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“EU SOU A DIVA QUE VOCÊ QUER COPIAR”: 
corpo, gênero e interação nos videoclipes1 

 

“I’M THE DIVA YOU WANNA COPY”:  

body, gender and interaction in music videos  
 

Denise da Costa Oliveira Siqueira
2
 

 
Resumo: Este artigo propõe uma leitura sobre a construção da categoria de divas no universo da 

cultura pop contemporânea e da indústria da música. Tais personagens assumem traços de 

empoderamento na construção de um imaginário sobre o gênero feminino pleno de sensualidade e 

força. A diva da indústria pop, modelo mostrado em videoclipes comerciais de artistas como Beyoncé, 

Valeska Popozuda e Anitta, reconstroi seu corpo com exercícios, dietas e cirurgias metamorfoseando-o 

em um processo de produção de sentidos, de construção de uma linguagem. A diva da cultