudanças em suas 

dinâmicas, como, por exemplo, na frequência de postagens/informações repassadas na 

fanpage. Soma-se também o fato de que muitos Little Monsters colocam o “RDT” como o 

principal articulador das demandas, mobilizações e posicionamento do fandom, o que, de fato, 

em alguns momentos o fansite faz, como no exemplo abaixo, em que se envolveram na 

mobilização para remarcação do show da Joanne World Tour no Brasil (Figura 18). Já no que 

concerne aos comentários vistos na fanpage, o teor deles não difere muito do que é 

encontrado nos grupos, apesar de identificarmos a presença de alguns haters e que o deboche 

é mais expresso pelos fãs nesse ambiente online. Conjuntamente, percebe-se que há menos 

interação entre fãs, mas maior volume de comentários.   

 

Figura 18 - Exemplo de demanda dos fãs para com o “RDT” e do fansite envolvido em 
mobilização do fandom.  

                                                 
198 Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=era Acesso em: 05 de março de 
2019.  
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Fonte: Facebook 

 

Ademais, é pertinente mencionar que os fãs também se utilizam do ambiente online 

para articular e organizar encontros presenciais do fandom ou mesmo divulgá-los, a exemplo 

da RDT Party (Figura 19). Isso atenta, a nosso ver, para o que apontam Hellekson e Busse 

(2006) sobre as práticas dos fãs terem transicionado para o online, assim como para o fato dos 

fãs que socializam nesse meio poderem vir a se conhecerem “cara a cara”.  

 

Figura 19 - Articulação de encontros presenciais do fandom. 

 
Fonte: Facebook 

 

Por conseguinte, através da aplicação do questionário online, procuramos entender 

melhor quem são esses sujeitos os quais estávamos observando e, assim, construirmos um 

possível perfil dos Little Monsters. Deste modo, a partir de uma amostra composta por 59 

questionários, notamos a predominância de fãs do sexo masculino (71% / 42) e homossexuais 
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(61% / 36)199, sendo que também foram identificadas nas interações do fandom sujeitos 

transgênero, porém eles não são contemplados nos questionários válidos para a pesquisa. Por 

conseguinte, é predominante a faixa etária entre 21 e 25 anos, com o respondente mais velho 

possuindo 27 anos. Nessa perspectiva, as observações corroboram com o dado coletado, posto 

termos percebido, a partir da foto de perfil, que predominam sujeitos jovens interagindo no 

grupo. Ainda, a grande maioria se tornou fã entre 2008 e 2010, logo, entende-se que a maior 

parte passou a consumir Lady Gaga com menos de 16 anos. Novamente, nossas 

contemplações convergem com os dados, especialmente pelo fato de que postagens indagando 

quando os demais sujeitos se tornaram Little Monsters serem extremamente comuns e 

frequentes nos ambientes online e, em todas as acompanhadas, os primeiros anos foram os 

mais votados/apontados. Ademais, por esse ângulo, constata-se que a configuração do fandom 

compactua com as teorias apresentadas no que tocam sobre os jovens serem o público 

majoritário das celebridades, assim como da música pop ser um gênero musical construído 

vislumbrando esse arco geracional (JORGE, 2012; SOARES, 2012; VELASCO, 2011). Por 

fim, mais da metade dos respondentes do questionário residem na região sudeste do Brasil200, 

assim como com os pais e irmãos (Figura 20). 

 
Figura 20 - Gráficos sobre faixa etária, ano em que se tornou fã, região pertencente e moradia.  

 

 
                                                 
199 Questões voltadas a sexo e sexualidade dos fãs/fandom são aprofundadas no capítulo cinco. 
200 No questionário perguntamos o estado e a cidade em que o fã mora, existindo, assim, a possibilidade de fãs de 
outros países responderem nossa pesquisa. Entretanto, só obtivemos respostas de brasileiros sendo possível, 
deste modo, uma separação dos respondentes pelas regiões do país. 
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Fonte: questionário online 

 

Acrescenta-se a esta configuração a predominância de sujeitos com ensino superior 

incompleto e na área das Ciências Sociais e Humanas, sendo que, se somados com aqueles 

que já possuem o ensino superior completo, fãs com alta escolaridade representam 59% (35) 

dos questionários respondidos. No entanto, a grande maioria não trabalha (61% / 36). Aqueles 

que possuem vínculo empregatício exercem funções, tais como assistente de marketing, 

assistente social, atendente de restaurante, professor, auxiliar administrativo, cabeleireiro, 

publicitário, vendedor, entre outros. O pai (44%/ 26), seguido da mãe (32%/ 19), aparecem 

como os principais responsáveis pela renda familiar, com as ocupações mais frequentes as de 

professor e diarista, assim como aposentados. No que se refere à faixa salarial mensal, se 

sobressai à faixa entre R$ 954, 00 e R$ 2.862,00 (Figura 21). Contudo, apesar de tais 

informações, salientamos a dificuldade de precisar aspectos voltados à classe social, pois, para 

tanto, precisaríamos de mais dados, os quais não foram possíveis de apreender via 

questionário online e postagens do grupo.  

 
Figura 21 - Gráficos sobre escolaridade e faixa salarial do principal responsável pela renda 
familiar. 

 
Fonte: Questionário online 

 
No que envolve a configuração apresentada em relação aos sujeitos entrevistados, 

temos um menino homossexual, o qual iremos nos referir pelo pseudônimo de Léo. Ele possui 

18 anos e é morador da capital do estado do Rio de Janeiro. Léo é estudante do curso de 

Psicologia, mora com a mãe, o pai, o irmão e a avó e não trabalha. Ele define a sua cor de pele 

como branca, não tem filhos, namora e a renda mensal de sua família é entre R$ 2.863,00 e 

R$ 5.724,00. O segundo entrevistado é uma menina heterossexual, identificada aqui como 

Luna. Ela tem 23 anos, mora com os pais no interior do estado do Rio de Janeiro e possui 
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ensino superior completo em Direito. Luna não tem namorado e é funcionária pública 

municipal. Assim como Léo, define sua cor de pele como branca, não possui filhos e tem 

renda mensal entre R$ 2.863,00 e R$ 5.724,00.    

Deste modo, com esse conhecimento acerca do contexto observado e do perfil dos 

Little Monsters, passamos a olhar para os pormenores da relação dos fãs com Lady Gaga e 

com o fandom.   

 

4.2.2 As dinâmicas entre fãs, Lady Gaga e o fandom 

 

Iniciamos olhando para o vínculo construído entre os fãs e a cantora Lady Gaga. 

Antes, porém, enfatizamos que procuramos trabalhar com uma dinâmica não polarizada, 

dividindo o fandom em ‘bom’ ou ‘mau’ e suas expressões em ‘certas’ ou ‘erradas’, mas, sim, 

mostrar a complexidade encontrada. Assim sendo, através do material observado e coletado, 

notamos que a grande maioria teve seu primeiro contato com a cantora por meio da mídia, 

uma das instâncias as quais Rojek (2008) aponta como significativa na construção das 

celebridades, em particular, através do rádio e da televisão, quando a sonoridade e o visual 

empregados por Lady Gaga lhes chamaram a atenção. Em especial, quando observamos 

manifestações sobre a televisão, os videoclipes veiculados na MTV e as apresentações 

televisionadas foram o principal meio. No caso de Luna, por exemplo, apesar de entender que 

não se tornou fã da cantora nesse momento, a primeira vez que viu Lady Gaga foi na 

apresentação televisionada do concurso de beleza Miss Universo, de 2008, onde a cantora 

interpretou a música Just Dance. Ela recorda que, ao ver Lady Gaga, achou a mesma “doida” 

e ficou intrigada com o seu cabelo, concluindo que ela só poderia estar usando uma peruca. 

Muito citada nos grupos também é a apresentação de Paparazzi, no Video Music Awards 

(VMA) de 2009, pela teatralidade da artista e por ter “sangrado”, encenando a sua morte no 

palco, o que impactou muitos fãs e os motivou a saberem mais sobre Gaga. Logo, o que foi 

levantado converge com o que elucidam Rodrigues e Velasco (2012) e Velasco (2011) sobre 

o papel do videoclipe e da performance e seus pormenores. Igualmente, aciona o 

posicionamento de Soares (2012) sobre a forma como o artista pop maneja seu corpo e Rojek 

(2008) acerca do corpo ser usado na indústria das celebridades como uma forma de gerar 

impacto/atração.  

Já no que envolve propriamente o motivo de serem fãs de Lady Gaga, percebe-se que 

tem Little Monsters, os quais evocam os atributos ou desempenhos exemplares da cantora 

(FRANÇA; SIMÕES, 2014), enfatizando o seu talento por ser compositora, dançarina e atriz. 



131 
 

Portanto, considerando-a uma “artista completa”. Além disso, a distinguem das demais 

artistas pop vigentes pelo seu relacionamento com a arte/conceitos artísticos e criatividade, 

como demonstram os exemplos abaixo. Nesse sentido, referências ao/ e exaltação do talento 

de Lady Gaga são comuns nos ambientes online (Figura 22).    

 
Lady Gaga foi um fenômeno que a partir de 2008 foi deixando sua marca na 
indústria da música de forma irreversível. Mesclou na modernidade o que David 
Bowie fez nas suas tantas décadas de carreira e encabeçou uma grande mudança na 
música Pop. Eu sempre gostei de música e foi assim que a conheci, ouvindo rádio. 
Depois das músicas, a força que ela transmite nos seus discursos representativos e 
nas suas produções com certeza ganharam o meu coração. É uma artista única e 
completa. (Respondente 57) 
 
acredito que ela é uma das poucas artistas realmente completas e que trazem um 
significado para cada uma das canções que cria, seja em prol da liberdade identitária, 
criativa, sexual ou religiosa. (respondente 7) 
 
as músicas são ótimas, a arte visual dela é bem trabalhada e ela tem um senso 
político inspirador. (Respondente 27) 
 
É difícil dizer. Acho ela uma das artistas mais completa e sobretudo genuína. Acho 
incrível como ela dá sentido a suas músicas e leva referências para o 
pop.(Respondente 32)201 

 

Figura 22 - Little Monster referendando o talento de Lady Gaga. 

 
Fonte: Facebook 

 
Outro ponto que também é citado nos grupos, mas que se destacou nas respostas do 

questionário online, abarca o ser fã de Lady Gaga associado a aspectos pessoais202. Isto é, as 

respostas dos fãs exploram o que bem destacam Lopes et. al. (2015), Hills (2015), Duffett 

(2013) e Tulloch e Jenkins (1995 apud AMARAL; MONTEIRO, 2013) como elemento que 

distingue os fãs dos demais consumidores: o envolvimento emocional com Lady Gaga. Para 

tanto, os fãs discorrem acerca da ligação da cantora com questões de saúde mental, 

feminismo, homofobia, entre outros, consequentemente, acionando seu lado ativista. Nesse 

engajamento com causas sociais, ela acaba expressando pontos de vista em consonância com 

os defendidos pelos fãs, o que nos remete a ideia de capital solidário (CAMPANELLA, 

2014b). De mesmo modo, tem-se a identificação com o seu “lado humano” e com as 

diferenças que congrega, elogiando o fato dela não ter medo de “mostrar quem é” e passar a 
                                                 
201 Optamos por deixar as respostas do questionário com a grafia original, ou seja, sem correções. 
202 Comentamos aqui brevemente sobre esse fator. Ele é melhor explorado no capítulo seguinte. 
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sensação de amor, segurança e apoio aos fãs (FRANÇA, 2014). Na mesma lógica, encontra-se 

um interesse que advêm da diferença dela em relação aos fãs e, novamente, as outras cantoras 

(FRANÇA, 2014). No caso do primeiro, apreendemos que isso surge do fato dela ser uma 

figura que lhes inspira e passa força, tanto no que envolve “seguir seus sonhos” e superar 

momentos difíceis quanto à aceitação das suas diferenças, posto Gaga representar para eles 

alguém que superou angústias e frustrações pelas quais também passam, e que construiu um 

futuro possível longe desses sentimentos. No segundo, a nosso ver, aciona a questão de que 

como ela congrega elementos distintos, não é consumida pela grande maioria das pessoas. 

Essas constatações podem ser vista nos exemplos a seguir (Figura 23): 

 
Por causa de suas atitudes, pensamentos, lutar pelo diretos LGBTQ+. (Respondente 
6) 
 
Eu sempre admirei pessoas q não tinham medo de mudar e mostrar quem realmente 
são, e foi determinante ela ser essa pessoa pra eu gostar dela, porque eu também sou 
assim, então me identifiquei com a pessoa que ela é. (Léo, entrevistado). 
 
ela faz com que nós possamos acreditar em nós mesmos, nos ensina a amar, 
respeitar, perdoar. Ela mostra que a cura do mundo virá através do amor e que não 
importa o que as pessoas dizem, nós podemos alcançar nossos sonhos e só depende 
de nós mesmo, e muito mais. (Respondente 52) 
 
Porque me identifico com a diferença dela, e amo como ela é única. Isso me inspira 
e me faz sentir confiante. (Respondente 40)  

 
Passei por muita coisa triste na minha infância, e sempre me senti muito sozinho ou 
nunca consegui me relacionar bem com as pessoas por medo. A Gaga me ajudou 
quando caí em depressão, as palavras de conforto, o carinho com os fãs, as ações, as 
músicas e vários outros aspectos fizeram com que eu sentisse que tenho alguém do 
meu lado e a me aceitar como sou. Hoje em dia ainda tenho minhas inseguranças, 
mas sempre "me seguro nela" para não desmoronar outra vez. (Respondente 20) 
 
eu me identifico MUITO com a Gaga, inclusive ela salvou a minha vida com as suas 
músicas e discursos. Eu não tive amor de pai e eu encontrei amor na Gaga com os 
seus fãs, ela nos ama de verdade e nós amamos ela. Ela é tudo pra mim! 
(Respondente 22) 
 
porque me indentifico com ela (em relação ao bulliyng que ela sofreu e superou) 
(Respondente 35) 
 
Me identifiquei desde que conheci o trabalho dela, por ser diferente. (Respondente 
17) 
 
Inicialmente, ela é o oposto do que sou, tanto que lá no início o que me fez ser fã 
foram as suas músicas. A Gaga surgiu com um estilo extravagante e exagerado, 
sempre demonstrou segurança sem se importar com o que pensavam dela, e eu não 
sou nada disso. Mas me identifiquei com o seu discurso de autoaceitação e força, 
porque sou insegura em diversos momentos e geralmente não acredito em mim. 
(Luna, entrevistada) 
 

Figura 23 - Little Monster e manifestação de vínculo sentimental com Lady Gaga. 
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Fonte: Facebook 

 
 

Com relação a como esses fãs se informam sobre Lady Gaga, posto, como visto 

anteriormente, ser um elemento importante nas dinâmicas dos fãs, majoritariamente a 

aquisição de dados sobre a cantora ocorre pela internet. Em especial, por meio das redes 

sociais online da cantora; por fansites, como o bastante citado RDT Lady Gaga; fanpages de 

cultura pop/ música pop; pelos próprios grupos; e, por fim, por meio de amigos. Apenas duas 

pessoas citaram também a televisão e as revistas como fontes. Léo, inclusive, afirma que 

consome diariamente informações sobre Lady Gaga, e, para tanto, até utiliza o recurso de ser 

avisado quando a cantora posta algo nas redes sociais online. Nesse sentido, nossas 

observações corroboram com os dados levantados pelo questionário e entrevista, pois 

notamos que a maioria das postagens de cunho informativo na comunidade provêm de 

fansites e fanpages, com destaque para o RDT Lady Gaga. Além disso, o que foi descrito 

também se aproxima do constatado pela “Pesquisa Brasileira de Mídia” de 2016203 a respeito 

dos hábitos de consumo de mídia da população brasileira. Isto é, a pesquisa mostra que a faixa 

etária entre 25 e 34 anos é a maior consumidora de informações pela internet, seguida da faixa 

etária dos 18 aos 24, ambas contempladas nos sujeitos desta dissertação. Por essa perspectiva, 

entendemos ser relevante mencionar que tanto Léo quanto Luna se consideram ativos nas 

redes sociais online, sendo que Léo define seu uso como moderado e apreendemos que o de 

Luna é intenso. Nota-se que os dois possuem certa preferência pelo Instagram, já que citaram 

o hábito de consumo e publicação de fotos.  

Assim sendo, pensando no que é encontrado em Frith (1992 apud VELASCO, 2011) e 

Dias (2012) a respeito da lógica da indústria fonográfica envolver a transformação do 

simbólico em mercadoria, sendo ele vendido por meio de um conceito presente tanto no 

material fonográfico quanto na própria figura do artista, entendida igualmente como um 

produto; aliado ao posicionamento de Rojek (2008) sobre a imagem da celebridade humanizar 

o consumo e a ideia de “integração vertical” de Graemer Truner, apreendida em Campanella, 

Nantes e Fernandes (2018), faz-se pertinente ponderar sobre a relação mercadológica que 

perpassa o vínculo aqui investigado. Por isso, primeiramente, nos focando nos bens materiais. 
                                                 
203 Disponível em: http://pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917 Acesso em: 01 de julho de 2018.  
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Logo, é expressivo o número de respondentes no questionário que alegam não ser 

necessário os fãs possuírem algum tipo de produto da cantora. Esse tipo de posicionamento 

também foi constatado nas observações, por meio de manifestações de consolo aos fãs que 

lamentavam por não terem produtos relacionados à Gaga. Nas entrevistas, semelhantemente, 

tanto Léo quanto Luna reforçam a questão da não necessidade de bens. Léo, em específico, 

afirma que, no início, possuía vontade de comprar todos os produtos que Gaga lançava, mas 

entende que conforme foi amadurecendo, percebeu que eles não eram necessários para lhe 

afirmar como fã.  

Assim, para justificar a não necessidade dos bens, os fãs enfatizam que eles não fazem 

um sujeito ser “mais fã” que outro; o fato da condição financeira não permitir um gasto 

desses; bem como acionam o envolvimento emocional, que diferencia o fã dos apreciadores, 

seguidores e consumidores, apontando a irrelevância dos bens perante a importância do 

sentimento de amor, paixão e carinho para com a celebridade e seu reconhecimento enquanto 

artista. (Figura 24). 

  
Creio que não são produtos que refletem se uma pessoa é fã ou não de determinado 
cantor, mas sim sua paixão ao vê-lo cantar, performar ou simplesmente postar uma 
nova foto em alguma rede social. (Respondente 8) 
 
Nenhum, ser fã vai além do produto material. É algo subjetivo e de admiração, não 
apenas de possuir um trabalho em mãos. (Respondente 28) 

 
Não é preciso consumir nada. Muita gente não tem condições de comprar. Um fã 
precisa só apreciar a arte, respeitar, entender e se inspirar no trabalho de seu artista 
favorito. O mercado do consumo não pode servir de indicador dos seus sentimentos. 
(Respondente 56) 

 
 

Figura 24 - Little Monsters e manifestações sobre consumo de produtos. 

 
Fonte: Facebook 

 

Contudo, os dados também nos mostram outra perspectiva. Quando indagados no 

questionário online se possuíam produtos da cantora, apenas três respondentes alegaram não 

ter bens. Junto a isso, a grande maioria afirma ter mais de um tipo de bem associado à cantora, 

como pode-se notar pelo gráfico abaixo (Figura 25), que denota a pluralidade de bens 

disponíveis e adquiridos pelos fãs. Nesse sentido, também é bem comum postagens em que os 
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fãs mostram as suas coleções (Figura 26); manifestam que compraram algum produto da Gaga 

e/ou que buscam por um bem específico. Igualmente, são constantes as postagens 

comercializando produtos personalizados da artista, como canecas, almofadas, camisetas e até 

fanvid de DVDs das turnês. Além disso, chamou a atenção o fato de alguns fãs terem 

comprado espécie de placa decorativa do show de Lady Gaga no Rock in Rio, que estava 

sendo vendida nos arredores da Cidade do Rock, pois queriam ter uma recordação da data, 

sendo que o show nem ocorreu. Por isso, apreendemos que os bens funcionam como uma 

forma dos fãs materializarem o seu afeto pela artista e, consequentemente, se distinguirem dos 

demais consumidores, apreciadores e afins, dado esse uso específico (CANCLINI, 1992; 

2006; 2015). 

 

Figura 25 - Consumo material dos fãs. 

 
Fonte: questionário online 

 

Figura 26 - Exemplo de postagens sobre as coleções dos fãs. 
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Fonte: Facebook 

 

Ainda nessa perspectiva da pluralidade de produtos à disposição, percebemos que o 

ato de compra de bens está relacionado para além das questões financeiras. Isto é, alguns fãs 

desembolsaram montantes de dinheiro para a formação de coleções de CDs; para comprar a 

Zomby Gaga204; os perfumes da cantora205 e réplicas dos chapéus usados na fase Joanne; 

enquanto outros Little Monsters investiram valores bem baixos. Contudo, há algum tipo de 

critério de importância atribuído pelo fã para decidir se irá ou não adquirir um produto e qual 

deles. Essa percepção surgiu de fala de Luma, reproduzida abaixo, aliada a afirmação de Léo. 

Apesar de ter o “sonho de consumo” de comprar o moletom cropped usado por Gaga no 

Festival Coachella, ele alega estar satisfeito em ter, além dos CDs, um boné com o nome de 

Gaga e uma blusa.  

 
Um produto caro que me recordo de ter pagado foi a Tourbook da monster ball. Mas 
investi muito dinheiro em CDs físicos. Parei de colecionar como colecionava antes 
devido a algumas insatisfações, mas cheguei a gastar mais de R$1000,00 em CDs e 
vinis, creio eu. Claro que isso de acordo com o preço na época e em intervalos 
espaçados.[...] (Respondente 32) 
 
CD de Born this way, na época foi 45 reais (Respondente 22) 

Se eu estou podendo comprar naquele momento eu compro sem problema nenhum e 
compro logo. Com o Joanne por exemplo, apesar do CD não ter sido caro, acabou 
que passou e eu demorei um pouquinho para comprar, estava tendo gastos, na minha 
cidade não tinha e eu ainda tive que comprar pela internet, então comprei depois... 
Mas o Born This Way, por exemplo, comprei logo na pré-venda, ou seja, antes de 

                                                 
204 A Monster High – Zomby Gaga é uma edição especial da linha de bonecas Monster High, da Mattel. Foi 
criada através de uma parceria da marca de brinquedos com a fundação de Lady Gaga, a Born This Way 
Fundation. O design da boneca foi desenvolvido pela irmã da cantora, Natali Germanotta, inspirado no visual 
zumbi do videoclipe da música “Born This Way”.  O brinquedo foi lançado em 2016 e vendido no Brasil pelo 
valor de R$ 300,00.  Todo o dinheiro arrecadado com a venda foi revertido para a fundação. 
205 Os perfumes podem ser encontrados no Brasil por valores que variam de R$100,00 a R$ 270,00 conforme a 
miligrama. 
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lançar. [...] O Cheek to Cheek não comprei até hoje. Fiquei tranquila, acabou que 
passou e não me importei. O Cheek to Cheek ainda tenho vontade, mas na época não 
me interessou, porque o jazz nunca me chamou atenção, então passou batido, apesar 
de ser um álbum e tanto. Mas quero comprar, só não sei quando. (Luna, 
entrevistada) 

 

Como se pode notar pelo gráfico, falas e imagens apresentadas anteriormente, tem-se 

essa diversificação de produtos associados a Lady Gaga, mas o CD, em seu formato físico, se 

destaca como o principal bem adquirido. Constantes foram as observações de postagens 

perguntando quais CDs os fãs possuem ou quais faltam para a sua coleção – posts esses que 

apresentam bastante engajamento, inclusive; publicações em que divulgam lugares que estão 

vendendo os álbuns – especialmente quando há promoção/desconto no valor; que estão se 

organizando financeiramente para comprar determinado CD ou uma versão especial dos 

álbuns; e até manifestações em que o estado de conservação do acrílico era valorizado (sem 

arranhões, marcas de queda).  

Nesse sentido, além de tomarmos os diálogos sobre CDs como uma prática de 

sociabilidade dos fãs de cantoras de música pop, por meio do questionário online e das 

entrevistas, conseguimos apreender que, para os fãs, o CD físico é valorizado por representar 

o principal meio de reconhecer o trabalho de Lady Gaga enquanto cantora da indústria da 

música pop, pois sua compra impulsiona e ajuda na visibilidade da artista, visto a existência 

dos rankings de vendas de CDs. Junto a isso, dado as relações parassociais (MARWICK; 

BOYD, 2011) entre fãs e celebridades, se mostra um símbolo que propicia certa proximidade 

física com a cantora e sua mensagem, como menciona Velasco (2011) a respeito da fruição 

dos CDs. Além do mais, como mencionado sobre a questão bens e afeto, percebe-se que o CD 

é o bem que melhor materializa isso, já que, segundo os fãs, é um produto idealizado pela 

cantora com carinho, carinho e esforço. Assim sendo, a relação dos fãs com os CDs denota o 

que é afirmado por Rojek (2008) das celebridades ligarem um mercado de produtos a um 

mercado de sentimentos. Ademais, essa configuração também converge com o que é apontado 

por Dias (2010), de que o problema nas vendas de álbuns não provém da pirataria, mas dos 

altos preços praticados pela indústria e pela mesma não saber incorporar as transformações 

tecnológicas e as demais mídias e formas de entretenimento em suas lógicas.   

 
CDs. Eu acho importante os fãs terem alguma maneira de ouvir as músicas da Gaga. 
Principalmente ter um Born This Way para ouvir nos momentos difíceis! 
(Respondente 21) 
 
Cd na mídia física, pois na minha opinião é uma forma de prestigiar melhor algo que 
ela faz com tanto carinho (Respondente 36) 
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CD's. Porque nos tempos de hoje as vendas físicas estão mais difíceis, pois tudo está 
mais ligado a streams. Ajudar comprando o CD físico é bem importante para a 
carreira de um cantor atualmente. (Respondente 44) 
 
Eu sinto uma proximidade maior com os físicos porque é todo trabalho 
visual/artístico da Gaga nas suas mãos, tudo que ela pensou, projetou e fez tá ali nas 
suas mãos e você pode olhar cada detalhe da mensagem que ela quer passar com 
aquilo. [...] sempre que eu compro um e vejo no final da semana quanto o álbum 
vendeu eu penso “olha eu ali” kkkk (Léo, entrevistado) 
 
acho que o físico é diferente, você tem ele ali na sua mão. Penso muito em questão 
de futuro, poder tocar naqueles produtos que foram tão significativos anos antes, é 
como se fosse um álbum de fotografias. (Luna, entrevistada) 
 

 
Portanto, diante desse cenário, apesar das manifestações alegando que os produtos 

materiais não são relevantes, é inegável a magnitude e importância que eles têm para os fãs. 

Luna afirma que, para ela, a compra dos produtos lhe faz bem, compreende parte do processo 

de ser fã e simboliza que realmente gosta de Lady Gaga. Logo, estendemos esse 

posicionamento de Luna aos demais fãs, pois apreendemos que, de todo modo, existe um 

reforço do sentido de ser fã pela aquisição de bens, talvez não perante o fandom, mas a nível 

individual. É pertinente ainda destacar, no que envolve produtos “oferecidos” por Lady Gaga, 

a questão dos shows em turnês. Conforme aponta Soares (2012) sobre essa ser uma forma de 

corporificar a aproximação que o público afirma sentir do artista, já que a maior parte do 

contato entre celebridade e fãs é parassocial (MARWICK; BOYD, 2012), identificamos 

várias declarações de fãs lamentando e extremamente tristes por não poderem ir ao show que 

Lady Gaga realizaria no Rock in Rio, vê-la de perto e estabelecer alguma forma de contato 

físico (Figura 27). Igualmente, fez-se presente nos grupos online depoimentos de fãs 

enfatizando a significância e expressividade de vivenciar um show do artista que se gosta, 

posto agregar uma experiência específica ao processo de ser fã, como encontramos nas falas 

de Leo e Luna reproduzidas abaixo. Contudo, apesar de isso ser uma forma de distinção do 

ser fã entre fãs, não se localizam manifestações de menosprezo ou de desqualificação 

daqueles que não tiveram essa experiência, conforme também declaram para nós Léo e Luna. 

 
acredito que quem vá num show vai ter uma experiência mais completa, mais 
orgânica e viva do que apenas ouvir um CD e acompanha-la, e claro tem o principal: 
poder ver a Gaga pessoalmente, o que deve ser uma alegria indiscutível (Léo, 
entrevistado) 
 
ir em shows, na minha opinião, muda sim. É uma outra experiência, eu consegui 
gostar e admirar AINDA mais a Gaga depois que fui na BTW Ball e isso ia ser 
reforçado no RIR, sem dúvidas. Para mim é uma experiência que todos deveriam ter 
em algum momento da vida, ir em um show do seu ídolo. Se pudesse, ia em todos 
que a Gaga fizesse! Rs (Luna, entrevistada) 
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Figura 27 - Fã lamenta não poder ir ao show no Rock in Rio. 

 

 
Fonte: Facebook 

 
Já no que envolve a questão mercantil considerando Lady Gaga como um produto da 

indústria das celebridades e da música pop206, entendemos que é aqui que aparece na pesquisa 

a complexidade do fenômeno da celebridade devido a suas múltiplas interações, mencionada 

por Simões (2013) e, em específico, a questão do corpo usado como forma de gerar impacto e 

o que reverte em e lucro (ROJEK, 2008; GAMSON, 1992). Afirmamos isso, pois nota-se que 

nessa última fase musical de Lady Gaga, Joanne, intensificou-se entre os próprios fãs uma 

discussão sobre as mudanças de posicionamento da cantora, associadas tanto ao seu discurso 

quanto ao seu visual. Logo, isso nos mostrou que há fãs que reconhecem que a cantora é um 

produto da indústria da música, passou por ação dos intermediários culturais (ROJEK, 2008), 

especialmente no que compreende o primeiro período de sua carreira, The Fame, e que se 

apropria de determinados padrões, no caso, imitação e referencialidade (RODRIGUES; 

VELASCO, 2012) para manter a atratividade, sendo que, atualmente, ela está seguindo o que 

consideram ser o padrão de cantoras que já possuem anos de carreira. Ao mesmo tempo, 

alguns admitem que ocorreu um processo de “limpeza de imagem” em Lady Gaga e definem 

que isso foi ação fundamental, pois merecidamente mostrou o seu talento para um público 

maior e, consequentemente, trouxe a possibilidade dela manter certa estabilidade no mercado 

e continuar se fazendo relevante para os produtores (Figura 28). Além disso, os Little 

Monsters acreditam que depois dos problemas que Gaga enfrentou nas últimas produções 

solo, ela precisava de um trabalho “para se reencontrar com ela mesma”, como afirma Leo, e, 

segundo Luna, “para que ela se reerguesse”, pois entende que ela deveria sofrer muita pressão 

em ter que sempre inovar de forma ousada, por isso, apresentou Joanne como uma obra “mais 

pessoal”.  

 

Figura 28 - Manifestações sobre Lady Gaga como produto. 

                                                 
206 Comentamos brevemente sobre esse fator. Ele é novamente explorado no capítulo seguinte. 
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Fonte: Facebook 

 
Todavia, também encontramos declarações, como demostra a reprodução de duas falas 

de Léo, do postulado por Gamson (1992) sobre os fãs poderem ser instruídos pela indústria a 

respeito de como olhar para a celebridade, ocasionando um apagamento da ideia de que a 

pessoa a qual você admira é um produto. Pelos recortes abaixo, nota-se que ambas as 

estratégias de Gaga que mencionamos no capítulo três se fazem eficientes, isto é, mostrando 

como a indústria é maléfica para a celebridade, ao trata-la como objeto e não um ser humano, 

e a certa autonomia que tem em gerir sua carreira.   

 
acho que todos artistas são um produto da indústria, o que muda é o que você vai 
fazer quando se der conta disso. A Gaga sempre foi um produto diferenciado 
digamos assim, sempre foi rebelde, ousada, extravagante e se alguém dizia pra ela 
fazer algo ela fazia, mas com o toque dela. Então acho que ela tem muita 
personalidade pra ser só mais um produto, ela é mais que isso, tanto que se 
consolida com 10 anos de carreira fazendo muito sucesso, e isso é muito 
considerando a era mainstream que estamos, onde um dia o artista tá no topo, outro 
tá esquecido (Léo, entrevistado) 

 
Não gosto de ver a Gaga como um produto e ela também não, por isso a mesma quis 
desistir da música a um tempo atrás. (Léo, entrevistado) 

 

Ainda, entendemos que em torno da última fase de trabalho da cantora, despontou uma 

forte preocupação com a questão do eu publico versus eu privado (ROJEK, 2008), dado 

muitas manifestações a respeito de qual momento da carreira da cantora tem-se a “verdadeira 

Lady Gaga”. Nesse sentido, alguns fãs se associam a endossar a narrativa biográfica de que 

Gaga sempre foi versátil e sempre se renova a cada trabalho, portanto, é de sua própria 

personalidade mudar e trazer elementos/conceitos diferentes. Assim, agora, ela está em outra 

vertente criativa, mostrando mais uma face dela, logo, não deixa de ser Lady Gaga. E, com 

esse ponto de vista, definem que foi positivo ter uma produção intimista, mostrando que ela é 

capaz de fazer um pouco de tudo. Outros entendem que é o período de Joanne que mostra a 



141 
 

sua essência, pois dá voz a Stefani, com Lady Gaga como um personagem, que usou 

anteriormente para conseguir se expressar e chegar a fama, mas, agora que está consolidada, 

pode se mostrar conforme sempre quis. De todo modo, o que apreendemos desse cenário, é 

que ele reforça a lógica situada em Meyers (2009) ao mencionar a concepção de Richard 

Dyer, de que a imagem da celebridade é sempre construída e reconstruída, então, é difícil 

delimitar uma versão correta da mesma.   

Ademais, nesse quadro o qual encontramos sobre Lady Gaga ser um produto, a visão 

do próprio fã como consumidor desponta. Isto é, nos deparamos com manifestações de fãs 

que, apesar de darem suporte para a cantora, não se identificam e, de certo modo, rejeitam, as 

fases Cheek to Cheek e Joanne, em virtude da sonoridade que Lady Gaga apresentou não 

corresponder ao gênero musical ao qual se tornaram fãs e, em particular Joanne, os conceitos 

elencados para o álbum (DIAS, 2012; VELASCO, 2011). Nesse sentido, os fãs entendem que 

Lady Gaga não tem escutado as demandas dos mesmos, os quais são responsáveis pelo seu 

status de celebridade, seja ao comprarem seus produtos, seja por se mobilizarem em ações por 

sua visibilidade, e feito apenas aquilo que ela julga ser o certo. Além disso, no contexto 

observado, esse prisma do fã consumidor foi reforçado pelas manifestações acerca do descaso 

que ela e sua produção têm com os fãs latinos, que sempre são preteridos e vistos como um 

mercado consumidor fraco, sendo que, em relação ao Brasil, Gaga sempre consegue bons 

números de vendas de CDs, fora o fato dos fãs brasileiros se verem como os mais 

empenhados com sua carreira (Figura 29). Portanto, como comenta Trotta (2005) a respeito de 

a indústria fonográfica ter um sistema de trabalho articulado desde o processo de criação até a 

divulgação e distribuição, entende-se que a carreira de Lady Gaga pode estar passando por 

algumas adversidades nesse circuito, pelo menos em relação ao seu público fidelizado. Ainda, 

percebe-se uma dinâmica de distinção entre fãs, uma vez que entendem que aqueles sujeitos 

que concordam com tudo o que a Gaga faz e não veem problemas em como ela está 

conduzindo sua carreira, são fãs alienados.  

 

Figura 29 - Exemplo de manifestações de fãs destacando sua condição de consumidor. 
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Fonte: Facebook 

 

Dessa maneira, nos voltando para o fandom207, por meio do questionário, quando 

indagamos sobre o que mais gostam na comunidade de fãs de Lady Gaga, primeiramente, os 

fãs destacam a união, compreendida tanto em ações por/em prol de Lady Gaga quanto na 

interação, apoio e amizade entre os fãs. No caso da interação e amizade, nossas observações 

viram que é algo significativo para os fãs, a ponto de procurarem expandir a sociabilidade 

através de outras redes sociais online. De mesmo modo, dado congregar uma pluralidade de 

sujeitos, o fandom é interpretado como um agrupamento que proporciona a liberdade de 

expressão aos integrantes. Também foram citadas a criatividade e a autenticidade dos fãs, o 

amor/paixão e a lealdade para com a artista e o humor, como mostram os exemplos abaixo.  
 

O amor é o apoio que damos a ela. (Respondente 07) 
 
O apoio e a sensação de estar em um espaço livre de julgamentos. (Respondente 10) 

 
O respeito e a empatia que temos uns com os outros, se algum irmão monster estiver 
passando qualquer tipo de dificuldade e precisar de nós, nós ajudamos sempre que 
podemos! Isso é muito raro no mundo de hoje! (Respondente 20) 

 
A solidariedade/união e a criatividade dos fãs. Quando alguém precisa de alguma 
ajuda, muitos se disponibilizam e se mostram solidários para com os outros, além da 
criatividade que considero algo marcante. (Respondente 39) 

 

Em consonância com o mencionado, duas ações significativas de união do fandom 

aconteceram durante os dias que antecederam e na semana do show do Rock in Rio. Não raro 

                                                 
207 Mais aspectos sobre o fandom são explorados no capítulo seguinte. 
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os fãs doaram dinheiro e ingressos a outros Little Monsters que estavam com dificuldades 

financeiras para “realizar esse sonho”. Bem como, em virtude do cancelamento que ocorreu 

um dia antes da data programada para o show, sendo que muitos Little Monsters já se 

encontravam na cidade do Rio de Janeiro, foi organizado o “luau da cura”208, como forma de 

reunir os fãs e confortarem-se entre si. Portanto, percebe-se do que foi descrito, que o sentido 

do consumo como fator integrativo (CANCLINI, 2015) emerge do fandom, dado ser forjado 

um sentimento de união entre os sujeitos a partir de sociabilidade estabelecida pelo consumo 

de Lady Gaga. Conjuntamente, nota-se das falas dos fãs a respeito do fandom ser um espaço 

plural, que eles possuem a percepção descrita por Jenkins (2006), das comunidades de fãs 

serem lugares mais democráticos, pois se constituem em torno dos objetos de adoração. Além 

disso, mostra a interação do contexto local com a comunidade de sentidos dos Little Monsters 

(JANOTTI JÚNIOR, 2013), e como as práticas dos fãs intercambiam vivencias online e off-

line.  

Ainda, não raro, foram as observações de manifestações de fãs que possuem 

problemas psicológicos, como ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático, síndrome do 

pânico, entre outros, e têm no fandom um espaço de amparo, compreensão e diálogo (Figura 

30). É pertinente salientar que durante os meses de observação, acompanhamos informações 

sobre três Little Monsters que cometeram suicídio. Assim, entendemos que essa configuração 

de integração e comunicação de sujeitos com problemas de saúde mental no fandom Little 

Monsters, pode, em partes, ser compreendida pelo fato de que dentre os valores os quais Lady 

Gaga se associou para construir seu capital solidário (CAMPANELLA, 2014b), tem-se a 

militância pelas causas psicológicas. Aliado a isso, as manifestações podem ter fundo na 

questão de que muitos dos sujeitos que ali interagem, pertencem a grupos sociais minoritários, 

passíveis de preconceito, opressões e violência. Por isso, nesse sentido de expor tais 

problemas no fandom, Léo, apesar de nunca ter feito algum relato, acha que eles devem 

acontecer, pois são assuntos que foram e ainda são tabus e a sociedade precisa se desvencilhar 

dessas amarras. Também vê como algo positivo, dado que alguém no grupo pode ajudar o 

próximo, como ele, que já deu auxílio com conselhos. De mesmo modo, Luna reconhece a 

importância desses atos, posto muitas vezes ser essa a única forma que os sujeitos têm de 

desabafar e de encontrar palavras de conforto. Logo, novamente, nos deparamos com a ideia 

de Jenkins (2006), expressa no parágrafo anterior. 

                                                 
208 O evento recebeu esse nome em referência a música de Lady Gaga The Cure, representando tanto um 
momento de “cura” para os fãs decepcionados e tristes quanto um momento de união e pensamentos positivos 
para a “cura” de Lady Gaga.  
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Figura 30 - Little Monsters e o apoio entre fãs. 

 
Fonte: Facebook 

 

Por outro lado, a sensação de união que o fandom proporciona não é perene. 

Afirmamos isso, pois esses sentimentos de integração são abalados pela existência de muitos 

conflitos e brigas, os quais são motivados por julgamentos e divergências de opiniões, o que 

entendemos advir do próprio caráter de comunidade de sentidos do fandom (JANOTTI 

JÚNIOR, 2003). Isto é, há a necessidade dos sujeitos compartilharem certos sentidos, mas 

ocorrendo de nem sempre os fãs ressignificarem a mensagem da celebridade de forma 

semelhante. Constatamos no material observado e levantado, que, primordialmente, o estado 

de hostilidade prevalece no grupo quando são proferidas opiniões sobre a própria vida pessoal 

de Lady Gaga e a condução de sua carreira, visto, conforme a reprodução das falas do 

questionário, os fãs entenderem que muitos membros desumanizam a cantora ao colocarem 

suas preferências, vontades e gostos em primeiro lugar, sem levar em consideração o processo 

criativo e as próprias necessidades da artista. Ou seja, as divergências perpassam os próprios 

aspectos de construção das celebridades, no caso, a percepção da condição de ser humano 

delas (FRANÇA, 2014; ROJEK, 2008). Também afirmam existir um desprezo de Little 

Monsters veteranos para com novos fãs.  

 
1 - Julgamento. 2 - Arrogância. 3 - A maioria não procura compreender o processo 
artístico da artista, se prendendo apenas aos que eles gostam.(Respondente 13) 
 
Extrema cobrança deles em relação a Gaga e eterna insatisfação com material 
produzido (Respondente 40) 
 
A desunião (que também existe), e em alguns momentos a falta de humanidade entre 
os fãs, que muitas vezes fazem tudo aquilo que a Gaga condena e não prega, 
principalmente na internet. (Respondente 46) 
 
Que os fãs exigem muito sem pensar na felicidade ou consequência disso a Gaga 
(Respondente 53) 

 
 



145 
 

Consequentemente, esse cenário de conflitos, na grande maioria das vezes, reverbera 

em ataques pessoais entre Little Monsters. Inclusive, como demonstra a imagem abaixo, essas 

brigas podem prejudicar a saúde mental dos fãs, o que contrasta com a ideia anteriormente 

apresentada sobre essa instância (Figura 31). Nesse sentido, Léo entende que esses embates 

são desnecessários e iniciados por “coisas bestas e sem sentido”. Luna define como uma 

situação triste, pois mostra que as pessoas estão sempre prontas para julgar.  

 

Figura 31- Little Monsters e o conflito no fandom. 

 
Fonte: Facebook 

 

Outro comportamento dos Little Monsters entendido como fator de desunião está em 

nutrir rivalidades com demais comunidades de fãs e depreciar outras cantoras de música pop, 

como apontam as frases destacadas abaixo. No caso do último ponto, é um comportamento 

bem presente e surge frequentemente quando os fãs querem exaltar algum aspecto de Lady 

Gaga ou quando a cantora rechaçada faz algo que os fãs consideram que pode ser equiparado 

às ações de Gaga. Em especial, percebe-se essas atitudes relacionadas à cantora Madonna, o 

que, nesse sentido, a nosso ver, compreende um conflito fundado pelas próprias lógicas da 

indústria da música pop, a citar, a imitação e a referencialidade (RODRIGUES; VELASCO, 

2012) e a questão geracional do gênero musical (SOARES, 2012; VELASCO, 2011) (Figura 

32). Soma-se ainda aos aspectos motivadores de discussões as brincadeiras/humor sarcástico, 

como as relacionadas ao cancelamento do show do Rock in Rio209 e a lesão que a cantora teve 

no quadril – chamam-na de “quadril de paçoca”, “quadril de polvilho”, entre outros. Ou seja, 

nota-se que o conflito na comunidade também perpassa a demonstração do comportamento de 

hater e, de certo modo, no que envolve as piadas, um comportamento que pode ser associado 
                                                 
209 Lady Gaga informou no Twitter o cancelamento de seu show no Rock in Rio. Na publicação feita, ela usou a 
expressão “Brazil, I’m devastated”, o que rapidamente acabou se tornando um meme entre os apreciadores de 
cultura pop. Inclusive, a data de cancelamento se transformou em uma data comemorativa, a “Devastated Day”, 
como consta em publicação do Buzzfeed: https://www.buzzfeed.com/br/susanacristalli/lady-gaga-devastated-day 
Acesso em: 13 de fevereiro de 2019.  
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ao de troll entre os próprios fãs (AMARAL; MONTEIRO, 2013), pois a maioria sabe que 

essas brincadeiras podem resultar em brigas e mesmo assim as fazem. 

  
A rixa com outras comunidades de fãs e um exagero além da conta. (Respondente 8) 
 
Infantilidade em perder tempo discutindo com outras fan bases. (Respondente 14) 
 
Quando --alguns --LM ficam ofendendo outras cantoras, diminuindo as outras tipo a 
KATY P....nao sao todos...mas grande parte dos LM esqueceram o legado de 
BTW...e isso é triste (respondente 47) 
 
Shades para outras fãbases (Respondente 52) 

 

Figura 32 - Exemplo de desavença com outra cantora pop e reação do fandom. 

 
Fonte: Facebook 

 

No que tange à participação em grupos online, vimos que a maioria acha ser essencial 

a troca de experiências, a socialização com pessoas que gostam do mesmo objeto cultural e a 

ajuda/apoio que encontram nesses ambientes. Além disso, enxergam o espaço online como 

um meio de adquirir mais conhecimento sobre a cantora, ter contato com materiais inéditos e 

manter o apoio do fandom para com Lady Gaga. Nesse sentido, Luna afirma entender que sua 

relação com grupos online foi um processo automático dentro da sua prática de fã, pois 

descreve que “comecei pelo twitter com o objetivo de ter mais acesso à Gaga, e, 

consequentemente, fui me aproximando dos fãs e dos grupos e comunidades online”. Já com 

Léo a vontade veio de querer conhecer e fazer amizades com Litttle Monsters. Deste modo, 

compreendemos que existe uma parte do fandom o qual assimila ser primordial e até natural 

vivenciar o consumo de Lady Gaga enquanto uma forma de integração e comunicação com os 

demais (CANCLINI, 1992; 2006, 2015). Já os que consideram que não é relevante, acreditam 

que o amor pelo ídolo é o principal, pois a relação que o fã estabelece com o artista é algo 

individual e independe da comunidade de fãs, assim como ser uma forma de se evitar a 
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exposição a situações desagradáveis, como os conflitos. Assimila-se, por isso, desses dois 

posicionamentos, a visão de Hills (2015) de que o fandom pode adquirir significados 

diferentes para os fãs.  

Ademais, no que envolve a proximidade com outros fãs fora do ambiente online, tem-

se poucos sujeitos que não possuem algum tipo de vínculo. No caso, quando essa 

impossibilidade existe, ela tem base na localização geográfica ou na própria dificuldade do 

Little Monster em estabelecer contatos, como por causa da timidez. Para aqueles que possuem 

convívio, esse provêm, especialmente, de amigos de escola e/ou de faculdade, assim como 

vizinhos, namorados/cônjuges e/ou pessoas que conheceram em festas.  

Portanto, a partir do que foi exposto, associado a outras observações que não foram 

descritas aqui, podemos afirmar que circula no fandom o que podemos chamar de um “estilo 

de vida Little Monster” (FREIRE FILHO, 2003; ROJEK, 2008) que compreende a forma pela 

qual o fã expõe seu sentimento pela cantora e interage com os demais membros, sendo que 

essas ações devem estar calcadas em sentimentos de compreensão, bondade, amor e empatia, 

tal qual a mensagem que Lady Gaga passa. Todavia, parece que, enquanto comunidade, esse 

estilo de vida se configura mais como uma pretensão dos fãs, pois, como ficou evidente, nem 

sempre acontece do comportamento dos Little Monsters seguir essa lógica. Igualmente, 

aparenta que ele é empregado como uma forma de hierarquizar o fandom, isto é, utilizado 

como parâmetro para julgar o status de fã/Little Monster dos integrantes, ou seja, quem pode 

ser considerado um verdadeiro ou falso fã/poser. Ademais, entendemos que o nosso campo 

reforça as afirmações de Hellekson e Busse (2006); Duffett (2013); Hills (2015) e Bennett e 

Booth (2016) sobre as comunidades de fãs não representarem um universo coeso, mas, no 

nosso caso, extremamente contraditória. Conjuntamente, endossa a ideia do fandom como um 

“trabalho aberto” (HELLEKSON; BUSSE, 2006), uma vez que as apropriações e sentidos 

construídos envolta de Lady Gaga se modificam conforme ela vai “trocando” de fase na 

carreira.  
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5 IDENTIDADES DE GÊNERO: DA MOTHER MONSTER AOS LITTLE MONSTERS 

 
I just wanna be myself 

and I want you to love me for who I am 

Lady Gaga - Hair 

 
 

Neste capítulo, buscamos refletir sobre alguns aspectos identitários e de gênero, sendo 

que, para tanto, perpassamos teoricamente pelas noções de representação, identificação e 

diferença, evidenciando como tais instâncias orientam formas e modos de ser, para, em 

seguida, tratarmos de questões de gênero, com especial atenção no que se refere à 

generificação dos corpos. A partir do que foi exposto, direcionamos um olhar para ações 

específicas da cantora Lady Gaga e, por fim, aos fãs, os Little Monsters, acionando as 

categorias analíticas de corpo e sexualidade. 

 

5.1 PENSANDO SOBRE IDENTIDADES E GÊNERO 

 
Como se percebe nos capítulos anteriores, a construção das celebridades, a relação dos 

fãs para com seus objetos de adoração e entre fãs, mobilizam, elementos voltados à questões 

identitárias. Nesse sentido, consideramos pertinente expor o lugar teórico pelo qual 

compreendemos identidade, antes de acionarmos especificamente os apontamentos sobre 

gênero.  

Desta forma, entendemos que falar de identidades abarca certa complexidade. 

Afirmamos isso, pois se julga fácil defini-la, especialmente quando se evoca essencialismos e, 

consequentemente, se prega uma “crise de identidade”. Isto é, conforme Hall (2015, p.10), 

compreende-se que as identidades estariam em crise, dado estarmos passando por alguns 

processos de mudança, os quais estão desestruturando bases antes tidas como sólidas pelos 

indivíduos e que lhes asseguravam “localizações como indivíduos sociais.” Todavia, como 

defende Lawler (2014), seguir um caminho assim, na realidade, viabiliza que se obscureça a 

percepção dos processos diários os quais estão relacionadas à formação das identidades.  

Logo, se mostra importante evidenciar que as identidades são, com efeito, socialmente 

e simbolicamente construídas (CUCHE, 2002; LAWLER, 2014). Para Cuche (2002), a 

identidade pode ser percebida como a consequência da interação de um indivíduo ou grupo 

com o ambiente social, resultando em uma vinculação sexual, de classe, étnica, entre outras, 

as quais permitirão que este indivíduo ou grupo seja posicionado e se posicione em um 
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sistema social, ou, como argumenta Hall (2000), que assumamos posições-de-sujeito, as quais 

poderão ser simbolicamente demonstradas. Assim, tomam-se as identidades como um produto 

das relações humanas, que é incorporada e não uma propriedade inerente das pessoas 

(LAWLER, 2014).   

Portanto, apesar de contrariar a própria origem da palavra, que tem sua raiz na 

expressão latina “idem”, a qual evoca a ideia de ‘o mesmo’ e ‘idêntico’ (LAWLER, 2014), a 

identidade não é fixa, uma vez que não possui um núcleo considerado estável, mas está 

constantemente sendo reconstruída e transformada, como defende Hall (2000). Para Cuche 

(2002, p.176), ela se “caracteriza por sua polissemia e sua fluidez”. Esse movimento de 

constante transformação se relaciona, de acordo com Lawler (2014), com as próprias 

alterações sociais, a citar, nas nações-estados, no núcleo familiar tradicional e pela 

globalização. Nesse sentido, reforçando nosso argumento inicial, “não é possível fornecer 

uma única definição abrangente do que ela é, como ela é desenvolvida e como ela funciona” 

(LAWLER, 2014, p.7, tradução nossa)210. O que podemos fazer é considerar algumas 

questões que emergem quando falamos sobre identidade, mas não satisfatoriamente elucidar 

toda a complexidade na qual as identidades são vividas.  Em consonância com o que elucida 

Lawler (2014), Cuche (2002, p.196), argumenta que “é tão difícil de se delimitar e de se 

definir, precisamente em razão de seu caráter multidimensional e dinâmico. É isto que lhe 

confere complexidade, mas também o que lhe dá flexibilidade. A identidade conhece 

variações, presta-se a reformulações e até manipulações”.  

Assim sendo, apreende-se que no processo de construção das identidades e, por 

conseguinte, a tomada de posições-de-sujeito, um movimento é importante: o da 

representação. Conforme Hall (1997; 2000), as identidades são construídas no interior das 

representações, que correspondem aos sistemas de signos exteriores, ou seja, pinturas, 

fotografias, filmes, expressão oral, os quais produzem significados que procuram atribuir, 

expressar, ou melhor, representar um sentido para as coisas, não sendo, necessariamente, esse 

sentido uma correspondência fiel da realidade. Dessa maneira, articulada com a identidade, a 

representação corresponde aos “lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e 

a partir dos quais podem falar” (WOODWARD, 2000, p.17), construindo aquilo que somos e 

exibindo aquilo que podemos nos tornar. Quer dizer, é “entre os conceitos e definições que 

são representados para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso desejo (consciente ou 

                                                 
210No original: “It is not possible to provide a single, overarching definition of what it is, how it is developed and 
how it works.” 
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inconsciente) de responder aos apelos feitos por estes significados [...]” (HALL, 1997, p.26, 

grifo do autor), que assumimos determinadas posições-de-sujeito. 

Nota-se, porém, que diante das representações que lhes são oferecidas, os sujeitos 

acabam se sentido “mais atraídos” por certas imagens e, dessa maneira, algumas formas de 

representação podem ser preteridas no lugar de outras. (HALL, 1997). Esse processo de se 

sentir “mais” ou “menos atraído” por alguma das imagens oferecidas é denominado de 

identificação. A identificação é um conceito com fundo na psicanálise e corresponde ao 

reconhecimento no outro de características as quais partilhamos, desejamos, sentimos falta, 

bem como de aspectos os quais rejeitamos, não nos assemelhamos (WOODWARD, 2000; 

HALL, 2000). Apesar de a identificação ter essas características que amparam o seu processo, 

Hall ressalta (2000) que ele nunca é completado, está sempre em movimento, o que faz com 

que uma identificação possa ser abandonada ou sustentada. Nessa perspectiva, Lawler (2014, 

p.11, tradução nossa)211 alerta que mesmo as pessoas se identificando com determinada 

categoria, isso não significa que elas abraçam tudo o que essa categoria representa, isto é, 

“posso me identificar como uma mulher ao mesmo tempo em que me desidentifico de certas 

características de ser uma ‘mulher’ que eu acho pouco atraente ou desagradável”. Assim, 

ninguém se identifica ou é identificado com apenas uma representação das identidades 

existentes, o que ocorre é uma articulação, uma sobredeterminação (LAWLER, 2014; HALL, 

2000).  

Percebe-se, diante do exposto, que um aspecto sumário na dinâmica da identidade vem 

a ser a diferença. Ao nos posicionarmos em consonância com uma identidade, procuramos 

deixar claro aquilo que somos e aquilo que não somos, criando assim, uma demarcação do 

que é diferente de nós, uma distinção nós versus eles. Consequentemente, a marcação da 

diferença pode levar a ideia de que identidades diferentes das nossas são estranhas, perigosas 

ou desviantes, provocando rejeições, inclusões e exclusões (WOODWARD, 2000; CUCHE, 

2002; PIERUCCI, 2013). Nessa lógica, existem pessoas que se identificam com uma 

identidade justamente pela sua capacidade em ser excludente, de assinalar o outro como 

desprezível (LAWLER, 2014; HALL, 2000). 

 
Assim, embora possa parecer que as diferenças nas formas como as pessoas são 
tratadas, e sua experiência do mundo, surgem de diferenças inatas, precisamos 
considerar que a causação pode correr na direção oposta – que as diferenças – 
incluindo diferenças de identidade – são produzidas de forma discriminatória, 

                                                 
211 No original: “[...] I may identify as a woman at the same time as dis-identifying from certain features of being 
a ‘woman’ that I find unattractive or unpalatable”.  
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estabelecendo algumas identidades mais ou menos valiosas do que outras 
(LAWLER, 2014, p.13, tradução nossa) 212. 

 

Portanto, marcar uma identidade como normal e outra como estranha, acaba por aludir 

que um lado é sempre mais forte e melhor, ou seja, demarca conjuntamente relações de poder. 

Logo, a “identidade negativa aparece então como uma identidade vergonhosa e rejeitada em 

maior ou menor grau, o que se traduzirá muitas vezes como uma tentativa para eliminar, na 

medida do possível, os sinais exteriores da diferença negativa” (CUCHE, 2002, p.184-185).  

Nesse sentido, conforme Castells (1999), pode-se identificar três distintas formas de 

identidade, a citar: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. No que se refere à 

legitimadora, ela se articula aos propósitos dos grupos dominantes, os quais, nesse caso, 

definem quais são as identidades “perigosas” e quais não são. A de resistência se relaciona 

aos sujeitos estigmatizados, os quais buscam formas de sobrevivência que resistam à 

dominação. Por fim, a de projeto se associa a construção de uma identidade que busca a 

transformação da estrutura social.  

Ainda no que tange à diferença, existe o argumento de que ela é capaz de propiciar um 

senso de coletividade exatamente pelo fato de demarcar exclusões (CUCHE, 2002; 

PIERUCCI, 2013). Isto é, “[o]s indivíduos mais diversos tornam-se iguais na medida em que 

sofrem a mesma carência. A igualdade da carência recobre a heterogeneidade das 

positividades [...] E, agindo em conjunto, esses iguais vivem a experiência da comunidade” 

(DURHAM, 1984 apud PIERUCCI, 2013, p. 158).  

Nessa perspectiva, também se percebe que há o que Pierucci (2013) chama de 

produtividade social da diferença. No caso, desvela-se que ao admitir e abraçar a diferença 

pode-se provocar “no campo das relações de representação, a emergência de novas diferenças. 

Ou seja, ela produz, social e sociologicamente, outras diferenças além dela, por causa dela, 

contra ela mesma” (PIERUCCI, 2013, p.120, grifo do autor). Porém, como alerta o mesmo 

autor, ultimamente existe uma tendência em exaltar a diferença e, para isso, algumas 

abstrações são feitas. Afinada com Pierucci (2013), Lawler (2014) assinala a presença de um 

movimento em que se inflam as diferenças e borram quaisquer similaridades entre os sujeitos 

ao ponto das diferenças se tornarem tão óbvias e tomadas como a principal característica, o 

que, porém, pode acarretar em extremismos. 

                                                 
212 No original: “Hence, while it may appear that differences in the ways in which people are treated, and their 
experience of the world, arise out of innate differences, we need to consider that causation may run in the 
opposite direction – that differences – including differences in identity – are produced out of discriminatory 
process that establish some identities as more or less valuable that others”.  
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Segundo Pierucci (2013), as sociedades buscam se organizar em torno de pelo menos 

duas diferenças coletivas: as de idade/geração e sexo/gênero. Assim sendo, concentramo-nos 

nesse momento no que envolve o arranjo disposto em sexo/gênero. Logo, nos afinamos com a 

compreensão de que o sexo se associa aos aspectos anatômicos e fisiológicos do corpo 

humano, ao ser clinicamente macho ou fêmea, enquanto o gênero envolve as relações 

socioculturais forjadas a partir da percepção dessa diferenciação do sexo. Em específico,  

 
o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças 
percebidas entre os sexos e o gênero é uma forma primária de dar significado às 
relações de poder. As mudanças na organização das relações sociais correspondem 
sempre a mudanças nas representações do poder [...] (SCOTT, 1995, p. 86).  

 

Portanto, gênero não corresponde a algo natural ou dado, mas construído e estruturado 

nas relações sociais de modo a apresentar padrões do que se pode ou não ser e fazer, os quais 

remetem a uma ordem de gênero e devem ser seguidos, sendo que aqueles sujeitos que de 

algum modo não os acompanham, são vistos com conotações negativas (PASSOS, 1999; 

CONNELL; PEARSE, 2015). Nessa lógica, para organizar tais conexões, são 

disponibilizados papeis de gênero, que, conforme se apreende em Louro (1997), instruem o 

que se espera de homens e mulheres no que tange ao modo de vestir, de se portar, pensar, 

cuidar do corpo, se relacionar com outros sujeitos e, inclusive, as práticas sexuais. Ou seja, 

determinando relações específicas com os corpos, esperando, normalmente, uma coerência 

entre a dicotomia mulher-fêmea biológica e homem-macho biológico.  

 
O sexo e as características biológicas ganham significados sociais que determinam 
as possibilidades físicas de homens e mulheres, delimitam os espaços onde podem 
atuar, estabelecem características, enfim, dizem que eles são desiguais. Partem do 
suposto que as desigualdades são normais e naturais e correspondem à ‘natureza’ de 
homens e mulheres (PASSOS, 1999, p.104). 
 

Assim, orientações acerca de “comportamentos adequados a cada gênero circulam 

constantemente, não apenas pelas mãos de legisladores, mas também nas atitudes de padres, 

pais, mães, professores, publicitários [...] ao exporem masculinidades e feminilidades 

exemplares” (CONNELL; PEARSE, 2015, p.38).  Deste modo, no que envolve essas duas 

instâncias, inicialmente, apontamos que se entende que a elaboração do ser mulher está 

simbolicamente tencionada com as capacidades corporais, posto que envolve pensar os 

padrões de feminilidade com questões relacionadas à menstruação, o ser virgem ou não ser, a 

maternidade (PASSOS, 1999). Logo, forjando “uma definição cultural das mulheres como 

pessoas cuidadosas, gentis, diligentes, estando sempre prontas para se sacrificarem pelos 
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outros, [...] como ‘boas mães’” (CONNELL; PEARSE, 2015, p.33). Já a masculinidade parte 

de aspectos mais cotidianos, voltados a sua relação com o desempenho profissional (ideia de 

provedor), sexual (virilidade) e a participação na esfera política, que precisam ser 

constantemente reafirmados (PASSOS, 1999), sem a necessidade de qualquer vínculo de 

responsabilidade com os filhos que não seja o de suporte financeiro (CONNELL; PEARSE, 

2015).  

Igualmente, conforme Passos (1999), percebe-se que os padrões de masculinidade, em 

particular, se constroem abarcando um jogo de negação, não aceitação e exclusão. Isto é, faz-

se necessário ao homem renegar e se afastar de tudo o que se entende que remete ao feminino, 

como a docilidade, submissão, insegurança, impotência, dependência, delicadeza, vaidade, a 

expressão de sentimentos e emoções. Também, associam às mulheres os sentidos de 

paciência, amorosidade, educação, bondade e a ideia de objetificação, posto que cabe a elas 

atenderem aos desejos e necessidades dos homens, sejam eles sexuais ou domésticos, serem 

belas e recatadas e possuírem um corpo atraente (PASSOS, 1999). Ainda, nota-se que quando 

uma mulher consegue atingir certos êxitos na vida, sua competência sempre é subjugada, 

afirmando que, ou teve ajuda masculina, ou troca de favores sexuais (PASSOS, 1999). Nesse 

sentido, estabelece-se uma noção de bons e aceitáveis comportamentos e maus e reprováveis 

comportamentos, tanto para homens quanto para mulheres. 

Em particular, no que compreende aos comportamentos sexuais, com essa lógica, tem-

se nos padrões para homens e mulheres: o prezar pelo retardamento da vida sexual das 

mulheres e um não estímulo ao conhecimento sobre a sexualidade, bem como um controle da 

frequência de sua prática sexual e uma discrição sobre a mesma (BOZON, 2004; ESTEBAN, 

2013). Em contrapartida, um incentivo à vida sexual do homem, geralmente precoce, 

rejeitando qualquer associação com a não heterossexualidade (BOZON, 2004). No caso do 

último aspecto, apreende-se que pode ser um âmbito em que muitos homens padecem com 

alguma espécie de violência ou opressão. Isto é, dado o estímulo à sexualidade e valorização 

da virilidade a qual estão expostos, os sujeitos que fogem dessa lógica e apresentam traços de 

sexualidade não heteronormativa, não raro, são expostos a agressões físicas, verbais e/ou 

psicológicas, capazes, inclusive, de levarem a morte (CONNELL; PEARSE, 2015). De 

mesmo modo, no caso das mulheres, há a possibilidade de serem sedutoras, sensuais e não 

passivas, em especial, após as reivindicações feministas acerca das mulheres disporem do seu 

corpo e de suas capacidades reprodutivas como bem entenderem (BOZON, 2004). Porém, 

isso não as exime de certo julgamento e retaliação. Assim, com o estabelecimento dos limites 

e possibilidades dos sujeitos, para a grande maioria deles, “romper com esses modelos faz 
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com que tanto homens quanto mulheres sintam-se pouco à vontade e distantes da sua suposta 

natureza, e expostos à ridicularização” (PASSOS, 1999, p.111) com receio da imagem que os 

outros terão de si (CONNEL; PEARSE, 2015).   

Todavia, conforme Connell e Pearse (2015), não se pode pensar que tais 

comportamentos funcionam apenas como imposições travestida de normas sociais. Ou seja, 

 
[a]s pessoas constroem a si mesmas como masculinas ou femininas. Reivindicamos 
um lugar na ordem de gênero – ou respondemos ao lugar que nos é dado -, na 
maneira como nos conduzimos na vida cotidiana. A maioria de nós faz isso por 
vontade própria e muitas vezes se deleita com a polaridade de gênero. Contudo, 
ambiguidades de gênero não são raras (CONNELL; PEARSE, 2015, p.39, grifos das 
autoras) 

 

No caso, percebe-se que os sujeitos, na construção de suas identidades de gênero, não 

necessariamente se concentram nas polaridades. Isto é, conseguem reconhecê-las e podem 

rejeitá-las, criticá-las e combinar características entendidas tanto como masculinas quanto 

femininas, de modos variados, o que é capaz de resultar “em um padrão intermediário, 

misturado ou nitidamente contraditório [...]” (CONNELL; PEARSE, 2015, p.39) de 

identidades de gênero. Assim, apreende-se que por mais que os corpos dos sujeitos sejam 

dismórficos, apesar de que, a bem da verdade, em muitos aspectos os corpos masculinos e 

femininos se aproximam, o comportamento humano não necessariamente é dependente dessa 

dualidade, logo, apresentam-se novos padrões de feminilidade e masculinidade, que podem 

originar crises nas configurações de gênero (CONNELL; PEARSE, 2015). Citando os jovens, 

Connell e Pearse (2015, p.201-202), enfatizam que 

 
[m]uito do aprendizado de gênero dos jovens consiste em aprender o que podemos 
chamar de competência de gênero. Jovens aprendem como conduzir a ordem de 
gênero local e outros regimes de gênero das instituições com as quais precisam lidar. 
[...] O aprendiz não absorve simplesmente o que há a ser aprendido, mas se engaja 
naquilo, movendo-se adiante na vida, em um sentido particular. O prazer no 
aprendizado de gênero é o prazer da criatividade e do movimento. O aprendizado de 
gênero pode ocorrer a qualquer momento em que uma pessoa encontra relações de 
gênero no curso da vida cotidiana. 

 

De mesmo modo, cabe entender, conforme Furlani (2013), que sexualidade se difere 

da prática sexual e da identidade sexual. No caso, a primeira envolve o desejo sexual, a 

segunda o ato de relação sexual e a última corresponde a como os sujeitos se sentem ou se 

nominam a partir da prática sexual. Por isso,  

 
a sexualidade pode ser mais bem compreendida como junção (sobreposta) do 
biológico, das crenças, das ideologias, dos desejos, dos afetos, das manifestações e 
práticas sexuais, fatores esses amplamente configurados por aspectos sociais e 
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culturais. Sendo assim, a sexualidade não pode ser caracterizada apenas pela 
“possível” relação entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação do desejo 
afetivo-erótico-sexual (PRADO; RIBEIRO, 2010, p. 409). 

 

Contudo, é pertinente retomar que, no que envolve os comportamentos aprendidos, 

eles podem, antes de qualquer coisa, serem hostis ao corpo físico. Isto é, Connell e Pearse 

(2015, p.202) apontam, referendando novamente aos jovens, mas entendemos que pode se 

estender a qualquer categoria geracional, que a maioria “falha em atender a ideais de gênero 

quanto a beleza, habilidade, sucesso e reconhecimento”. Em particular no que compreende a 

questão da beleza, encontra-se em Esteban (2013) que os sujeitos, em especial as mulheres, 

são influenciados acerca do que corresponderia a um corpo ideal e aparência atraente.  

Quer dizer, historicamente os parâmetros variam, mas nota-se que atualmente se preza 

que a mulher tenha um corpo perfeito, esbelto, frágil e sexy, mantendo-o jovem, longe das 

marcas da idade – logo, há certa valorização do uso de maquiagens. Ao homem também 

correspondem ter um corpo magro, mas atlético, musculoso, exibindo sua força, poder e 

virilidade, sendo que recentemente também se passou a prestigiar um corpo masculino dentro 

do que seria sexy e até com certa abertura para a realização de intervenções estéticas 

(ESTEBAN, 2013). “Esse peso simbólico do corpo leva as pessoas a se compararem 

continuamente [...]” (ESTEBAN, 2013, p.87, tradução nossa)213 e não se encaixar nesses 

ideais pode significar fracasso. Assim, apreende-se “que a vida, os conflitos, as tristezas e as 

alegrias são administradas, em homens e mulheres, simultaneamente com (ou através) da 

gestão da imagem, embora seja mais explícita na segunda” (ESTEBAN, 2013, p.87, tradução 

nossa)214.  

Na mesma linha, Costa (2004) aponta que existe em sociedade a noção de que o 

cuidado do corpo e a demonstração de preocupação consigo, no que abarca a questões 

relacionadas à jovialidade, longevidade, beleza, ser saudável e boa forma física, está 

associada à demonstração de felicidade, qualidade de vida, que resultam em admiração moral 

e outros sentimentos.  Igualmente, nota-se que muitas vezes, o caráter e a identidade dos 

sujeitos são definidos com base no corpo, sendo algumas pessoas tipificadas – com caráter 

desviante – conforme a relação afetiva que apresentam com a sua corporalidade (COSTA, 

2004). Assim, entre as classificações, têm-se pessoas entendidas como “desreguladas”, que 

correspondem aos sujeitos que não conseguem moderar ou controlar suas carências físicas ou 

                                                 
213 No original: “Este peso simbólico de lo corporal lleva a las personas a compararse continuamente unas con 
otras […]”.  
214 No original: “[…] que la vida, los conflictos, las penas y las alegrías se van gestionando, en hombres y en 
mujeres, simultáneamente a (o a través de) la gestión de la imagen, aunque sea más explícito en estas últimas.” 
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mentais, resultando em pessoas anoréxicas, bulímicas, portadoras de fobias sociais; e os 

“deformados”, aqueles que não acompanham as lógicas da boa forma, como os obesos, os 

sedentários, os não siliconados ou lipoaspirados, entre outros (COSTA, 2004). Portanto, 

“[h]oje, somos o que aparentamos ser, pois a identidade pessoal e o semblante corporal 

tendem a ser uma só e a mesma coisa” (COSTA, 2004, p.198).  

Porém, Esteban (2013, p.78, tradução nossa)215 reforça que 

 
a conformação da identidade das pessoas como homens ou mulheres, a alocação e 
exercício, respectivamente, de um sexo e gênero específicos, fazem parte de um 
processo cotidiano de reafirmação, negação ou discussão de uma identidade, 
masculina ou a feminina, em que o ‘corpo externo’, o ‘corpo visto’, é um aspecto 
fundamental, e no qual os modelos ideais são projetados [...]  Mas, ao mesmo tempo, 
nesse desenvolvimento da identidade, os variados modelos e atividades que cada 
um, homem ou mulher, realiza na esfera do trabalho, social ou cultural em que 
atuam, também são influenciados por áreas diferentes e diversas.  

 

Ou seja, os sujeitos não seguem simplesmente os ideais de corpo que lhe são 

ofertados, mas negociam com essas imagens ao mesmo tempo em que se posicionam em 

sociedade, além de que tais ideais nem sempre impactam as pessoas de formas iguais 

(ESTEBAN, 2013). Do mesmo modo, “as pessoas podem compartilhar o ideal social 

padronizado sobre o corpo e a beleza, mas uma coisa é o ideal e a outra é a experiência real” 

(ESTEBAN, 2013, p.89, tradução nossa)216. Igualmente, a atenção dada ao corpo não é só 

revestida de um aspecto negativo, mas também é capaz de trazer benefícios reais à saúde 

física, assim como um reconhecimento e sensibilidade acerca das diferenças entre corpos e 

um novo entendimento e valorização a respeito da própria corporalidade (COSTA, 2004). 

Com isso, passamos a discorrer sobre alguns atos da cantora Lady Gaga, os quais abarcam 

questões de identidades e gênero. 

 

                                                 
215 No original: [...] la conformación de la identidad de las personas como hombres o mujeres, la asignación y el 
ejercicio respectivamente de un sexo y género determinados, forman parte de un proceso cotidiano de 
reafirmación, negación o discusión de una identidad, la masculina o la femenina, en el que el 'cuerpo externo', el 
'cuerpo visto', es un aspecto fundamental, y en el influyen en gran manera los modelos ideales que se proyectan 
[...] Pero, que, al mismo tiempo, en este desarrollo identitário influyen igualmente los modelos y actividades 
variadas que cada cual, hombre o mujer, lleva a cabo en el ámbito laboral, social o cultural en el que se 
desenvuelve, ámbitos que son múltiples y diversos. Modelos que, por tanto, no tienen por qué ser coincidentes u 
homogéneos. 
216 No original: [...] las personas pueden compartir el ideal social estandarizado sobre el cuerpo y la belleza, pero 
una cosa es el ideal y otro la experiencia real. 
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5.2 IDENTIDADES E GÊNERO NA MOTHER MONSTER LADY GAGA217 

 

Como já mencionado, em 2018, Lady Gaga completou 10 anos de carreira. Ao longo 

desse tempo, vários foram os momentos em que associou a sua imagem a questões de 

identidades e gênero. Nessa perspectiva, selecionamos, de forma arbitrária, alguns desses 

momentos para melhor elucidar os sentidos que circulam em torno da artista, o que acaba por 

ser complementar ao histórico apresentado no terceiro capítulo da dissertação. Dessa forma, 

iniciamos discorrendo sobre as declarações feitas pela cantora, em particular no início de 

carreira, mas que foram retomadas recentemente, a respeito dos atos de rejeição a sua 

aparência. Como citado, Gaga declara ter sofrido bullying na adolescência em virtude de suas 

características físicas. De igual modo, manifesta que quando iniciou sua carreira musical, foi 

orientada por produtores da indústria fonográfica a realizar uma cirurgia plástica em seu 

nariz218 – considerado grande em relação aos padrões físicos das demais celebridades, porém 

rejeitou a orientação, por entender que isso fugiria de mostrar “quem ela realmente é”. Além 

disso, recebeu várias sugestões acerca de como deveria usar seu cabelo, se vestir e se 

maquiar219.           

Nesse sentido, através de cena do documentário Gaga: Five Foot Two, a cantora 

afirma que sua atitude em ostentar, na maior parte de sua carreira, um visual não usual as 

outras artistas, muitas vezes considerado bizarro e excêntrico pela mídia, foi o meio que 

encontrou para fugir das pressões dos produtores da indústria fonográfica para “parecer sexy” 

ou “mais como uma cantora pop”. Assim, ao usar roupas consideradas bizarras ou 

chamativas, Gaga sentia que estava no controle de sua carreira e de seu corpo. Entretanto, 

como já levantamos, por mais que Gaga alegue ter essa capacidade de manejar sua carreira e, 

consequentemente, seu visual, ela sempre é cerceada. 

Em 2012, enquanto realizava a Born This Way Ball Tour, Gaga engordou mais de 

10kg, o que reverberou bastante nos meios de comunicação. A cantora, inclusive, chegou a 

chamar tal repercussão de ridícula e questionou que tipo de mensagem a mídia estaria 

                                                 
217 Partes desse tópico foram apresentadas no I Congresso Internacional de Pesquisa em Cultura e Sociedade 
(2018), em Pelotas - RS. O trabalho completo pode ser conferido em: 
https://books.google.com.br/books?id=x2hMuQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-
BR#v=onepage&q&f=false Acesso em: 10 de março de 2019.  
218 Informação disponível em: https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2018/10/01/lady-
gaga-foi-aconselhada-a-fazer-plasticas-para-ter-sucesso-na-carreira.htm Acesso em: 14 de fevereiro de 2019.  
219 Informação disponível em: https://oglobo.globo.com/ela/gente/sofri-muito-bullying-por-causa-da-minha-
aparencia-diz-lady-gaga-23086570 Acesso em: 14 de fevereiro de 2019.  
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passando para os adolescentes que liam tais notícias220. Apesar disso, algumas semanas 

depois, postou em suas redes sociais online fotos de lingerie e aparentemente mais magra, 

alegando não se sentir mal com o seu corpo e não gostar de dietas rigorosas, mas que 

necessitava fazê-las pelo fato de realizar shows “bastante vigorosos” 221 (Figura 33). Também, 

por meio dessas fotos, revelou sofrer de bulimia e anorexia desde os 15 anos e aproveitou o 

momento para lançar uma campanha chamada Body Revolution, incentivando os fãs a 

compartilharem fotos e histórias de superação de inseguranças corporais222.  

 

Figura 33 - Comparativo entre foto do show e a divulgada em suas redes sociais. 

 
Fonte: That Grape Juice e F5223. 

 

Ainda no que envolve o corpo de Lady Gaga, repercutiu na mídia e nas redes sociais 

online críticas ao seu corpo na apresentação no intervalo do Super Bowl de 2017. Em 

específico, a cantora foi chamada de gorda por apresentar certa saliência na região do 

abdômen, que devido ao figurino usado, ficava à mostra. Em virtude disso, a cantora publicou 

um texto em suas redes sociais online, se definindo como uma pessoa orgulhosa a respeito de 

sua aparência e pedindo para que os demais também se sentissem orgulhosos de seus 

corpos224. Outro momento significativo foi uma foto postada em seu perfil no Instagram, em 

que as estrias que possui nos seios estavam visíveis. Por causa disso, foi bastante elogiada nos 

                                                 
220Disponível em:https://extra.globo.com/mulher/corpo/lady-gaga-com-14kg-mais-dispara-adele-esta-mais-
gorda-do-que-eu-6625872.html Acesso em: 31 de maio de 2018. 
221Informação disponível em: http://www.virgula.com.br/modaebeleza/mostrando-nao-estar-tao-gorda-assim-
lady-gaga-posta-foto-usando-apenas-lingerie/#img=1&galleryId=588433 Acesso em: 31 de maio de 2018. 
222 Informação disponível em: https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/1159071-de-lingerie-lady-gaga-revela-
passado-anorexico-apos-ser-chamada-de-gorda.shtml Acesso em: 14 de fevereiro de 2019.  
223 Primeira foto disponível em: http://thatgrapejuice.net/2012/11/lady-gaga-adele-inspiration-handling-critics-
weight-gain/ Segunda foto disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/celebridades/1159071-de-lingerie-lady-
gaga-revela-passado-anorexico-apos-ser-chamada-de-gorda.shtml Acesso em: 06 de junho de 2018.  
224 Informação disponível em: https://www.instagram.com/p/BQPMuhPlaBr/?utm_source=ig_embed Acesso em: 
15 de fevereiro de 2019.  
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comentários, recebendo agradecimentos por mostrar um corpo real e por estar passando uma 

imagem positiva para outras mulheres que também possuem tais marcas nos seios (Figura34).  

 

Figura 34 - Lady Gaga na apresentação do Super Bowl e com estrias visíveis em seus seios. 

 
Fonte: Revista Billboard225 e Instagram de Lady Gaga226 

 

Todavia, alguns questionamentos sobre a cantora ter passado por procedimentos 

estéticos foram levantados nos últimos anos. Apesar de não se ter um posicionamento oficial a 

respeito, Lady Gaga foi vista saindo de clínica de cirurgia plástica em 2017227, além das 

perceptíveis mudanças em seu rosto, no caso, o formato do mesmo aparenta ter sido 

modificado, além dos preenchimentos labiais. Uma possível rinoplastia também é 

questionada. Ademais, a cantora já declarou que sofreu abuso sexual de um produtor musical 

quando tinha 19 anos e que durante muito tempo pensou que tinha sido a culpada, que tinha 

atraído isso para si, visto a forma como se veste e por ser uma pessoa provocativa228. 

Assim sendo, é nítido que Lady Gaga explora abertamente referências sexuais em seus 

videoclipes, shows e em seu próprio comportamento perante a mídia. Um exemplo é o 

videoclipe de Love Game (2008) (Figura 35), lançado logo no início de sua carreira, em que 

aparece insinuando relações sexuais tanto com homens quanto com uma mulher. 

Circunstância, que levou o clipe a ser banido em alguns países229. 

 

Figura 35 - Lady Gaga no videoclipe de Love Game. 
                                                 
225 Disponível em: https://www.billboard.com/articles/news/super-bowl/7678078/super-bowl-2017-lady-gaga-
halftime-show Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.  
226 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BnGhi37Hb6T/ Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.  
227 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BnGhi37Hb6T/ Acesso em: 15 de fevereiro de 2019.  
228 Disponível em: http://g1.globo.com/musica/noticia/2015/12/lady-gaga-fala-de-estupro-aos-19-anos-achava-
que-eu-era-culpada.html Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.  
229Informação disponível em: http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1266899-9798,00-
POLEMICA+NUA+LADY+GAGA+BEIJA+MULHER+DE+NOVO+EM+CLIPE.html Acesso em: 31 de maio 
de 2018. 
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Fonte: Youtube 
 

Além desse caso, em videoclipes seguintes, como das músicas Paparazzi (2009) e 

Telephone (2010), Gaga novamente se envolve em cenas de insinuação de sexo e troca de 

beijos, porém, desta vez as pessoas possuíam aparência andrógena. Esses atos até chegaram a 

ser considerados por parte da mídia como fatores prejudiciais à carreira da artista, pois 

destacariam as referências sexuais em detrimento à produção musical230. Outro ponto é a letra 

da canção Born This Way. A música, que procura falar sobre aceitação e amor próprio, inclui 

em uma de suas estrofes as palavras gay, bissexual, lésbica e transgênero. Inclusive, o fato de 

mencionar a transgeneridade representou um marco, pois foi a primeira música no topo da 

Billboard Hot 100 a conter tal palavra, assim como a ser apresentada em um show de 

intervalo do Super Bowl231.  

Também, em 2009, a cantora participou, em Washington D.C., da Marcha pela 

Igualdade e realizou um discurso em frente ao Capitol Building. No pronunciamento, ela 

cobrou e pressionou a administração do então presidente Barack Obama a respeito do 

tratamento dedicado a comunidade LGBT+232. Já em 2012, novamente durante a turnê Born 

This Way Ball Tour, em sua passagem pela Rússia, Gaga foi ameaçada de prisão e de pagar 

uma multa de 50 mil dólares, caso quebrasse a lei russa anti propaganda gay. Mesmo assim, 

em meio ao show, a cantora fez um discurso pró-LGBT+ e o finalizou gritando “eu acredito 

que tanto homens quanto mulheres podem amar uns aos outros igualmente. Me detenha, 

Rússia. Podem me prender. Eu não me importo” (GERMANOTTA, 2012)233. Apesar de 

                                                 
230Como exemplifica uma entrevista disponível legendada no Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RwIO1ceBcKk Acesso em: 31 de maio de 2018.  
231 Informação disponível em: https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2017/02/sera-internautas-apontam-
ativismo-politico-nas-entrelinhas-da-apresentacao-de-lady-gaga-no-super-bowl.shtml Acesso em: 05 de agosto 
de 2018.  
232 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JgKcu26Ffng Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.  
233 GERMANOTTA, Stefani. “Me prendam Rússia”, Lady Gaga faz discurso pró-LGBT em concerto na Rússia. 
2012. (1m31s). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8WTje01cOKQ Acesso em: 16 de fevereiro 
de 2019.  
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cogitada a prisão, a cantora acabou apenas sendo processada por um deputado234. Ademais, no 

final de 2016, em ação da Born This Way Fundation, a cantora virou notícia por ter visitado o 

Ali Forney Center, em Nova Iorque, um abrigo para jovens LGBT+ carentes, que foram 

expulsos de casa. Ela distribuiu materiais de higiene e roupas, além de ter conversado, 

cantado e conduzido uma sessão de meditação com os jovens235 (Figura36).   

 
Figura 36 - Lady Gaga com jovens LGBT+ do abrigo Ali Forney. 

 
Fonte: Twitter de Lady Gaga236 

 

Salientamos que alguns desses eventos, bem como o fato dela se posicionar 

abertamente como defensora da causa LGBT+, acabaram despertando interesse sobre a 

própria sexualidade da cantora. Assim, ainda em 2009, Lady Gaga se declarou bissexual, 

revelando que o segundo single de sua carreira, Poker Face (2008), faz referência a situação 

de estar com homens, mas, ao mesmo tempo, desejar relações sexuais com mulheres237. 

Porém, logo ao expor sua bissexualidade, em entrevista à Revista Rolling Stone, a cantora 

alegou nunca ter se apaixonado por uma mulher e que seus relacionamentos com mulheres se 

baseavam em atração física, ou seja, sentia apenas desejo pelo mesmo sexo238. Já em 

entrevista em 2013, afirmou achar as mulheres “mais namoráveis” que os homens e só aceitou 

                                                 
234 Informação disponível em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/lady-gaga-e-processada-por-defender-
direitos-dos-gays-na-russia/ Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.  
235 Informação disponível em: https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/madonna-e-lady-gaga-visitam-
centro-lgbt-para-jovens-carentes/ Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.  
236 Disponível em: 
https://twitter.com/ladygaga/status/802559665875795970?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%
7Ctwterm%5E802559665875795970&ref_url=https%3A%2F%2Fmdemulher.abril.com.br%2Ffamosos-e-
tv%2Fmadonna-e-lady-gaga-visitam-centro-lgbt-para-jovens-carentes%2F Acesso em: 16 de fevereiro de 2019.  
237Informação disponível em: https://noticias.bol.uol.com.br/fotos/entretenimento/2015/09/23/dia-da-celebracao-
bissexual-veja-11-famosos-assumidos.htm Acesso em: 31 de maio de 2018.  
238Informação disponível em: http://ego.globo.com/Gente/Noticias/0,,MUL1170880-9798,00-
MAIS+UMA+DEPOIS+DE+FERGIE+E+MEGAN+FOX+LADY+GAGA+ADMITE+SER+BISSEXUAL.html 
Acesso em: 31 de maio de 2018.  
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se relacionar com o seu ex-noivo, Taylor Kinney, por ele ter atitudes similares às lésbicas 

pelas quais se apaixonou239.  

Essas declarações, que se mostram contraditórias, ganham reforço com o fato da 

cantora nunca ter assumido publicamente relacionamentos com mulheres, apenas homens, e 

por sua participação no primeiro episódio da nona temporada do reality show de drag queens 

Rupaul’s Drag Race, o qual foi dedicado à cantora. Em específico, no material extra do 

programa, chamado ‘untucked’, quando uma das competidoras agradeceu Gaga por seu 

trabalho relacionado à comunidade gay, ela responde que esse foi um agradecimento 

significativo, visto não ser uma mulher gay. Claro, entendemos que bissexualidade é diferente 

de homossexualidade, porém a declaração não deixou de ser agregada às dúvidas sobre a 

sexualidade de Lady Gaga.  

Dessa forma, nota-se que Lady Gaga, no que envolve questões de corpo, busca se 

representar como alguém diferente por, supostamente, não seguir e não ter se construído como 

cantora em cima de padrões de feminilidade, os quais se espera que uma celebridade feminina 

e, consequentemente, qualquer mulher no geral, siga – nariz delicado, modo de se vestir, 

modos de se portar. Inclusive, ela até menciona a hostilidade desses padrões, como quando 

cita a questão da bulimia e anorexia. Porém, por ser um produto e, como coloca Esteban 

(2013) a respeito das mulheres sempre sofrerem maiores pressões, Gaga, em poucos 

momentos, com efeito, conseguiu fugir dos padrões que abraçam os corpos das mulheres. Isto 

é, a exemplo do evento do Super Bowl, com a mínima possibilidade de vir a ostentar um 

corpo gordo, devido à pequena saliência na barriga, a cantora já foi criticada e cobrada.  E, a 

nosso ver, como modo de desviar de um possível foco ao fato de que segue esses padrões, ela 

profere críticas às normas, o que também acaba reforçando os valores os quais se edificou 

como celebridade e, por conseguinte, seu capital solidário (CAMPANELLA, 2014b).  

Ainda, ressalta-se que através de seus videoclipes, Lady Gaga procura representar um 

afastamento do comportamento que se espera de uma mulher-fêmea biológica no que abarca a 

sexualidade, visto as insinuações de práticas sexuais tanto com homens quanto com mulheres, 

além de forma grupal. Igualmente, as declarações sobre o seu “eu público” endossam isso. 

Contudo, o que se sabe sobre o seu “eu privado” pode, de certa forma, abalar sua mensagem. 

Todavia, não se pode negar que ela, de todo modo, se desprende do que se espera do 

comportamento sexual feminino, mas isso não quer dizer que a própria cantora não tenha se 

questionado se não era algo errado uma mulher se portar assim, dado a violência sexual que 

                                                 
239Informação disponível em: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2013/09/lady-gaga-namora-ha-
2-anos-taylor-kinney-mas-diz-gosto-de-meninas.html Acesso em: 31 de maio de 2018.  
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sofreu e por ter a validade de seu trabalho questionada, já que as referências sexuais poderiam 

tirar o foco da música. Ou seja, romper com os modelos sempre é complicado.  

 

5.3 IDENTIDADES E GÊNERO NOS LITTLE MONSTERS 

 
Antes, porém, de nos atermos às categorias analíticas elencadas, corpo e sexualidade, 

aprofundamos alguns aspectos a respeito do vínculo entre Lady Gaga e os Little Monsters, 

entendidos como pertinentes para compreender o que acionamos nessas categorias. Assim 

sendo, como mencionamos no quarto capítulo, a identificação dos fãs para com a artista 

mobiliza enfaticamente questões pessoais. Nesse sentido, um ponto forte de ligação envolve o 

capital solidário (CAMPANELLA, 2014b) de Lady Gaga e os valores os quais se associou 

enquanto celebridade (FRANÇA, 2014) acerca das relações de gênero e  comunidade 

LGBT+. Isto é, observamos que os fãs se identificam e se sentem representados pelas 

mensagens e ações da cantora, visto ela desvelar o caráter social e construído do gênero e as 

relações de poder que dele emergem (SCOTT, 1995). No caso, ao pregar a igualdade de 

gênero, questionar os tradicionais papeis de gênero e defender a sororidade entre as mulheres. 

De mesmo modo, mostra as opressões e preconceitos que os sujeitos entendidos como 

minorias passam, em particular os LGBT+, sem que, para isso, no entendimento dos fãs, 

tenha estimulado mais estigmas. Por conseguinte, o posicionamento ativista em relação a 

gênero e sexualidade é um elo entre os fãs e a cantora, dado valorizarem que desde o início de 

sua carreira procurou lutar pelos direitos das minorias. Inclusive, como demonstram os 

exemplos abaixo (Figura 37), veem isso como um ato arriscado comercialmente, uma vez que 

Gaga conectou seu nome a um público bem específico, já que como celebridade da música 

pop, o foco de tal estilo musical compreende um público amplo e distribuição massiva 

(VELASCO, 2011; SOARES, 2012). Por isso, como fora citado, a respeito da artista 

representar um “estilo de vida Little Monster” no que compreende ações de bondade, empatia, 

amor, entendemos que para as minorias, tal estilo de vida (FREIRE FILHO, 2003; ROJEK, 

2008) representado por Gaga igualmente envolve a autoaceitação e engajamento com sua 

liberdade e direitos sociais. Como base para essa assertiva, entre outros dados observados e 

coletados, apontamos a fala do respondente 44, reproduzida a seguir, e a entrevista com Léo, 

em que o informante alega que pretende seguir cada vez mais o comportamento destemido, 

corajoso e ativista da cantora, porque lhe inspira.   
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Por ela ser uma pessoa que apoia a igualdade de gênero e por ser a pessoa 
maravilhosa que é, sempre caridosa e amável com os seus fãns. Ela é um modelo de 
inspiração para todo jovem LGBTQ+ e etc. (Respondente 44). 
 
Acho que ela foi e é uma das que mais abraça a comunidade lgbt. Além de ser 
favorável à liberdade da mulher e outros assuntos ligados ao feminismo. 
(Respondente 32). 
 
[...] nós minorias (independente de qual seja) precisamos de alguém para nos 
representar, alguém maior que pode levar nossa voz além [...] Quando o atual 
presidente dos Estados Unidos tomou posse, Donald Trump, a Gaga foi em frente ao 
seu prédio protestar sozinha contra ele. Isso pra mim foi algo de muita coragem 
porque ela o enfrentou sozinha e sem medo, determinada a mostrar que não estava 
de acordo com sua eleição (Léo, entrevistado). 
 
A Gaga é uma artista que se difere do pop atual, se preocupa mais com a sua visão 
artística do que com o que vende. Não consumia muito pop (com exceção de 
Michael Jackson) até ela aparecer. A militância presente nas suas letras também é 
um fator que corroborou, principalmente em relação a luta feminista e LGBT 
(Respondente 24). 
 
Sem dúvidas o ativismo dela contribui demais, e faz com que as pessoas se 
identifiquem com o seu discurso, acredito que anos atrás, quando a Gaga era 
considerada mais bizarra, era o ativismo o que mais atraía novos fãs. (Luna, 
entrevistada). 

 

Figura 37 - Relação dos Little Monsters com o posicionamento de Lady Gaga. 
 

 
Fonte: Facebook 

 

Nessa perspectiva, quando os fãs foram indagados por meio do questionário online se 

identificam ou não outras cantoras que possuem um posicionamento igual ou similar ao de 

Lady Gaga no que se refere a gênero e sexualidade, 76% (45) afirmaram que sim, enquanto 

24% (14) não. Os que assinalaram positivamente indicaram como semelhantes as seguintes 

cantoras que constam no gráfico abaixo (Figura 38). Na mesma linha, observamos 

publicações e comentários em que os fãs discutiam acerca do comportamento adotado pelas 

demais artistas do cenário da música pop, como post em que perguntavam quais artistas 

apoiam a comunidade LGBT+, sendo que os nomes citados convergem com os levantados 

pelo questionário. Portanto, em relação às três celebridades mais citadas no questionário 

online, Madonna, Katy Perry e Beyoncé, elas foram apontadas por: a) Madonna: ter seu 

legado na música pop reconhecido, com os Little Monsters enfatizando sua condição de 
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pioneira em defender a comunidade LGBT+ e sua ligação com o feminismo, assim como por 

ter se posicionado na indústria de uma forma que propiciou a artistas como a própria Lady 

Gaga hoje terem espaço; b) Katy Perry: foi indicada por considerarem que igualmente 

discorre sobre autoaceitação, orientação sexual e igualdade entre os sexos; e c) Beyoncé: por 

sua relação com o feminismo. Ainda em relação à Beyoncé, existe também uma brincadeira 

entre os fãs de que LGBT seria uma abreviação de “Lady Gaga e Beyoncé – Telephone”, 

fazendo referência a música que as cantoras lançaram em conjunto e presente no CD de Lady 

Gaga, The Fame Monster.  

 

Figura 38 - Gráfico das cantoras que os fãs consideraram ter posicionamento sobre gênero e 
sexualidade igual/similar ao de Lady Gaga. 

 
Fonte: Questionário online 

 

Contudo, apesar de tais cantoras terem sido reconhecidas nesse sentido, não foi 

incomum durante as observações também encontrarmos manifestações negativas a respeito 

delas, em particular associadas ao comportamento hater (AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 

2013). Por isso, com essas demonstrações de comportamento hater, aliadas às declarações 

sobre o ativismo de Gaga, como as da figura 37, podemos apreender que por mais que os fãs 

admitam a atuação dessas cantoras no que envolvem questões de gênero e sexualidade, de 

modo geral, os sentidos construídos no consumo dos Little Monsters correspondem às 

justificativas dadas por aqueles sujeitos que assinalaram não identificar outras celebridades da 

música pop com posicionamento igual ou similar ao de Lady Gaga. Isto é, defendem que 

Lady Gaga apresenta um diferencial, especialmente no teor de seus discursos, os quais 

sustentam que são mais incisivos, já que ela não tem receio das repercussões.  Ou seja, Gaga 

se distinguiria das demais celebridades da música pop por mostrar um envolvimento constante 
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com as causas das minorias, que não foi forjado visando algum tipo de interesse ou em apenas 

algumas fases de sua carreira, logo, pode ser lido como um comprometimento sincero e 

autenticamente engajado.  

Todavia, isso não significa que não há entre os fãs questionamentos acerca de 

condutas apresentadas pela cantora que se mostram estranhas e/ou contraditórias ao que prega 

como ativista social. Nesse sentido, Léo aponta que fica incomodado quando ela se refere à 

comunidade LGBT+ como comunidade gay, por entender que isso é uma forma de restrição. 

Já Luna menciona um assunto bem polêmico no fandom: a parceria que Gaga fez com o 

cantor de R&B R. Kelly240, que ocorreu na música Do What U Want, presente no CD 

ARTPOP. Para ela, a cantora foi incoerente nessa colaboração, uma vez que R. Kelly 

responde por acusações de abuso sexual e pedofilia e a música que compartilham contém em 

seu refrão a frase “então faça o que quiser, o que quiser com o meu corpo”241, sendo, ainda, 

que a cantora foi vítima de abuso sexual e luta contra isso. 

Em manifestações encontradas no fandom, tem quem defenda Gaga, argumentando 

que ela não sabia da situação de R. Kelly, foi obrigada pela gravadora a trabalhar com ele e, 

quando informada, cancelou qualquer promoção da música e se afastou do cantor. Outros 

asseguram o conhecimento de Gaga a respeito das acusações, alegando que ela foi 

questionada várias vezes sobre o assunto e, mesmo assim, defendeu R. Kelly, além do fato das 

denúncias não serem recentes242. Também comentam que a parceria só foi encerrada depois 

que a gravadora e a equipe da artista perceberam a repercussão negativa que isso estava 

trazendo para a sua imagem, contudo, nunca conseguirão apagar esse episódio de sua jornada 

(Figura 39). Conjuntamente, alguns fãs mencionam a reincidência da cantora, uma vez que 

fez várias parcerias com o diretor e fotógrafo Terry Richardson, igualmente acusado por 

abusos sexuais contra modelos desde o início dos anos 2000243, o qual, inclusive, era o diretor 

do videoclipe de Do What U Want. Com essa perspectiva, nota-se que dentro da construção de 

sentidos que Lady Gaga mobiliza a respeito de gênero e sexualidade e que são postos em 

circulação para o consumo dos fãs (MONTEIRO, 2005), os sentimentos acionados nos Little 

                                                 
240 Nome artístico de Robert Sylvester Kelly.  
241 No original: “So do what u want, what u want with my body” 
242 No início de 2019 R. Kelly foi preso devido a uma nova onda de acusações de abuso sexual. Isso fez Lady 
Gaga se pronunciar publicamente a respeito da parceria, pedindo desculpas pelo mau julgamento que teve na 
época, por não ter se posiconado antes e alegando que nunca mais voltará a trabalhar com o cantor. Além disso, 
retirou de todas as plataforma de reprodução/compra de áudio e vídeo a música Do What U Want. Informação 
disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/gente,lady-gaga-afirma-que-nao-trabalhara-mais-com-r-
kelly,70002674231 Acesso em: 07 de março de 2019.   
243 Informação disponível em: https://mdemulher.abril.com.br/famosos-e-tv/diretor-do-novo-clipe-de-anitta-ja-
foi-acusado-de-abusos-sexuais/ Acesso em: 17 de fevereiro.  
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Monsters perpassam desde uma representação e identificação, até uma desidentificação 

(LAWLER, 2014), sem, contudo, isso levar a uma diminuição do afeto que sentem para com a 

mesma. Entendemos que isso ocorre, pois, como apreendemos em Meyers (2009) ao acionar 

Richard Dyer, a imagem da celebridade é sempre construída e reconstruída pelo público, logo, 

por mais que Gaga tenha atitudes que levem a desidentificação, ela têm outras que 

reconstroem a identificação.  

 

Figura 39 - Little Monsters e manifestações a respeito do feat com R. Kelly. 

 
Fonte: Facebook 

 

Assim sendo, nos aprofundando na relação dos Little Monsters com Lady Gaga, se 

mostra significativo perceber que apesar da nomenclatura do fandom ter surgido de uma 

forma espontânea na interação entre fãs e celebridade – como apresentamos no terceiro 

capítulo, ela se conjuga com as particularidades dos sujeitos que compõem a comunidade de 

fãs. Isto é, por meio do questionário online, como mostram os recortes abaixo, das 

publicações e comentários nos grupos e fanpage (Figura 40), notamos que ser Little Monster 

para os fãs, além de alguém que admira, gosta, ama e segue Lady Gaga, também representa 

uma identidade para quem se sentia, de alguma forma, excluído, diferente e/ou rejeitado em 

sociedade, em virtude de traços e comportamentos considerados desviantes, assim como um 

meio de enaltecer e ter orgulho daquilo que lhe faz diferente. Nessa perspectiva, conforme 

apreendemos em Click, Lee e Holladay (2013), a expressão ‘monstro’, na contemporaneidade, 

está metaforicamente relacionada à ideia de características as quais devemos renegar, 

desprezar; sendo a figura monstruosa retratada como um desvio e uma ameaça social, um 

perigo à ordem que precisa ser derrotado.  

 
Ser Little Monster é não apenas conhecer as músicas de Lady Gaga, mas também 
saber sua história, pelos problemas que passou, pelo que as suas músicas são 
influenciadas e como cada parte de sua carreira e de sua vida pessoal reflete nos 
álbuns que compõe. Além disso, é ter a noção de sua identidade única e que não 
apenas tem um teor comercial, mas que vai muito além do que a superfície mostra 
(Respondente 08).  
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É ter orgulho de suas diferenças e respeitar as dos outros. É a moda dos rejeitados. 
(Respondente 13). 
 
Acho que em sua maioria somos pessoas que acharam nela um porto seguro, 
geralmente pessoas que fogem de padrões da sociedade (Respondente 32). 

 

Figura 40 - Depoimento sobre ser “monstrinho”. 

 

Fonte: Facebook 

 

Portanto, concebemos que o ser Little Monster se configura como uma identidade 

construída com base em aspectos identitários considerados negativos, que foram 

ressignificados pelos sujeitos fãs através da representação de Lady Gaga, a qual também 

legitima estilos de vida (FREIRE FILHO, 2003; ROJEK, 2008), tendo até um símbolo, o 

paws up. Logo, entendemos que a identidade Little Monster tem efeitos sociais reais para 

esses sujeitos, uma vez que propicia uma forma de se posicionar e exibir o que são sem o 

fardo de contornos desfavoráveis. Por isso, acreditamos que, na ótica dos fãs, a identidade 

Little Monster acaba se configurando como uma identidade de resistência (CASTELLS, 

1999). Ademais, podemos, igualmente, ler esse cenário como uma lógica bem sofisticada da 

indústria da música pop de articulação com o simbólico para a criação de sentidos 

(VELASCO, 2011), que notadamente impacta o consumo dos produtos/lucros.  

Por conseguinte, pode-se reconhecer que a diferença em ser um “monstrinho” diante 

da sociedade resulta em aspecto formador de uma coletividade (CUCHE, 2002; PIERUCCI, 

2013) de sujeitos estigmatizados em torno de Lady Gaga. Como resultado, devido a agrupar 

pessoas entendidas como “fora dos padrões”, o fandom Little Monster acaba proporcionando 

um senso de pertencimento aos sujeitos. Com essa perspectiva, associada às falas do 

questionário online e de Léo e Luna, reproduzidas abaixo, conseguimos apreender que a 

comunidade de fãs trabalha tanto como um meio de integração quanto de distinção para os 
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fãs. Ao mesmo tempo em que une essas pessoas que socialmente são minorias e as “separa do 

resto” (construindo, consequentemente, um perfil dos fãs de Lady Gaga), carrega em seu 

âmago o que julgam ser certa diversidade de pessoas, já que se encontram nos grupos  

homens, mulheres, héteros, homossexuais, negros, brancos, transgênero, entre outros. Isso 

aciona a percepção apontada por Jenkins (2006) da suposta democracia das comunidades de 

fãs. Ainda, nessa linha, percebemos que quando emergem conflitos no fandom causados por 

críticas a Lady Gaga, como foi na época do Rock in Rio, alguns fãs desenvolvem depoimentos 

para mostrar a relevância da cantora como figura que representa os anseios dos “monstros”, 

além de intermédio para integrar novamente os Little Monsters em comunidade. 

 
Acho que existe uma grande variedade de pessoas na comunidade, pessoas que não 
tem medo de ir contra padrões. (Respondente 29). 
 
Entre os próprios fãs se tem essa ideia de que a comunidade tem um determinado 
perfil, e eu até concordo que tenha, pois, a maioria é LGBT ou sofre algum tipo de 
discriminação e preconceito. Mas ao mesmo tempo acredito que seja variada, não há 
um padrão. (Luna, entrevistada). 
 
Acho que os Little Monsters são mais excêntricos e livres de padrões, até porque 
nossa Mother Monster nos proporciona esse local de encontro. A gente se expressa 
mais, é mais intenso, é mais maduro também. (Léo, entrevistado). 

 

Por fim, antes de entrarmos nas categorias de análise, frisamos mais um ponto visto 

como interessante na relação do fandom com Lady Gaga: a questão da família.  Apesar de não 

ser algo aprofundado nos posts e comentários, assim como não muito explorado no 

questionário online, conseguimos perceber como essa instância se apresenta. Isto é, por meio 

do questionário, quando os fãs foram indagados sobre o que a família e amigos achavam de 

sua condição de fãs de Lady Gaga, 44% (26) afirmaram que são apoiados, enquanto 42% (25) 

não recebem nenhum comentário a respeito e 14% (8) são condenados. Os apoiados ressaltam 

que as pessoas próximas veem o quanto Gaga lhes faz bem e acabam reconhecendo, 

igualmente, o talento da cantora, com alguns deles até participando, conjuntamente, do 

consumo de Lady Gaga.  

Situação similar foi encontrada nas entrevistas, em que Léo nos contou sobre seus pais 

e irmão acharem engraçado e às vezes “zoarem” o seu vínculo com Lady Gaga, mas nunca o 

criticaram. Inclusive, seu pai, apesar de não se definir fã, iria consigo ao show no Rock in Rio, 

uma vez que tinha curiosidade sobre o espetáculo. Com Luna igualmente há compreensão por 

parte dos pais, sendo que ela acredita que eles só desaprovariam seu afeto por Gaga, caso 

tivesse alguma vez deixado de realizar tarefas importantes ou desobedecido regras familiares, 

visto ter se tornado fã da artista aos 14 anos. No mais, Luna revela sobre a participação da 
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mãe em seu consumo de Lady Gaga. A mesma lhe acompanhou no show da Born This Way 

Ball Tour, em 2012, e iria ao do Rock in Rio (ficando muito triste com o cancelamento), bem 

como assiste às premiações em que a cantora é indicada e tem planos de ver A Star is Born. 

Por causa disso, Luna a considera um pouco fã. Já os que não são apoiados pelos familiares e 

amigos, afirmam ouvir manifestações sobre Gaga “ser do demônio”, que é “coisa de viado244” 

e por isso devem parar de consumi-la, além de algo irrelevante de se fazer, dado a cantora 

nem saber que o “fã existe”. Ademais, o próprio fandom é visto como uma família para os fãs, 

pois, como trazemos no quarto capítulo, se mostra como uma rede de apoio, amizade e união. 

Ainda no que envolve a instância da família, manifestações como a do post abaixo 

(Figura 41) nos levam a, brevemente, acionar outra questão: a possível representatividade do 

apelido Mother Monster e a identificação de Lady Gaga com uma figura materna.   

 

Figura 41 - Lady Gaga e a figura materna. 

 
Fonte: Facebook 

 

Não nos deparamos com muitas manifestações nesse sentido, mas, conseguimos 

apreender, como demonstra a figura, que apesar do contato parassocial entre fãs e 

celebridades (MARWICK; BOYD, 2011), Gaga é considerada uma mãe por alguns Little 

Monsters, pois eles veem nela tudo aquilo o qual se espera da figura materna, isto é, 

compreensão, defesa, amor, carinho, “um grande coração”. Contudo, ela não seria uma 

substituta das mães. Como encontramos na fala de Léo, o qual define o apelido como fofo, a 

                                                 
244 “Viado” é uma expressão empregada com viés ofensivo para se referir a sujeitos homens homossexuais. 
Acredita-se que a sua origem esteja na palavra “transviado”.  
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identificação da cantora com uma figura materna irrompe quando o papel esperado da mãe 

biológica falha/pode vir a falhar/se mostra problemático.  

 
Minha mãe me apoia em muitas coisas, mas como todo ser humano ela tbm tem suas 
restrições e isso é normal, fico muito feliz que tenho o apoio dela, se não, não teria 
chegado onde cheguei. A Gaga seria a espécie de uma mãe distante que te apoia em 
tudo mesmo não te conhecendo, quando descobri minha sexualidade a Gaga me 
apoiou de primeira, até porque não sabia como seria reação da minha mãe. (Léo, 
entrevistado) 
 

Com Luna a situação é diferente. A entrevistada acha que o apelido é representativo 

no sentido de que abriu caminho para a dinâmica de fandom e artista serem nomeados, mas, 

para ela, Gaga se configura mais como uma filha, pois ela sente um sentimento maternal para 

com a cantora, com vontade de protegê-la das adversidades. No mais, alguns Little Monsters 

revelaram problemas de relacionamento com suas mães por elas se mostrarem insensíveis 

com a sua condição de fãs de Lady Gaga. Todavia, as mesmas se sobressaem como figuras 

importantes para muitos sujeitos no que compreendeu a ida ao show no Rock in Rio e a 

superação do cancelamento, chegando a chorar e se revoltar junto aos filhos. Igualmente, se 

destacam entre as pessoas da família que conjuntamente consomem Lady Gaga, como 

retratamos com Luna, assim como as que mais alimentam esse consumo do fã, a exemplo de 

dar-lhes produtos da cantora. A figura paterna é mencionada, mas não tanto quanto a materna. 

Inclusive, as avós foram mais citadas que o pai. Logo, esse cenário nos mostra como ainda é 

forte socialmente a correspondência da mulher com o papel do gênero feminino no que 

concerne à maternidade e aos princípios do cuidado, sacrifício e zelo (CONNELL; PEARSE, 

2015; PASSOS, 1999).   

 

5.3.1 Corpo 

 
O tema corpo não se mostrou recorrente nos grupos online e fanpage no que envolve 

manifestações pessoais. Isto é, poucas foram as ocasiões em que identificamos os fãs se 

expressarem diretamente sobre algum vínculo entre como se sentiam/sentem em relação ao 

seu corpo e o posicionamento de Lady Gaga. Contudo, com dada abundância, observamos 

expressões acerca da imagem da cantora, em especial associadas às roupas utilizadas, o que 

converge com o fato de Gaga ser um produto da indústria da música pop e a imagem que 

sustenta ser importante para o vínculo com o púbico. Assim, essas declarações nos deram 

certo respaldo para estabelecer uma compreensão sobre o modo como os Little Monsters se 

relacionam com a instância do corpo, que foi complementada com a aplicação do questionário 
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online e das entrevistas. Ainda, a forma como eles se referem ao corpo de outras pessoas 

ligadas à carreira de Gaga também foi basilar para esse movimento.  

Portanto, ao solicitarmos no questionário online que descrevessem o posicionamento 

de Lady Gaga a respeito de corpo, os Little Monsters majoritariamente a elogiaram, 

destacando ser empoderador por defender a autoaceitação, o amor próprio e a rejeição aos 

padrões de beleza, procurando, inclusive, expandir o entendimento do que é bonito ou feio. 

Conjuntamente, discorreram sobre o relacionamento da cantora com o seu próprio corpo, em 

que afirmam que ela se orgulha do mesmo e assume as imperfeições que possuí, bem como, 

em virtude de ter passado por problemas como o bullying por causa de sua aparência e por ter 

sofrido transtornos alimentares, tem propriedade para hoje pregar a autoaceitação. O que foi 

descrito pode ser visto em algumas falas abaixo. Nas entrevistas, essa perspectiva foi 

reforçada por Léo, ao afirmar que Gaga tem um corpo incrível, que adora o nariz da cantora, 

pois é típico de uma ítalo-americana e que ela ousa nos padrões ao nunca ter medo de 

aparecer um pouco acima do peso.   

 
Quem você tem que se aceitar, se amar, não se preocupar com os padrões de beleza 
(Respondente 07) 
 
Ela passou por problemas de aceitação de seu próprio corpo e por isso tem 
propriedade para defender uma a quebra dos estereótipos. (Respondente 10)  

 
Gaga prega que não existe problema na diferença, cada corpo, pessoa é de um jeito e 
que devemos nos amar e amar uns aos outros indiferente de tudo. (Respondente 51)  

 

Assim, também por meio do questionário online conseguimos mensurar que para 89% 

(47) dos fãs, Lady Gaga teve um papel importante em ajudá-los a aceitar seu corpo. Essa 

aceitação está relacionada aos padrões estéticos, em especial, a maioria dos fãs manifestaram 

que ela foi importante para aprenderem a aceitar seu peso, seja este acima ou abaixo do que é 

considerado ideal para homens e mulheres, e a lidarem com problemas alimentares.  

 
A Gaga teve distúrbio alimentar e superou, a discussão a partir daí fortaleceu. 
Considero que ela me influenciou no processo me amar e me aceitar fora do padrão 
imposto socialmente. Sofri um relacionamento abusivo o qual eu era chamada de 
feia e não atrativa. O término aconteceu mas o trauma ficou por anos, o processo de 
me amar e me considerar atraente teve grande influência do álbum Born This way, o 
qual fui na turnê com esse ex namorado e foi a partir daí que comecei o processo de 
término. (Respondente 23.) 
 
Me ver como uma pessoa menos feia por ser acima do peso (Respondente 28). 
 
Eu era muito frustrado com meu peso, as musicas me ajudaram a ver que isso é 
irrelevante (Respondente 34). 
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Ás vezes me sentia diferente por sempre ser muito pequena e magra, mas agora 
tenho orgulho do meu corpo e o amo do jeitinho que ele é (Respondente 7). 

 
 

O peso igualmente foi um dos fatores que aproximou Léo de Lady Gaga, uma vez que 

percebemos que, para ele, os padrões foram bastante hostis no que tange à relação 

corporalidade e felicidade (COSTA, 2004; ESTEBAN, 2013), dado a ideia de fracasso por 

não se enquadrar no padrão de aparência masculino, com uma corporalidade magra, viril e 

atlética (ESTEBAN, 2013; CONNELL; PEARSE 2015). Isto é, nas entrevistas, ele nos conta 

que quando mais novo, por ser considerado “gordinho”, deixava de realizar algumas refeições 

para, assim, emagrecer e equiparar seu corpo ao das pessoas as quais considerava bonitas na 

época. Por isso “me sentia mal, até porque não podia ter prazer em comer pois tinha em mente 

que poderia engordar, sempre comia um pouco e as vezes ficava com fome, mas achava que 

valia a pena pela magreza”, relata. Atualmente, apesar de não considerar uma manifestação de 

opressão, ele também escuta comentários sobre seu peso vindos de sua família, os quais 

afirmam que está “gordo demais” para a sua altura, algo que até concorda. Todavia, 

assimilamos que Léo agora consegue negociar melhor com os ideais de corpo (ESTEBAN, 

2013), pois defende que encontrou inspiração em Lady Gaga para entender que ele não é 

“apenas o seu peso” e que sua felicidade não depende só de sua aparência. Assim, entre as 

várias atitudes da artista as quais julga que contribuíram para a construção desse olhar 

positivo sobre si, cita o discurso realizado em Harvard. 

 
Gaga fez um discurso em Harvard dizendo como aprendeu a dizer não pra coisas 
que ela não queria fazer, e esse é o discurso que levo pra vida, ou seja, eu não vou 
ceder à pressão estética, eu não vou ceder ao desejo dos outros, e assim eu vou 
lembrando quem realmente sou. (Léo, entrevistado). 

 

A questão da aceitação também perpassa as deficiências físicas e características 

corporais, como o ‘tamanho do nariz’, o formato dos dentes e o “tipo de cabelo”, ou seja, 

deixarem de se entender como pessoas desreguladas ou deformadas pela sua aparência 

(COSTA, 2004). Ainda nesse sentido, alguns fãs afirmam que esse movimento de aceitação 

interna igualmente foi importante para a própria forma como eles olham o outro, buscando o 

não julgamento do corpo alheio. Portanto, apreende-se que o posicionamento de Gaga a 

respeito de corpo envolve proporcionar aos fãs uma perspectiva dos corpos buscando um 

novo entendimento dele, não o condicionando aos parâmetros dos padrões corporais e a um 

sentimento de fracasso por não segui-los (COSTA, 2004; ESTEBAN, 2013).  
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Já com Luna fica evidente como as mulheres são mais pressionadas pelos padrões e 

têm mais dificuldades em administrar seus sentimentos de forma desvinculada da sua 

imagem. No caso, ela entende que os discursos de Gaga sobre autoaceitação foram muito 

importantes em sua adolescência, quando não estava satisfeita com a sua aparência, em 

virtude de espinhas no rosto, além da altura e peso. “Na época, lembro até da minha mãe me 

dizendo para me inspirar na Gaga e parar de reclamar da minha aparência”, conta. Porém, por 

mais que nunca tenha sofrido preconceito ou pressões explícitas de terceiros, afirma que ainda 

segue e tenta se enquadrar nos ideais de beleza, como fica claro em trecho reproduzido 

abaixo. Por conseguinte, enquanto não consegue realizar as mudanças necessárias em seu 

corpo, Luna se priva de, por exemplo, usar determinadas roupas que gostaria e não sair de 

casa sem maquiagem. Logo, “deixo de usar ou fazer o que realmente queria fazer por conta 

disso, caso contrário, fico muito insegura com relação a minha imagem”, revela.  

 
Confesso que minha maior motivação para procurar por uma nutricionista foi a 
aparência, que começou a me incomodar, mas nunca sofri preconceito e ninguém 
nunca falou nada sobre o meu corpo. A decisão partiu de mim, sem interferência de 
terceiros sobre isso. Além das espinhas, que vou começar a eliminar com um 
tratamento forte, pois me incomodam muito. Mas sem dúvidas que lá no fundo essas 
iniciativas podem ter sido motivadas pelos padrões estéticos [...] uma vez que não 
me sinto 100% satisfeita com as minhas características próprias, pretendendo mudar 
aquilo que for possível. (Luna, entrevistada)  

 

Aqueles que afirmaram no questionário online sobre o posicionamento da cantora não 

lhes ajudar no que tange ao corpo, está relacionado a sentirem-se confortáveis ou nunca terem 

passado por problemas de rejeição aos seus padrões estéticos. Ou seja, podemos vê-las como 

pessoas as quais os ideais de beleza, por alguma razão, não impactam tal e qual os demais 

sujeitos (ESTEBAN, 2013). Além disso, destacamos que quatro respondentes do questionário 

também reconhecem o comportamento contraditório da artista, onde declaram que, de alguma 

forma, Gaga paralelamente reforça padrões por meio do seu corpo, a exemplo da realização 

de cirurgias plásticas e intervenções estéticas. Como mencionamos anteriormente, as cirurgias 

plásticas não foram confirmadas, mas as intervenções são visíveis.  

Nessa perspectiva, não raro, ocorrem debates e/ou manifestações nos grupos online e 

fanpage sobre o rosto de Lady Gaga, o que reforça a noção do corpo da celebridade também 

ser um produto, que é usado para gerar alguma reação (ROJEK, 2008). No caso, a grande 

maioria tende a rejeitar os procedimentos, afirmando que o formato do rosto dela 

anteriormente (com as bochechas mais avantajadas) era “mais bonito” que o atual.  Ainda no 

que envolve padrões, Léo, apesar de tudo, admite que Gaga possui uma aparência padrão, 

dado ser loira, branca e magra. O pensamento de Luna é consonante, sendo que ela entende 
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que por Gaga ser um produto da indústria do entretenimento, é inevitável seguir certos 

padrões de beleza, como estar magra e sempre maquiada. No entanto, vê que a cantora tenta 

se afastar da reprodução desses modelos, mas não é sempre que logra resultados positivos.  

Dessa forma, conjuntamente, apreendemos que os Little Monsters se identificam e se 

sentem representados e integrados pela aparência de Lady Gaga, em particular, aquela exibida 

durante seus primeiros anos de carreira. Podemos afirmar isso, pois são frequentes as 

postagens ressaltando as aparições antigas de Gaga, bem como comentários em que os fãs 

mencionam, com entusiasmo e saudade, a estética dos trabalhos anteriores, clamando para que 

Gaga volte a ostentá-las e comemorando cada vez que ela surge com um visual que relembre 

tais fases, uma vez que isso pode indicar o início de uma nova etapa de trabalho nos moldes 

que desejam. Esse relacionamento, igualmente, ficou evidente nas respostas do questionário 

online a respeito das fases da carreira de Lady Gaga que mais e menos gostam. As mais 

valorizadas, The Fame Monster e Born This Way, são as duas onde a imagem que a cantora 

aliou aos conceitos desenvolvidos nos CDs é considerada bizarra e excêntrica, próximo a uma 

quebra de padrões sociais (Figura 42).  

 
The Fame Monster e Born This Way são as eras que mais gosto pois são as que a 
Gaga mais ousou em termos de aparência e padrões impostos pela sociedade. A que 
menos gosto é Cheek To Cheek pois não gosto muito do gênero Jazz. (Respondente 
13). 
 
Escolhi The Fame, The Fame Monster e BTW pelo conceito visual trabalhado tanto 
em performances como nas ruas em saídas de hotéis e encontro com fãs, como 
sonoridade e músicas singles de cada era. (Respondente 27). 

 
A era que mais gosto é BTW por toda questão estética, a sonoridade do álbum e as 
letras atrevida são a cereja do bolo. Cheek to cheek, as letras das musicas não me 
agregaram em muita coisa. (Respondente 42). 

 
A era The Fame, nossa, eu não sei explicar, eu sou apaixonado pelo CD e mais ainda 
pela imagem da Gaga nessa era, roupa, a famosa franjinha com lacinho, o raio, disco 
stick... De verdade, se eu pudesse voltar no tempo, era pra 2008 que eu iria. E a 
escolha da Cheek to Cheek é porque foi muito difícil pra mim, uma pessoa 
altamente "The Famica" (Dê Fêmica, adjetivo para amantes da era The Fame) 
engolir uma "era" de Jazz. Gaga e Tony foram esplêndidos, mas o estilo não me 
apetece. (Respondente 54). 
 
Escolhi a Born This Way como a que mais gosto, pois foi uma era espetacular em 
relação  a imagem, clipes e turnê, e escolhi a Cheek to Cheek como a que menos 
gosto pois a maioria das músicas foram regravações e eu gosto das composições da 
Gaga. (Respondente 56). 
 
 

Figura 42 - Fases que os fãs mais gostam e menos gostam. 
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Fonte: Questionário online 

 

Consequentemente, nota-se também um movimento de desidentificação e processo de 

distinção. Ao longo da abordagem etnográfica na internet, contemplamos que o fandom 

reconhece a importância dos dois últimos trabalhos, dado a necessidade de Gaga melhorar a 

imagem e até se sentem felizes com o fato de estar atingindo um novo público. Contudo, a 

parceria com o cantor Tony Bennett, Cheek to Cheek, é a mais rejeitada, porque os fãs não se 

sentem representados pelo conceito do álbum, uma vez que Lady Gaga canta regravações do 

gênero musical jazz, ou seja, uma sonoridade de público seleto e sem composições próprias, o 

que é aliado a questão de apresentar uma imagem articulada com o visual das décadas de 

1920 a 1950 e considerada “menos bizarra” e  menos impactante, ainda que congregando 

certo exagero.  

No caso de Joanne, apesar de ter certa avaliação positiva do fandom, pois, além do 

mencionado, os fãs puderam ver mais do lado humano da artista Lady Gaga, apreendemos 

que igualmente a sonoridade e os conceitos simbólicos atribuídos às letras das músicas e 

estética do álbum não agradam completamente aos Little Monsters. Poucos se sentem 

representados e se identificam por entenderem que a essência de Lady Gaga, a qual se 

afeiçoaram, é a música pop e, em Joanne, encontram poucas gravações nesse gênero. De 

mesmo modo, percebemos que aqueles que manifestam identificação são sujeitos os quais 

tiveram a perda de algum ente querido, já que a principal mensagem do CD e até pilar de 

divulgação do álbum, girou em torno da morte da tia de Lady Gaga, portanto, algo que não é a 

realidade da maioria. Junto a isso, há a questão dos fãs não encontrarem elementos 

significativos que distinga o consumo de Lady Gaga, como ocorria antes (Figura 43).   
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Figura 43 - Manifestações sobre Joanne. 

 
Fonte: Facebook 

 

Em particular, no que envolve essa falta de elementos significativos de distinção, 

evidencia-se o visual e a questão das vendas. Melhor dizendo, no que envolve o visual, 

encontramos manifestações de fãs que se desidentificam com a cantora pela falta do elemento 

excêntrico ou bizarro em sua aparência. Ao endossar uma imagem fora do padrão, Gaga 

representava que o ser diferente é aceitável, bonito e, agora, os sujeitos não encontram mais 

fortemente essa representatividade na cantora. Inclusive, até acham contraditória a postura da 

artista em relação a essa transformação, como expõe Luna na entrevista. Quer dizer, apesar de 

entender que as pessoas mudam ao longo do tempo, Luna vê como incoerente o fato de Lady 

Gaga alegar que em Joanne está sendo ela mesma e, assim, transmitindo aos fãs a ideia de que 

se sentia desconfortável com o visual portado em início de carreira. De mesmo modo, alguns 

fãs consideram que ao se assemelhar com os padrões socialmente aceitos, ela está se 

aproximando de um conservadorismo, o que não converge com a composição de seu público 

fidelizado. Ademais, também entendemos que esse comportamento dos fãs demonstra certa 

recusa em aceitarem um amadurecimento e envelhecimento de Lady Gaga.   

Portanto, ao procurarem, então, um sentido de diferenciação no consumir Lady Gaga, 

já que visualmente ela está semelhante às demais cantoras, o que não converge com os 

anseios dos Little Monsters, os fãs se voltam para a questão mercantil, isto é, buscam uma 

distinção através do sucesso comercial da cantora245. Contudo, eles igualmente compreendem 

que Joanne não se destaca nesse segmento, uma vez que Gaga não se empenhou em divulgar 

a produção, em comparação ao que foi feito nas primeiras fases de sua carreira. No caso, 

veem que as estratégias de visibilidade em Joanne se concentraram no período inicial do 

                                                 
245 Existe no fandom a designação “Chartfã” para se referir aqueles fãs que só apoiam e valorizam o trabalho de 
Lady Gaga quando ela está fazendo sucesso.  Porém, notamos que impreterivelmente, todos os fãs se importam, 
em maior ou menor grau, com os números comerciais da cantora, posições em charts, como Billboard e iTunes e 
premiações.  
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trabalho, o que resultou em baixo volume de reproduções em streaming; poucos videoclipes 

lançados, tendo eles baixos números de visualizações; e, basicamente, só com Million 

Reasons como grande hit, que foi incessantemente performado e usando só “banquinho e 

violão” (Figura 44).   

 

Figura 44 - Little Monsters e manifestações de desidentificação com Lady Gaga. 

 
Fonte: Facebook 

 

Com isso, percebemos que os fãs veem os três primeiros trabalhos de Lady Gaga 

como representantes do auge comercial da carreira da artista, com produções que, igualmente, 

marcaram e modificaram a cultura e a música pop. De mesmo modo, assimilamos que um 

atual sucesso comercial supriria em partes o desejo de distinção dos fãs, pois eles passaram a 

consumir Lady Gaga, sobretudo, pela representatividade que sua imagem carregava. Assim, 

por esse ângulo, nota-se que o exagero e o bizarro são tomados pelos fãs como uma marca do 

fandom Little Monster, como ficou em evidência nas manifestações sobre os “looks” os quais 

estavam montando para homenagear Lady Gaga no show do Rock in Rio e como se encontra 

nas falas de Léo e Luna reproduzidas abaixo 

 
Achava empolgante, e era o diferencial dela. Para mim, a principal mensagem era 
exatamente a de ser diferente, de não seguir o padrão imposto pela mídia e pela 
sociedade, o que causava certa estranheza e que hoje devido a mudança de estilo da 
Gaga, causa até um espanto nas pessoas que estavam acostumadas a vê-la vestida de 
forma sempre bizarra. Devido ao tempo que a Gaga se vestiu assim, e devido ao 
sucesso que isso fazia, os fãs acabaram se inspirando e o exagero virou marca 
registrada tanto da Gaga quanto dos fãs. (Luna, entrevistada) 
 
Gaga se veste de forma excêntrica então isso a conectou com pessoas que sempre 
foram assim, mas tinham medo de se mostrar, quando ela apareceu essas pessoas 
saíram do armário porque tinham alguém para lhes dar suporte quando forem 
criticadas, então a Gaga e os LM tem essa semelhança, a excentricidade. (Léo, 
entrevistado) 
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Em vista disso, constatamos que no consumo de Lady Gaga, a construção de sentidos 

sobre corpo ocorre, primordialmente, vinculada ao discurso e ao visual fabricado pela artista, 

uma vez que é por onde consegue passar uma mensagem mais abrangente. Como, na maior 

parte do tempo, seu corpo biológico/físico está dentro dos padrões, assim, se associando a 

significados mais restritos, nota-se que ele é usado pelos fãs como elemento complementar 

nesse processo de construção de sentidos. Contudo, já que o produto na indústria da música 

pop é tanto o fonograma quanto o artista, isso não quer dizer que o corpo físico da cantora não 

seja capaz de modificar, para alguns fãs, os sentidos elaborados. Isto é, citando a época de 

Born This Way, para certos Little Monsters, a mensagem desse período está em justamente se 

aceitar do jeito que se é, abraçar as suas imperfeições e amar cada parte de si. Diante das 

claras mudanças no corpo físico de Lady Gaga, alguns passaram a afirmar que a mensagem da 

fase é sim se aceitar, mas isso não anula a possibilidade de realizar intervenções estéticas se 

isso for ajudar na autoestima e autoaceitação, como faz alusão o recorte abaixo (Figura 45). 

 
Figura 45 - Exemplo de construção de sentidos. 

 
Fonte: Facebook 

 
Ademais, quando indagamos os fãs se o fandom igualmente teria participação no 

processo de aceitação de seu corpo, 56% (33) afirmaram que não, enquanto 44% (26) 

alegaram que sim. Os que assinalaram positivamente dizem que a ajuda veio tanto direta 

quanto indiretamente, por meio da realização de desabafos nos grupos online e recebimento 

de mensagens de apoio, assim como pela leitura dessas interações. Por outro lado, os que 

assinalaram negativamente, declararam que não houve ajuda por terem optado em não se 

manifestar a respeito desse assunto na comunidade ou por reconhecerem que a ajuda da 

cantora foi o suficiente. Um elemento importante sobre esse aspecto é que alguns 

respondentes também consideram como motivo para a não ajuda, o fato de que entre os fãs de 

cantoras pop existe uma valorização dos ideais de beleza, logo, poucos são os sujeitos que 

verdadeiramente ajudam os demais no que tange às questões corporais. 
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Nesse sentido, realmente notamos durante a abordagem etnográfica nos grupos online 

e fanpage uma valorização de padrões corporais e a aparência sendo usada como forma de 

ofensa/desmerecimento. Isto é, em postagens que, por exemplo, os fãs mostram suas 

tatuagens em homenagem à Lady Gaga,  se o “Little” em questão tem um corpo dentro dos 

padrões, sua aparência é bastante elogiada, bem como ocorrem comentários de cunho sexual. 

Outro ponto é em relação à Madonna e o ex-noivo de Lady Gaga, Christian Carino. Sobre 

Madonna, é bem comum, em virtude do comportamento hater, que a sua idade e aparência 

sejam utilizadas como forma de desmerecimento, chamando-a de “velha” ou “múmia”. Já 

com relação a Christian Carino, entre outros fatores os quais o levam a ser rejeitado pelos 

Little Monsters, está a aparência e a idade (Figura 46). Christian Carino é mais velho que a 

cantora e tem um porte físico bem diferente de Taylor Kinney (com quem Lady Gaga se 

relacionou antes de Carino), o qual apresenta um corpo musculoso.    

 

Figura 46 - Little Monsters e a aparência de Christian Carino, ex-noivo de Lady Gaga. 

 
Fonte: Facebook 

 

Outras manifestações observadas compreendem críticas aos seios de Lady Gaga, pois 

alguns fãs consideram que são “caídos” e,  quando julgam que a cantora está magra demais, 

desaprovam o seu porte físico. Por fim, os glúteos da cantora são bastante elogiados, uma vez 

que são grandes e torneados. Ou seja, apreende-se que por mais que os fãs defendam um não 

seguimento dos ideais de beleza, de todo o modo, eles os compartilham. No caso das 

mulheres, valorizam a juventude, o corpo sexy e atraente e, com os homens, conjuntamente há 

uma preocupação com a jovialidade, beleza e certo foco no que vem a ser um corpo atlético, 

magro e musculoso. Com Carino, em particular, assimila-se que os Little Monsters 

delinearam muito do seu caráter com base na aparência que possui (COSTA, 2004).  

Nessa lógica, Léo também reconhece que existe uma valorização de ideais de beleza 

no fandom e atribui isso ao fato de que os fãs são seres humanos, portanto estão sujeitos às 

pressões da sociedade e, consequentemente, direcionam-nas também aos outros. “Acho que 
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pegamos um pouco mais leve, mas ainda sim temos essa influência muito forte, até porque 

somos bombardeados diariamente pelo padrão e vamos sofrer eventualmente com isso”, 

complementa. Ao encontro de Léo, Luna argumenta ser difícil se desvincular totalmente dos 

ideais. “O posicionamento da Gaga ajuda demais, mas é inevitável seguir de alguma forma 

tais padrões. Cada um valoriza uma coisa diferente, mas no geral, acho que a maioria se 

importa com a aparência e o corpo de alguma forma”, comenta.  

 

5.3.2 Sexualidade 

 

Quanto à sexualidade, apesar de numericamente termos categorizado poucas 

publicações em comparação a corpo, diferentemente dessa última, o material coletado explana 

um pouco melhor acerca do vínculo pessoal estabelecido entre os fãs e o posicionamento de 

Lady Gaga.  Entretanto, percebemos que a grande maioria desses posts não geram interações 

substanciais dos Little Monsters nos comentários, se resumindo mais ao emprego de reações 

às postagens. Antes, porém, de detalharmos tais manifestações, se faz necessário discorrer 

sobre o que apreendemos da configuração do fandom no que se associa a essa instância. 

Assim, notamos pela abordagem etnográfica na internet que a maioria dos membros que 

interagem nos grupos online e nos comentários da fanpage são do sexo masculino. Essa 

observação foi condizente com o questionário online, onde 71% (42) dos respondentes são do 

sexo masculino, enquanto 29% (17) do sexo feminino.  

Já com a orientação sexual, constatamos a predominância de sujeitos homossexuais e 

bissexuais, pois, não raro, ocorriam postagens indagando a orientação sexual dos membros, 

bem como a situação civil deles. Nesse sentido, no questionário online, 22% (13) dos 

respondentes são bissexuais, 15% (9) heterossexuais, 61% (36) homossexuais e 2% (1) 

pansexuais. Por conseguinte, com a associação de tais respostas, consideramos ter uma noção 

da composição geral do fandom no que envolve sexo e sexualidade, como mostra a imagem 

abaixo (Figura 47), sobressaindo significativamente sujeitos homossexuais do sexo 

masculino. Cabe destacar que, quando indagados no questionário se a família e amigos sabem 

sobre a sua orientação sexual, no que se refere à família, 54% (27) afirmaram que sim, 20% 

(10) que não e 26% (13) não tem certeza. Já sobre os amigos, 92% (46) contaram aos amigos, 

enquanto 8% (4) ainda não se manifestaram a respeito.  

 

Figura 47 - Composição do fandom pela associação de sexo e sexualidade. 
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Fonte: Questionário Online 

 

No caso de Léo, que é homossexual, a família sabe a respeito de sua orientação sexual, 

sendo que tem certa liberdade para conversar com os pais e irmão sobre sexualidade e levar 

namorados em casa. Porém, antes de haver essa aceitação, a relação foi um pouco 

complicada, visto que ele é homossexual afeminado e sua família manifestava reprovação e 

críticas quanto a isso. “Meus familiares sempre falaram que tudo bem ser homossexual desde 

que não seja afeminado, então cresci com essa mentalidade, o que foi horrível porque sempre 

fui afeminado e quando via meu comportamento, já mudava logo”, comenta. Leo destaca 

ainda que “chegou uma época da minha vida que as pessoas começaram a perceber e eu me 

frustrava porque não queria ser assim”. Apesar disso, afirma que nunca se sentiu rejeitado 

pelos pais e irmão.  

Contudo, segundo Léo, ambientes públicos, como a escola e as ruas, foram/são 

complicados. Ele relembra que na época de escola, por já apresentar traços considerados 

femininos, sofreu bullying dos colegas que diariamente o ofendiam, sendo que os professores 

nada faziam para lhe defender. Por isso, não tinha muitos amigos e, ainda no ensino 

fundamental, aos 12 anos, se envolveu em uma briga com agressões físicas. No caso das ruas, 

ele afirma não ser raro sofrer ataques verbais, com frases como “Bolsonaro vai acabar com 

isso aí” 246, “seu viadinho de merda” e “viado tem que morrer mesmo”. Além disso, Léo 

aponta que há preconceito entre os próprios LGBT+ no que tange aos relacionamentos 

amorosos. Isto é, Léo nos conta que manter um relacionamento amoroso é difícil, pois a 

maioria dos gays que buscam se alinhar aos modelos heteronormativos são homofóbicos com 

os gays afeminados.  

                                                 
246 Jair Messias Bolsonaro, eleito presidente do Brasil em 2018, ostenta perfil conservador. Representando essa 
ala da sociedade, já proferiu frases de cunho homofóbico, as quais ganharam repercussão internacional.  
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Diante desse contexto, apreendemos o poder e a extrema força que os papeis 

masculinos tem na vida dos homens no que envolve rejeitar/repudiar qualquer traço que possa 

ser associado à feminilidade, mesmo para os homossexuais, sujeitos que já não se adequam a 

coerência esperada para um homem-macho biológico. Em particular, parece que há entre os 

próprios uma forma de distinção, onde buscam, de algum jeito, não se distanciar tanto da 

ordem de gênero, o que, na verdade, acarreta em mais opressão para a pessoa LGBT+.  

Assim sendo, como viemos delineando, os Little Monsters, majoritariamente, 

consideram como positivo o posicionamento de Lady Gaga sobre gênero e sexualidade. Em 

especial no que abarca o último, os fãs elogiam o discurso em defesa a normalidade das 

múltiplas orientações sexuais e a liberdade sexual, bem como o encorajamento para 

vivenciarem suas sexualidades sem medo ou receios da opinião alheia, mas com respeito. 

Igualmente, a cantora é celebrada com relação à forma como expõe a nudez e a sexualidade 

das mulheres, aspectos ainda tabus na sociedade. Interpretam que ela faz isso de um jeito 

associado à expressão artística, não simplesmente com o propósito de mostrar um corpo 

feminino sexualizado e/ou objetificado, como através da música Dancin’ in Circles, a qual os 

fãs chamam de “hino da siririca”, que trata sobre a sensação de prazer da mulher pela 

masturbação. Nessa perspectiva, por mais que, para Luna, Gaga não tenha um papel 

significativo no que envolve compreender e/ou experienciar a sua sexualidade, ela reconhece 

que o posicionamento da cantora vai de encontro ao que seus pais defendem, pois eles são 

mais conservadores, com sua mãe, até, afirmando que mulheres devem casar virgem, algo que 

Luna discorda. Ou seja, tais ações, de todo modo, desvelam um movimento de aprendizado de 

gênero a partir do consumo de Lady Gaga (CONNELLL; PEARSE, 2015).   

Conjuntamente, afirmam que como ela já declarou ser bissexual, igualmente faz parte 

da comunidade LGBT+. Em relação a isso, encontramos algumas manifestações nos grupos 

online, poucas, inclusive, questionando a sexualidade de Gaga, alegando que por mais que se 

tenham fotos dela beijando mulheres, isso não significa que ela realmente seja bissexual, uma 

vez que poderia estar fingindo. Para Léo esse assunto não deve ser aberto a questionamentos, 

pois “cabe a nós respeitarmos a sexualidade diferente de cada um. Sabemos que ela tem 

prazer com mulher e homem e isso pra mim já é suficiente pra acreditar nela, até porque não 

tem um porque do que mentir sobre algo tão sério”. Luna também tem dúvidas sobre Lady 

Gaga verdadeiramente ser bissexual, mas acredita que a cantora pode sentir atração por ambos 

os sexos, mas emocionalmente se envolver apenas com homens. Pensando na explicação de 

Furlani (2003) associada a essas dúvidas sobre a sexualidade de Gaga, nota-se que a 

dificuldade em aceitar muitas vezes as identidades sexuais está na complexidade em 
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conseguir se desvincular do padrão de buscar sempre a coerência entre sexualidade, prática 

sexual e identidade sexual e compreender a particularidade de cada instância na vida dos 

sujeitos.   

Portanto, diante desse cenário, conforme 92% (54) dos respondentes do questionário 

online, Lady Gaga foi importante em suas vidas no que concerne a questões relacionadas a 

sexualidade e gênero, com expressivo destaque entre sujeitos LGBT+, em sua maioria não 

heteronormativos. Nessa configuração específica, a relevância da cantora está associada ao 

autoconhecimento, em o fã entender, aceitar e expressar a sua sexualidade fora do padrão, e 

aprender a enfrentar situações de discriminação, como mostram as falas selecionadas abaixo. 

Ao longo da entrevista realizada com Léo e pelas postagens nos grupos, assimilamos que a 

ajuda vem, em partes, das músicas e discursos de Gaga, a exemplo das letras das canções Hair 

e Born This Way, que foram bastante replicadas nos dados levantados. Nota-se que esses 

materiais são ressignificadas pelos fãs como mensagens positivas acerca da importância do 

amor e como base para desconstruir da ideia de ser errado e motivo de vergonha a sexualidade 

desvinculada da coerência esperada. Junto a isso, a ajuda é complementada, como afirma Léo, 

pelo fato de que “a própria Gaga não é heteronormativa, ela representa tudo o que está nesse 

universo, desde a dor em que sentimos por não sermos assim, desde a felicidade que sentimos 

por não ser assim”. Logo, o posicionamento de Lady Gaga inspira coragem nos fãs, 

fundamental para tirar muitos deles do estado de depressão.  

 
Na época que a conheci estava em uma crise de identidade, interna de 
descobrimento da minha orientação sexual. O fato dela falar abertamente disso e ter 
toda a mídia que tinha para desconstruir todo esse pensamento mundado de homem 
foi feito para mulher. Me ajudou muito a me aceitar e me posicionar no 
enfrentamento do machismo e LGBTFOBIA! (Respondente 12) 
 
Me lembro que quando eu me assumi, aos 14 anos, para todos que conhecia, eu 
apenas escuta repetidamente a música "Born This Way". Confesso que tive sorte de 
passar toda minha adolescência sendo fã da Gaga, que sempre encoraja e da suporte 
aos fãs, principalmente em questões sobre sexualidade. (Respondente 13) 
 
Ela me ajudou a não ter medo de ser livre, me ajudou a levantar a cabeça quando um 
parente virava a cara pra mim por eu se gay, ou quando ouço "olha a bixa" as vezes 
quando estou na rua, eu sempre me inspirei muito nela, acredito que ela me ensinou 
mais coisas boas que meus próprios pais. (Respondente 19) 
 
Bissexualidade não é muito discutida e ela me auxiliou a compreender a me 
encontrar nesse quesito. Além de todas a desconstruçoes a respeito dos trans e 
homossexuais, venci vários preconceitos (Respondente 22) 
 
Ícone das gays, né?! Ela me fez perceber que não há nada de errado comigo por ser 
gay. Pelo contrário, hoje eu me amo e me orgulho por ser gay por conta dela. 
(Respondente 39) 
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Em relação aos sujeitos heterossexuais, eles manifestam seu privilégio quanto à 

orientação sexual e afirmam que Lady Gaga foi importante para reconhecerem o preconceito 

que as outras orientações sofrem. Luna, por exemplo, declara que a cantora lhe ensinou que 

“cada um nasceu da sua maneira [...] ninguém deve se sentir reprimido e diferente por conta 

disso em nenhum momento”. Ou seja, através de Gaga, os fãs aprendem a validar a 

construção de identidades de gênero, as quais misturam padrões entendidos como masculinos 

e femininos, mesmo sendo essas identidades bastante contraditórias, a ponto de gerar crises na 

ordem de gênero (CONNELL; PEARSE, 2015).  Ainda, em particular no questionário online, 

as mulheres destacam que Gaga lhes ajudou com seus discursos a identificar e tentar se 

desvincular das opressões que o gênero feminino enfrenta nos mais variados âmbitos.  

Desse modo, apreendemos que, entre os Little Monsters, há uma distinção nos usos e 

apropriações dos posicionamentos de Lady Gaga, pautados pelos diferentes gêneros e 

sexualidades dos fãs, ao mesmo tempo em que existe a construção de sentidos comuns, como 

em relação ao respeito da liberdade sexual e aceitação das múltiplas sexualidades. 

Destacamos também que, apesar da sexualidade da cantora apresentar um viés contraditório, 

dado o seu eu privado aparentar seguir o padrão heteronormativo e não a bissexualidade, 

diferentemente do percebido em corpo, em que seu corpo físico funciona como elemento 

complementar para a construção de sentidos dos fãs, a sexualidade de Lady Gaga é 

substancialmente incorporada nesse movimento.  

Portanto, como Lady Gaga abraçou e foi abraçada pela comunidade LGBT+ em sua 

carreira, se mostraram expressivas as menções à homossexualidade e bissexualidade nos 

comentários e posts relativos à sexualidade. Em vista disso, notamos que o dia em que houve 

um maior número de postagens correspondentes à categoria, foi quando ocorreu o 

consentimento de liminar para psicólogos oferecerem serviços voltados à reversão sexual, 

popularmente chamada de “cura gay”. A maioria apresentou teor crítico a essa decisão, como 

o compartilhamento de petições online, porém, também constatamos algumas manifestações 

de cunho cômico (Figura 48). Por conseguinte, outro momento com considerável montante de 

publicações, corresponde ao dia em que os fãs rememoraram os dois anos da apresentação da 

artista na premiação do Oscar de 2016, em que interpretou a música Till It Happens To You, 

canção co-escrita por Gaga para documentário sobre abuso sexual em universidades 

estadunidenses, acompanhada de sobreviventes de violência sexual. 
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Figura 48 - Little Monsters e a “cura gay”. 

 
Fonte: Facebook 

  

Nessa lógica, no que se refere a um possível ativismo de fãs voltado a gênero e 

sexualidade (JENKINS, 2012; AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015), entendemos que o 

que ocorre no fandom Little Monster é a circulação de articulações políticas e atos de 

resistência, com um ativismo de fã não necessariamente organizado e proveniente do próprio 

fandom. Ou seja, não ocorrem grandes ações de visibilidade, se limitando a algo mais sútil, 

praticado no cotidiano e no nível dos valores individuais. Afirmamos isso, pois através do 

questionário online, apesar de 61% (36) alegarem que a associação de Lady Gaga com 

questões de gênero/sexualidade fez com que se envolvessem em alguma forma de ativismo, 

quando detalham as ações, a maioria mostra que já tinham um engajamento prévio em 

movimentos sociais, especialmente em coletivos LGBT+, como é o caso de Léo. Nosso 

entrevistado declara que já era ativista da comunidade LGBT+ antes de conhecer Gaga, se 

empenhando na organização de palestras, congressos, seminários e participante assíduo na 

parada do orgulho LGBT+. Por outro lado, percebe-se uma sensibilidade no fandom a temas 

de gênero e sexualidade, como através da fala de Luna, que não participa de nenhum 

coletivo/movimento, nem associação política, mas se considera empática as mobilizações 

voltadas a essas instâncias.  

Igualmente, essa percepção foi reforçada pelas próprias publicações de abaixo-

assinado observadas nos grupos online e, em particular, através de um post sobre a 

comercialização de uma camiseta de Lady Gaga nas lojas da rede de departamento Riachuelo. 

Houve grande discussão a respeito de comprar nessas lojas, dado que o dono da rede de 

departamento já fez declarações homofóbicas e abertamente apoiou o atual presidente da 
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república, Jair Bolsonaro, quando de sua candidatura. Por isso, alguns membros se 

posicionaram contra a aquisição da camiseta e, para tanto, até aludiram ao posicionamento 

ativista de Gaga. Outros defenderam a compra em vista do valor do produto; da acessibilidade 

em encontrá-lo; por causa do emprego dos funcionários das lojas; por entenderem que 

consumimos bens de várias empresas que não possuem consciência social e nem temos essa 

informação e, simplesmente, pela liberdade de compra (Figura 49). 

 

Figura 49 - Little Monsters e o boicote às lojas Riachuelo. 

 
Fonte: Facebook 

 

Ademais, destacamos que 69% (41) dos respondentes do nosso questionário online 

afirmam que o fandom lhes ajudou no que se refere a gênero/sexualidade, à medida que 31% 

(18) pontuam que não. Os que assinalam positivamente ressaltam a troca de experiências que 

há no fandom, assim como a circulação do discurso positivista sobre as múltiplas orientações 

sexuais, em particular mostrando para esses sujeitos que eles “não estão sozinhos” e “não são 

aberrações”. Já os que apontaram a não ajuda, está no fato de se sentirem confortáveis com a 

sua sexualidade, assim, não precisando da ajuda, ou pelo fato de serem heterossexuais, logo, 

consideram que a comunidade não contribui para aspectos voltados a esta orientação. Nessa 

lógica, percebe-se que circula na comunidade certo estigma.  

Isto é, em virtude da imagem ativista de Lady Gaga e dos sujeitos que se posicionam 

em relação à identidade Little Monsters, toma-se que a comunidade de fãs da cantora é 

composta basicamente por homossexuais. Consequentemente, por mais que os próprios fãs 

reconheçam a pluralidade do discurso de Gaga, como já mencionado, eles igualmente 

endossam e ajudam a perpetuar essa visão. Não raro, são feitas postagens nos grupos online, 

assim como comentários na fanpage perguntando se “existe Little Monster hétero”. Quando 

respondidos, se a pessoa é do sexo feminino, a heterossexualidade não é contestada, porém se 
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for do sexo masculino, a pessoa é alvo de piadas e desqualificação de sua sexualidade (Figura 

50).  

 

Figura 50 - Little Monsters e a heterossexualidade. 

 
Fonte: Facebook 

 

Para Léo, esse comportamento vem do fato de que “desde pequeno aprendemos que 

quem gosta de mulher cantando, sendo extravagante e a própria música pop é LGBT, hétero 

deveria gosta de rock, sertanejo e essas coisas. Sendo que sabemos que não é assim, qualquer 

um pode gostar de pop e das cantoras que estão nele”. Portanto, Léo atribui como falsa a 

concepção de meninos heterossexuais não gostarem de Lady Gaga, pois entende que consumir 

sua música vai muito além da orientação sexual. Todavia, reconhece que a cantora não deixa 

de ser um ícone gay devido a todo o seu trabalho em prol da comunidade LGBT+, mesmo 

agora em que está atingindo um público maior. Luna vai ao encontro de Leo ao reconhecer o 

trabalho da cantora para com a comunidade LGBT+ e defende que a atitude encontrada entre 

os Little Monsters está distante de tudo o que a cantora prega, uma vez que é uma forma de 

preconceito.  

Além disso, observamos que há também no fandom a tendência de usar a sexualidade 

como ofensa, através do emprego de expressões como “viado”, “maricona” e “poc”247. Com 

isso, concebemos que existe certa dinâmica de distinção na comunidade de fãs, em que para 

aqueles sujeitos heterossexuais, como mencionado, a comunidade não logra contribuir para 

questões associadas a essa orientação sexual. Enquanto, por outro lado, tem-se a integração 

dos sujeitos LGBT+, até por um próprio comportamento de exclusão dos heterossexuais, que, 

no caso, parece delinear uma ação extremista de demarcação da diferença pela sexualidade 

                                                 
247 Poc é o termo moderno para a gíria gay depreciativa ‘bicha pão com ovo’, associada aquele homossexual 
afeminado e de poucas posses.  
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(LAWLER, 2014; PIERUCCI, 2013). Contudo, conjuntamente, entendemos que circula no 

fandom um reforço aos papeis de gênero masculinos e heterossexuais, nesse caso, limitando 

até onde as preferências de entretenimento de um homem são compatíveis com a ordem de 

gênero (LOURO, 1997; PASSOS, 1999; CONNEL; PEARSE, 2015), assim como o que 

pontuamos no início desse tópico, a respeito de entre os próprios homossexuais existirem 

lógicas de distinção, as quais acabam por reforçar opressões. Por isso, diante do cenário visto, 

compreendemos que apesar da identidade Little Monster ser para os fãs uma identidade de 

resistência, ela também está em diálogo com a identidade legitimadora, dado que endossam 

aspectos propagados pelos grupos dominantes.    

Por fim, assim como ocorre em relação a corpo, tem-se com a sexualidade um 

movimento de identificação e representação dos fãs para com Lady Gaga não perpassando 

todas as fases de sua carreira com o mesmo peso. Isto é, apreende-se que nos últimos anos a 

instância da sexualidade foi atenuada nas produções e posicionamento de Gaga, como destaca 

Luna, ao afirmar que depois de Born This Way, tem a sensação de que, aos poucos, a cantora 

foi se distanciamento dessa temática. Algumas manifestações no fandom associam isso à 

própria “limpeza de imagem” da artista, dado que ela estava se restringindo demais ao público 

LGBT+. Para outros, como Léo, que vê a fase Cheek to Cheek como a que menos toca no 

assunto, isso está relacionado à Gaga ser camaleônica e ao fato dos conceitos com os quais 

tem trabalhado, mais voltados à saúde mental e física, bondade, amizade, perdas e gentileza, 

não necessariamente pedirem que se enfatizem aspectos de sexualidade.   

Por isso, as primeiras fases da carreira de Lady Gaga recebem bastantes menções, em 

especial, o que foi produzido durante Born This Way. Podemos compreender esse 

reconhecimento, uma vez que foi essa a época em que Gaga falava incisivamente sobre 

múltiplas sexualidades. Logo, como mostramos na figura 42 a respeito das fases que os fãs 

mais e menos gostam, destaca-se o fato de Born This Way ser a com maior índice de 

aprovação e sem índice de rejeição. Igualmente, durante a abordagem etnográfica na internet, 

a maioria das manifestações sobre o vínculo pessoal do fã com a cantora mencionava o 

período de Born This Way como decisivo para a aceitação de sua orientação sexual, como 

exemplificamos com o depoimento abaixo (Figura 51).  

 

Figura 51 - Little Monster e a sexualidade em Born This Way. 
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Fonte: Facebook 

 

Todavia, diante de tudo que foi observado e exposto, entendemos que a fase Born This 

Way é a preferida dos fãs não só pela questão do conceito adotado, mas por representar a 

perfeita articulação, desde a produção, divulgação e distribuição (TROTTA, 2005), das 

lógicas midiáticas, mercantis e culturais na carreira de Lady Gaga. Isto é, partindo com uma 

sonoridade predominantemente do gênero pop, as temáticas trabalhadas nas letras das músicas 

do CD tocaram em assuntos caros aos Little Monsters e de relevância e contribuição social, 

como identidades, gênero, sexualidade, opressões, aceitação, entre outros, que foram aliadas 

ao visual adotado, bastante excêntrico, ousado e chamativo, em suma, distinto. Além disso, os 

números de vendas do álbum foram satisfatórios e somados a organização de Gaga nas 

estratégias de divulgação e visibilidade, com apresentações televisionadas, aparições públicas 

impactantes, entrevistas e lançamentos de videoclipes bem elaborados, inclusive, polêmicos. 

Por fim, foi a única fase da cantora em que a turnê de apoio ao álbum passou pelos cinco 

continentes – apesar de ter sido cancelada no final em virtude da lesão no quadril, sendo a 

segunda turnê feminina mais lucrativa de 2012. Ou seja, foi uma “era completa” para a legião 

de pequenos monstros.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Honestly, I know where you're goin' 
and, baby, you're just movin' on. 

And I'll still love you even if I can't see you anymore, 
can't wait to see you soar 

 
Lady Gaga - Joanne 

 
Com esta pesquisa buscamos analisar os usos e apropriações que os fãs realizam da 

vida e obra de Lady Gaga, especialmente de aspectos de corpo e sexualidade, para a 

construção de identidades de gênero. Como questão problema, nos interessou apreender de 

que forma as lógicas midiáticas, mercantis e culturais se relacionam a processos de distinção e 

integração na formação de identidades de gênero dos fãs. Para tanto, estabelecemos como 

objetivos específicos: a) mapear e descrever fases e fatos da carreira de Lady Gaga para 

identificar a forma como aciona questões identitárias, os usos que faz do seu corpo e o modo 

como aborda a sexualidade; b) identificar como aspectos de corpo e sexualidade perpassam as 

relações estabelecidas no fandom; e c) examinar se, em virtude do apreço por Lady Gaga, os 

fãs se envolvem em alguma forma de ativismo de fã no que tange a questões de gênero.  

Metodologicamente, empreendemos uma abordagem etnográfica na internet, por meio 

da combinação dos aportes da Etnografia para a Internet, de Christine Hine (2015a; 2015b; 

2016) e a Netnografia, de Robert Kozinets (2014) durante os meses de agosto a outubro de 

2017 e de janeiro a abril de 2018, em três grupos e uma fanpage, na rede social online 

Facebook, vinculados à figura de Lady Gaga e seus fãs, os Little Monsters. Nesses ambientes, 

além de interagirmos, realizamos observações e coleta de postagens. Em específico nos 

grupos, procedemos à aplicação de um questionário online como forma de também 

levantarmos dados. Essa técnica nos possibilitou chegar aos sujeitos que compõem a amostra 

das entrevistas em profundidade, efetuadas por e-mail, com um menino homossexual de 18 

anos e uma menina heterossexual de 23 anos, entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro 

de 2019. Ainda, nos apropriamos da pesquisa bibliográfica e documental para olhar para a 

vida e obra de Lady Gaga. Por conseguinte, estruturamos a discussão teórica da dissertação 

em quatro eixos, que perpassam reflexões sobre consumo, sendo voltado ao aporte dos 

Estudos Culturais Latino-Americanos, com destaque para o que foi desenvolvido por Néstor 

García Canclini (1992; 2006; 2015), e teorias de celebridades, de fãs, identidades e gênero. 

Logo, no que engloba a questão das lógicas midiáticas, mercantis e culturais se 

relacionando com as dinâmicas de integração e distinção, percebemos que na construção da 
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carreira de Lady Gaga, entre outras coisas, a cantora se apoiou bastante na elaboração de uma 

narrativa biográfica; na edificação de um capital solidário (CAMPANELLA, 2014b); na 

imitação e referencialidade (RODRIGUES; VELASCO, 2012) e nas técnicas dos 

intermediários culturais (ROJEK, 2008) que, em especial, lhe ajudaram a forjar uma imagem 

diferente do comum, excêntrica e bizarra. Tal imagem deslocou a cantora do cenário da 

música pop vigente naquele momento e foi sabiamente manipulada pela indústria do 

entretenimento e pela própria celebridade enquanto meio propagador de sentidos. Sentidos 

esses calcados fortemente em aspectos identitários e valores associados às relações de gênero 

e sexualidade das minorias, usados tanto para vender produtos quanto para vender um estilo 

de vida, sensações e emoções, privilegiando, porém, um posicionamento articulado a como 

tais instâncias perpassam complicadamente pela vida dos jovens. Isso gerou a percepção de 

que Lady Gaga é uma cantora que verdadeiramente se envolve, em comparação com as 

demais, na luta por questões de gênero e sexualidade.   

Satisfatória foi a consequência dessa construção, pois, diante dessa imagem distinta, 

Lady Gaga conseguiu estabelecer uma significativa identificação com os sujeitos jovens, que 

não se sentiam integrados em sociedade - justamente em virtude das suas diferenças, as quais 

lhes faziam sentirem-se estranhos, mas que foram bem representadas pela cantora. Assim, 

“nascem" os Little Monsters, uma identidade afirmada pela indústria do entretenimento, Lady 

Gaga e os fãs, em que toda a diferença tida socialmente como negativa é ressignificada com 

sentido positivo, em particular, aquelas pertencentes às diferenças sexuais. Logo, tem-se na 

comunidade de fãs construída em torno da artista a vivência dessa identidade coletivamente, 

com o fandom funcionando como meio de pertencimento e liberdade para os sujeitos. Ao 

mesmo tempo, essa comunidade dá suporte comercial à carreira da cantora, através de ações 

de visibilidade e da aquisição da pluralidade de bens vinculados ao seu nome.  

Todavia, como Lady Gaga não foge de ser um produto e mesmo tendo uma 

comunidade de fãs que lhe deu certa sustentação, a imagem da cantora se desgastou no 

cenário fonográfico, o que trouxe a necessidade de um redirecionamento de sua carreira. Isso 

resultou na construção de uma nova imagem e um novo uso do seu corpo, de certo modo 

distante daquela representação bizarra e excêntrica, a qual galgou reconhecimento, assim 

como um discurso não tão focado em relações de gênero e sexualidade, mas mais próximo a 

conceitos abstratos, como a felicidade, bondade, empatia e a saúde física e mental.  

Isso, é claro, teve impacto na relação com os Little Monsters. Apreendemos que por 

mais que eles tenham ficado felizes por Gaga ter conseguido, com essas mudanças, atingir 

uma nova audiência e mostrar, como sempre desejaram, o seu talento para o grande público, 
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ocorreu certa desidentificação dos fãs. No caso, uma significativa parte do fandom não se 

sentiu representada pelas temáticas que, atualmente, são primordialmente trabalhadas pela 

cantora nos CDs e refletidas no seu visual. De mesmo modo, os Little Monsters notaram que, 

com essa transição, Gaga já não se mostra distinta das demais cantoras como outrora, em 

particular, não carrega mais um visual impactante, com elementos considerados diferenciados 

e originais e que sempre geravam uma expectativa. Logo, vieram à luz alguns debates sobre 

comportamentos contraditórios da cantora, discussões sobre o eu público e eu privado e se 

existiria uma “verdadeira Lady Gaga”. Ainda, nota-se um descontentamento dos fãs com 

relação à gestão da carreira da artista, que não vem apresentando mais o mesmo rigor 

organizacional e qualidade de antes, a exemplo de Joanne, fase com pouca divulgação, 

problemas com a turnê, um trabalho que não trouxe grandes hits ou videoclipes marcantes, ou 

seja, nada que tenha se destacado ou gerado repercussão como as primeiras produções da 

cantora. Assim, já que Gaga não se diferencia mais no cenário pop pela imagem, os fãs 

buscaram uma distinção para seu consumo pelo sucesso comercial, algo que também não 

ocorreu. Em vista disso, com essa combinação, percebeu-se que a maioria dos fãs não se 

apropriou da nova configuração da carreira de Lady Gaga com a mesma força. 

Igualmente, por mais que os Little Monsters gostem de “ver uma Gaga mais humana” 

e, de certo modo, afastada do que consideram ter sido um “controle” da indústria fonográfica 

com relação a sua carreira, como durante a época The Fame, os fãs ainda preferem os 

primeiros trabalhos da cantora, em especial The Fame Monster e Born This Way. Entende-se 

que isso ocorre, pois nesses períodos as lógicas midiáticas, mercantis e culturais foram mais 

bem articuladas por parte da cantora e equipe. Sobretudo, como mencionamos, é Born This 

Way a fase considerada como a melhor pela maioria dos Little Monsters, tanto em questões de 

conceitos trabalhados, posto satisfatoriamente ter representado questões de gênero e 

sexualidade caras aos fãs, quanto na organização da parte de divulgação e visibilidade do 

álbum, como as apresentações televisionadas e visuais excêntricos em cada aparição pública, 

além dos retornos comerciais.  

Assim sendo, apreendemos que os usos e apropriações que os fãs fazem da vida e obra 

de Lady Gaga para a construção de identidades de gênero envolvem, de modo geral, o 

consumo da imagem e da mensagem contida nas produções da cantora como  meios de 

encontrarem forças para alcançar seus sonhos e enfrentarem adversidades, em particular, com 

a figura de Lady Gaga representando para eles a superação. No tocante aos aspectos de corpo 

e sexualidade, nota-se que, por Gaga defender a autoaceitação, o consumo de sua mensagem 

propiciou aos fãs uma vivência longe do desprezo de características físicas, como o peso, 
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tamanho do nariz, entre outros, assim como apresentou caminhos para manejar suas 

inseguranças no que abrange a esses aspectos. Semelhantemente, a artista contribuiu na 

aceitação e compreensão das múltiplas sexualidades, bem como a uma desvinculação dos 

tradicionais papeis de gênero, que, primordialmente, cerceiam a liberdade sexual dos sujeitos, 

encorajando os fãs a vivenciarem sua sexualidade sem medos ou restrições, mesmo que 

socialmente sejam criticados.  

Porém, como visto, no que compreende à questão do corpo, a construção de sentidos 

dos fãs ocorre associada principalmente ao discurso e ao visual fabricado de Lady Gaga, 

sendo complementada pelo corpo físico da artista, dado que, na maior parte do tempo, a 

cantora está enquadrada nos ideais de beleza. Já com a sexualidade, os usos e apropriações 

estão bastante vinculados aos gêneros e sexualidades dos fãs, apesar de existir o 

compartilhamento de sentidos comuns no que envolve a liberdade sexual e a aceitação das 

múltiplas sexualidades.  

No entanto, notamos que por mais que o fandom funcione como uma esfera de suporte 

aos Little Monsters no que tange aos seus corpos e sexualidade, em especial para a última, 

posto que muitos dos sujeitos ali inseridos são homossexuais ou bissexuais e, ao estarem entre 

pares, se sentem à vontade para discorrer sobre o que compreende essas duas orientações 

sexuais, ele também pode representar o contrário. Isto é, a forma como alguns fãs se 

manifestam a respeito da aparência da cantora, de pessoas próximas e até sobre o corpo de 

outros fãs demonstra que, de todo modo, há uma preocupação e valorização dos padrões de 

beleza. De igual modo, identificamos posicionamentos contraditórios dos fãs para com a 

mensagem de Lady Gaga sobre inclusão e tolerância às orientações sexuais, sobretudo com 

relação aos Little Monsters masculinos heterossexuais e também a utilização da sexualidade 

como forma de ofensa, como através do emprego das expressões “maricona” e  “poc” em 

momentos de discussão entre fãs. O que denota, inclusive, certa hierarquia na comunidade de 

fãs.  

Quanto a um envolvimento dos Little Monsters em alguma forma de ativismo de fã no 

que se refere a gênero, compreendemos que o que ocorre é a circulação de ideais e atos 

políticos e cívicos no fandom, com um comportamento de ativismo de fã não exatamente 

organizado e mobilizado pelo próprio fandom, mas mais vinculado a modos sutis de 

participação e a nível individual e cotidiano. Além disso, a maioria dos fãs que são engajados, 

demonstram que não foram exatamente motivados por Lady Gaga ou pelos demais fãs, dado 

que o envolvimento com causas do âmbito de gênero começaram antes do apreço pela 

cantora. Assim, o que é manifestado por ela só veio a reforçar seus posicionamentos.   
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Por fim, entendemos que se fazem necessárias mais pesquisas que busquem dedicar 

um olhar para a relação dos fãs com celebridades da música pop, em particular com aquelas 

celebridades que passaram por mudanças significativas ao longo de suas carreiras. Nessa 

lógica, também se faz pertinente investigações futuras que explorem a questão do gênero 

musical pop e sua associação a sexualidade, dado, como visto, o rechaço dos Little Monsters 

pelo gênero musical jazz e o próprio preconceito com fãs meninos heterossexuais de Lady 

Gaga. Ainda, outro ponto que carece de maiores aprofundamentos é a questão dos conflitos 

originados entre fãs em virtude das diferentes construções de sentido em torno do objeto de 

adoração e como esses conflitos perpassam o caráter comunitário e a sensação de 

pertencimento proporcionados pelos fandoms. Ademais, diante da expressividade que o Brasil 

teve em nossas buscas pelos Little Monsters nos ambientes online, é significativa a 

necessidade de se desenvolverem estudos que tragam a questão da nacionalidade dos fãs na 

perspectiva de suas problemáticas.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO ONLINE 

INÍCIO 

 

Pesquisa sobre consumo de Lady Gaga e a construção de identidades de gênero pelos 

Little Monsters 

Este questionário integra a pesquisa de mestrado da acadêmica Luiza Betat Corrêa, voltada 

para a relação entre consumo de Lady Gaga e a construção de identidades de gênero pelos 

seus fãs. A investigação é vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), sob orientação da Prof. Dra. Veneza Ronsini.  

Caso queira saber mais sobre o estudo ou minha trajetória acadêmica, você pode verificar meu 

Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/8592620293361736) ou entrar diretamente em contato 

pelo e-mail betatluiza@gmail.com ou pela rede social online Facebook (Luiza Betat)  

Você aceita participar da pesquisa?  

Ao aceitar você concorda que os dados sejam usados para fins científicos. Ressaltamos que sua identidade não 

será revelada 

(  ) Sim Ir pergunta 1 

(  ) Não Enviar Formulário 

 

BLOCO DE INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Idade:  
 
 

2. Estado em que reside: 
 
 

3. Cidade: 
 
 

4. Sexo biológico 

      (  ) Feminino  

      (  ) Masculino 

      (  ) Intersexual  

 

5. Identidade de gênero 
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* Cisgênero: termo utilizado para se referir à pessoa que se identifica com o seu “gênero de nascença” 
(atribuído a partir do órgão sexual). 

(  ) Homem Cisgênero* 

(  ) Homem Transgênero 

(  ) Mulher Cisgênero 

(  ) Mulher Transgênero 

(  ) Gênero Fluído 

(  ) Outro 

 

6. Expressão de gênero 

(  ) Feminina 

(  ) Masculina 

(  ) Não-binária 

(  ) Outro 

 

7. Orientação sexual  

(  ) Assexual Ir para pergunta 8 

(  ) Heterossexual Ir para pergunta 10 

(  ) Bissexual Ir para pergunta 8 

 (  ) Homossexual Ir para pergunta 8  

 (  ) Pansexual  Ir para pergunta 8 

 (  ) Outra Ir para pergunta 8

 

8. A sua família sabe sobre a sua sexualidade? 

(  ) Sim  

(  ) Não 

(  ) Não tenho certeza 

 

9. Os seus amigos sabem sobre a sua sexualidade? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

10. Com quem reside? 

(  ) Pais 

(  ) Pais e irmãos 

(  ) Mãe e irmãos 

(  ) Pai e irmãos 

(  ) Avós 

(  ) Pais e avós 

(  ) Mãe e avós 

(  ) Pai e avós 

(  ) Amigos 

(  ) Namorado (a) 

(  ) Sozinho (a) 

(  ) Outro 
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11. Escolaridade 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto 
Ir para pergunta 13 

(  ) Ensino Fundamental Completo Ir 
para pergunta 13 

(  ) Ensino Médio Incompleto Ir para 
pergunta 13 

(  ) Ensino Médio Completo Ir para 
pergunta 13 

(  ) Ensino Técnico Ir para pergunta 14 

(  ) Ensino Superior Incompleto Ir 
para pergunta 14 

(  ) Ensino Superior Completo Ir para 
pergunta 14 

(  ) Outro Ir para pergunta 14 

 

12. Qual curso você realiza/ realizou? 
 
 

13. Você trabalha atualmente? 

(  ) Sim Ir para pergunta 15 

(  ) Não Ir para pergunta 14 

 

14. Você já trabalhou? 

(  ) Sim, mas sem carteira assinada / vínculo formal Ir para pergunta 18 

(  ) Sim, com carteira / vínculo formal Ir para pergunta 18 

(  ) Não Ir para pergunta 18 

 

15. Com carteira assinada / vínculo formal? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

16. Qual a sua profissão? 
 
 

17. Qual é aproximadamente a faixa salarial em que a sua renda individual mensal 
se encaixa? 

(  ) Até R$ 954,00 

(  ) Entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 

(  ) Entre R$ 2.863,00 e R$ 5.724,00 

(  ) Entre R$ 5.725,00 e R$ 8.587,00 

(  ) Mais de R$ 8.587,00 
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18. Quem é o (a) principal responsável pelo sustento da sua família? 

(  ) Eu sou o(a) principal Ir para 
pergunta Ir para pergunta 21 

(  ) Meu pai Ir para pergunta 19 

(  ) Minha mãe Ir para pergunta 19 

(  ) Meus avós Ir para pergunta 19 

(  ) Meu namorado (a) Ir para pergunta 
19 

(  ) Meu/minha irmão/irmã Ir para 
pergunta 19 

(  ) Outro Ir para pergunta 19 

 

19. Qual a profissão/ocupação do principal responsável pela renda da sua família? 

 

20. Qual é aproximadamente a faixa salarial mensal do principal responsável pela 
renda da sua família? 
 

(  ) Até R$ 954,00 

(  ) Entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 

(  ) Entre R$ 2.863,00 e R$ 5.724,00 

(  ) Entre R$ 5.725,00 e R$ 8.587,00 

(  ) Mais de R$ 8.587,00 

 

 

BLOCO SOBRE SER FÃ/ CONSUMO 

21. Por que você é fã de Lady Gaga? 
 
 

22. Em que ano você começou a ser fã de Lady Gaga? 

(  ) 2008 

(  ) 2009 

(  ) 2010 

(  ) 2011 

(  ) 2012 

(  ) 2013 

(  ) 2014 

(  ) 2015 

(  ) 2016 

(  ) 2017 

(  ) 2018 

 

23. Para você, o que é ser Little 
Monster? 

 

24. Como você se informa sobre 
Lady Gaga? Poderia citar pelo 
menos 3 exemplos 
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25. Você possui quais produtos relacionados à cantora? 

(  ) CDs 
(  ) DVDs 
(  ) Livros 
(  ) Roupas 
(  ) Revistas 

(  ) Bonecas 
(  ) Pôsteres 
(  ) Não possuo produtos 
(  ) Outros 

 
26. Quais produtos relacionados à cantora você acha que um fã deve ter e por quê? 

 
 

27. Qual a situação/produto relacionado à Lady Gaga em que você mais investiu dinheiro? 
 
 

28. Sinalize as eras de Lady Gaga de forma que represente uma escala da que você mais 
gosta para a que menos gosta (sendo 1 a que você mais gosta e 6 a que menos gosta) 
Sei que Cheek to Cheek não é considerada uma das eras oficiais de Lady Gaga, mas coloquei nas 
opções, pois foi um momento significativo nesses 10 anos de sua carreira 
 
 

Era 1 (mais gosta) 2 3 4 5 6 (menos gosta) 

The Fame       

The Fame 
Monster 

      

Born This Way       

ARTPOP       

Cheek to Cheek       

Joanne       

 
 

29. Você poderia dizer pelo menos um critério para a escolha da era que mais gosta e a 
que menos gosta? ex: escolhi Born This Way como a que mais gosto, pois me ajudou em relação a 

minha aparência e escolhi Cheek to Cheek como a que menos gosto, pois não gosto de jazz 

 

30. O que seus pais e/ou pessoas próximas a você (colegas de escola ou de trabalho, 
amigos, entre outros) acham de você ser fã de Lady Gaga? 
 

(  ) Apoiam Ir para pergunta 31 
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(  ) Não comentam nada a respeito Ir para pergunta 32 

(  ) Condenam Ir para pergunta 31 

 

31. Você poderia explicar ou dar exemplo de como eles agem? Ex. Minha mãe fala que ela não 

é um bom exemplo; meu pai fala que suas músicas são ruins 

 

 

BLOCO SOBRE COMUNIDADE DE FÃS 

32. O que você mais gosta na comunidade de fãs de Lady Gaga? Poderia citar pelo menos 2 

exemplos 
 
 

33. E o que menos gosta? Poderia citar pelo menos 2 exemplos 
 
 

34. Qual a diferença da comunidade de fãs de Lady Gaga para as comunidades de outras 
cantoras? Poderia citar pelo menos 2 exemplos. 
 
 

35. Você acha que participar de uma comunidade online de fãs é uma experiência 
importante para um fã? 
 
(  ) Sim Ir para pergunta 36 
(  ) Não Ir para pergunta 37 
 
 

36. Por que acha importante participar? 
 
 

37. Por que considera que não é importante participar? 

 

38. Você tem contato com fãs fora do ambiente online? 

(  ) Sim Ir para pergunta 39 

(  ) Não Ir para pergunta 40 

 

39. Você poderia explicar como ocorre esse contato? Ex: tenho colegas de escola/ faculdade que 

são fãs ou vizinhos que também gostam de Lady Gaga 
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40. Poderia explicar por que não possui contato? 

 

 

BLOCO SOBRE APARÊNCIA, CORPO E SEXUALIDADE 

41. Como você descreveria o posicionamento de Lady Gaga a respeito de 
corpo/aparência? 
 
 

42. Esse posicionamento da cantora ajuda/ajudou você em relação ao seu 
corpo/aparência? 

(  ) Sim Ir para pergunta 43 

(  ) Não Ir para pergunta 44 

 

43. Em que sentido lhe ajudou? 
44. A comunidade de fãs da cantora ajuda/ajudou você com relação ao seu corpo/sua 

aparência? 

(  ) Sim Ir para pergunta 45 

(  ) Não Ir para pergunta 46 

 

45. Pode explicar como foi essa ajuda? 
 
 

46. Por que a comunidade não lhe ajudou? 
 
 

47. Como você descreveria o posicionamento de Lady Gaga a respeito de 
gênero/Sexualidade? Ex: ela é conservadora ou não? Ela questiona as relações entre homens e 

mulheres? O que ela fala a respeito da orientação sexual? E sobre liberdade sexual? 
 
 

48. Esse posicionamento da cantora ajuda/ajudou você com relação ao seu gênero/sua 
sexualidade? 

(  ) Sim Ir para pergunta 49 

(  ) Não Ir para pergunta 50 
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49. Em que sentido lhe ajudou? Ex: no entendimento e na expressão da sua orientação sexual; no seu 

dia a dia ao se relacionar com pessoas do mesmo gênero ou do gênero oposto; a identificar situações 
de violência ou preconceito relacionadas ao gênero. 
 

50. Por que não lhe ajudou? 
 
 

51. A comunidade de fãs da cantora ajuda/ajudou você com relação a seu gênero/sua 
sexualidade? Ex: em situações de preconceito em relação a sua orientação sexual; em situações de 

opressão/violência por causa de seu gênero; entre outras formas 

(  ) Sim Ir para pergunta 52 

(  ) Não Ir para pergunta 53 

 

52. Pode explicar como foi essa ajuda? 
 
 

53. Por que não lhe ajudou? 
 
 

54. Como o posicionamento de Lady Gaga te ajuda a pensar o gênero feminino e o gênero 
masculino? 
 
 

55. A partir do que descreveu sobre o posicionamento de Lady Gaga a respeito de gênero/ 
Sexualidade, você identifica outras cantoras que tenham um posicionamento parecido 
ou igual ao dela? 

(  ) Sim Ir para pergunta 56 

(  ) Não Ir para pergunta 57 

 

56. Você poderia citar pelo menos o nome de uma cantora e o motivo de ter escolhido ela? 
 
 

57. Você poderia explicar por que não identifica outras cantoras com posicionamento 
parecido ou igual ao de Lady Gaga? 
 
 

58. O envolvimento de Lady Gaga com questões de gênero/sexualidade já fizeram com 
que você se envolvesse em alguma forma de ativismo voltado a essas questões? 

(  ) Sim Ir para pergunta 59 
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(  ) Não Ir para pergunta 60 

 

59. Você poderia descrever essa ação de ativismo? Ela foi online ou off-line? 

 

BLOCO FINAL 

60. Você tem interesse em participar da segunda etapa da pesquisa? Ela consiste na 
realização de entrevistas em que aprofundamentos alguns pontos abordados neste 
formulário 

(  ) Sim Ir para pergunta 61 

(  ) Não 

 

61. Você poderia deixar algum meio para contato (Whatsapp, link para perfil no 
Facebook, e-mail, entre outros)? 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTOS DE ENTREVISTA 

INSTRUMENTO 1  

Dados Pessoais/Socioeconômico 
  

1) Pseudônimo:  
2) Idade: 
3) Gênero: 
4) Sexualidade: 
5) Estado Civil:  
6) Filhos? Quantos?  
7) Como define sua cor de pele? (  ) Branca  (  ) preta  (  ) parda  (  ) amarela  (  ) outra 
8) Religião:  
9) Escolaridade / Curso:  
10) Estado em que reside / Capital ou interior?: 
11) Com quem reside: 
12) Profissão do entrevistado/ Onde trabalha:  
13) Responsável pela renda/sustento: 
14) Renda mensal 
(  ) Até R$ 954,00 (  ) Entre R$ 954,00 e R$ 2.862,00 (  ) Entre R$ 2.863,00 e R$ 
5.724,00 (  ) Entre R$ 5.725,00 e R$ 8.587,00 (  ) Mais de R$ 8.587,00 

15) Escolaridade da Mãe 
16) Profissão da Mãe 
17) Escolaridade do pai 
18) Profissão do pai 
 
Se tem cônjuge  
19) Profissão do cônjuge 
20) Escolaridade do cônjuge 

 
       Autodescrição 

21) O que você gosta de fazer em momentos de lazer? 
22) Como é o seu uso de redes sociais online? 
23) O que mais posta/ consome nas redes sociais online? 
24) Como você descreve sua personalidade e seu estilo? 
25) Como é a sua relação com a sua família (pais, irmãos)? 
26) Você é engajado com alguma forma de ativismo? Como é esse engajamento? 
27) Você realiza algum tipo de participação política? Como é essa participação? 
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INSTRUMENTO 2 
 

Consumo de Lady Gaga / Ser fã 
 

1) Qual foi o fator / momento determinante para você se tornar fã de Lady Gaga e por 
que considera esse fator / momento importante?  

2) Você se identifica com Lady Gaga? Por quê? 
3) Existe algo em Lady Gaga com que você não se identifique? Por quê? 
4) Ser fã de Lady Gaga é importante para você? Por quê? 
5) O que você acha do apelido ‘mother monster’? 
6) O que você mais gosta na carreira/ posicionamento de Gaga? Por quê? 
7) O que você menos gosta na carreira/ posicionamento de Gaga? Por quê? 
8) O que você tem achado do atual posicionamento de Gaga/ rumo de sua carreira? 
9) Você acha que Lady Gaga é um produto da indústria da música pop? Por quê? 
10) Como a sua família compreende/compreendeu sua admiração por Gaga (do início até 

os dias atuais)? 
11) Ser fã de Lady Gaga fez com que você pense/ se interesse por questões políticas/ 

ativismo? Como? 

12) O que significa para você ter bens que são associados à Lady Gaga? 
13) Você tem como prioridade comprar bens relacionados à Gaga assim que são lançados? 

Por quê? 
14) Teve algum momento durante esses anos em que você é fã de Lady Gaga, no qual não 

conseguia comprar bens relacionados à cantora? Como se sentiu? 
15) Você acha que ser um fã que não tem produtos relacionados à Lady Gaga ou nunca foi 

em shows da cantora é diferente de ser um fã que possuí produtos/já foi em shows? 
(ser um fã com produtos da Gaga proporciona um experiência diferente?) Por quê? 

16) No caso dos CDs, você acha que existe diferença em ter o CD em formato físico em 
comparação ao formato digital? Por quê? 

17) O que significa para você fazer parte de uma comunidade de fãs? 
18) Você acha que existe um perfil para os fãs de Lady Gaga ou a comunidade de fãs é 

variada? Por quê? 
19) Por que você procurou uma comunidade online de fãs de Lady Gaga? 
20) O que você acha da exposição de problemas psicológicos (saúde mental) e familiares 

no fandom? 
21) O que você acha dos conflitos/brigas que ocorrem no fandom? 
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INSTRUMENTO 3 
 

Corpo/ aparência  
 

1) O que você acha do seu corpo/aparência? 
2) Você tem cuidados de beleza/ com a sua aparência?  Quais (maquiagem, roupa, 

estética)? 
3) Sua família ou pessoas próximas falam algo sobre seu corpo/aparência? O quê? 
4) Se pudesse mudar algo no seu corpo/aparência, você mudaria? O que seria? Por quê? 
5) Você considera que existe uma obrigação de homens e mulheres seguirem determinados 

padrões estéticos?  
6) Você já sofreu alguma forma de preconceito por causa de sua aparência? Se sim, como 

foi? 
7) Você já tentou seguir algum padrão estético? 
8) O que você acha do corpo/aparência de Lady Gaga? 
9) Você acha que Gaga ousa em relações aos padrões impostos para corpo/aparência? 

Como? 
10) Você considera que Gaga foi importante para você no que envolve pensar sobre seu 

corpo/aparência? Como foi importante (fale a respeito)? 
11) Qual era de Gaga você acha que tem uma forte mensagem sobre corpo/aparência? Por 

quê?  E a que tem menos? (E essa mensagem vem de suas mensagens ou próprio 
corpo/aparência?) 

12) O que sua família fala a respeito de corpo/aparência é igual ou diferente do que fala 
Lady Gaga? 

13) Gaga tem uma forte ligação com a moda, isso fez com que você também prestasse mais 
atenção nisso? Por quê? 

14) O que você achava do visual de Lady Gaga considerado ‘bizarro’? 
15) O que você acha do atual visual de Lady Gaga, considerado ‘mais clean?  
16) Existe algum visual adotado por Gaga que você acredite que te representa? Por quê? 
17) Você acha que o exagero e o bizarro são uma marca do fandom/ Lady Gaga? Por quê? 
18) Você acha que, apesar do posicionamento de Gaga, os Little Monsters valorizam, de 

certo modo, padrões estéticos ou não? 
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INSTRUMENTO 4 
 

Sexualidade 
 

1) O que é ser homem e mulher para você? 
2) O que você acha que a sociedade espera do comportamento sexual de um homem? E o de 

uma mulher? 
3) Como é a sua relação com a sua sexualidade? 
4) O que esteticamente lhe atrai em um parceiro? 
5) Você conversa com a sua família/amigos a respeito da sua sexualidade? 
6) Você já sofreu alguma forma de preconceito/repressão por causa de sua sexualidade? 
7) Você acha que Lady Gaga ousa em relações aos padrões existentes para sexualidade? 

Como? 
8) Qual era de Lady Gaga você acha que tem uma forte mensagem sobre sexualidade? Por 

quê? 
9) Qual era de Lady Gaga você acha que não tem uma forte mensagem sobre sexualidade? 

Por quê? 
10) Você considera que Lady Gaga foi importante para você no que envolve pensar sobre a sua 

sexualidade? Como foi importante (fale a respeito)? 
11) Qual foi o principal ensinamento de Lady Gaga, para você, no que envolve sexualidade? 
12) O que sua família fala/prega sobre sexualidade é igual ou diferente ao que é expresso por 

Lady Gaga? 
13) Por que você acha que Gaga é vista como um ‘ícone’ para as pessoas que não exercem 

uma sexualidade heteronormativa? 
14) Existe algo no comportamento de Lady Gaga sobre sexualidade que você não 

aprova/concorda? 
15) Lady Gaga se declara Bissexual, contudo, apesar de existirem fotos dela beijando 

mulheres, ela nunca assumiu publicamente um relacionamento com uma mulher, apenas 
homens. O que você acha disso? 

16) O que você acha do posicionamento do fandom no que envolve sexualidade? 
17) O que você acha sobre a afirmação de que ‘não existe menino Little Monster hétero’? 
18) Você já se envolveu em algum ato cívico ou já teve alguma participação política no que 

envolve questões de gênero/ sexualidade? 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você foi convidado para participar, como voluntário, em uma pesquisa de mestrado. Com as 
esclarecidas informações a seguir, você aceita colaborar com o estudo assinando o final deste 
documento.  

Título do projeto: Consumindo Lady Gaga: os Little Monsters e a construção de identidades 
de gênero 
Pesquisadora: Luiza Betat Corrêa 
Contatos: telefone/ whatsapp: (51) 99784-5193 / e-mail: betatluiza@gmail.com / 
Facebook e Instagram: Luiza Betat 
Orientadora: Dra. Veneza Mayora Ronsini 
O objetivo desta pesquisa é analisar os usos e apropriações que os fãs realizam da vida e obra 
de Lady Gaga, especialmente de aspectos voltados a corpo/aparência e sexualidade, para a 
construção de identidades de gênero. A sua participação na pesquisa consiste em entrevistas 
feitas através de e-mail eletrônico, enviados pela própria pesquisadora. O procedimento 
aplicado por esta pesquisa não oferece risco a sua integridade moral, física, mental ou efeitos 
colaterais. As informações desta pesquisa serão confidenciais e poderão ser divulgadas, 
apenas, em eventos ou publicações, sem a identificação dos voluntários, sendo assegurado o 
sigilo da sua participação. 
Caso não queira mais fazer parte da pesquisa, favor entrar em contato pelos meios citados 
acima. Você tem garantida a possibilidade de não aceitar mais participar ou de retirar sua 
permissão a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo pela sua decisão.  
Uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido ficará em posse da pesquisadora 
e sugere-se que o sujeito participante da pesquisa guarde outra.  
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu,___________________________________________________________________, 
RG________________________________, CPF_______________________________, 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo como sujeito. Fui devidamente informado 
e esclarecido pela pesquisadora sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos, bem 
como os benefícios decorrentes da minha participação. Foi me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento.    

 

 

                ________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Título do projeto: Consumindo Lady Gaga: os Little Monsters e a construção de identidades 
de gênero 
Pesquisadora: Luiza Betat Corrêa 
Contatos: telefone/whatsapp (51) 99784-5193 / e-mail betatluiza@gmail.com / Facebook e 
Instagram: Luiza Betat  
Orientadora: Prof. Dra. Veneza Mayora Ronsini 
Instituição/ Departamento: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) – departamento de 
Ciências da Comunicação 
 
As pesquisadoras do presente projeto se comprometem a preservar a confidencialidade dos 
dados dos participantes desta pesquisa, cujos dados são coletados por meio de entrevista. 
Informam, ainda, que estas informações serão utilizadas, única e exclusivamente, para fins 
acadêmicos.  
 
As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas na 
UFSM – Avenida Roraima, 1000, prédio 21, 4999 – 97105-900 – Santa Maria – RS, sob a 
responsabilidade de Luiza Betat Corrêa 
 

Santa Maria, 30 de janeiro de 2019. 

 

Assinatura do pesquisador responsável.  

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 
 


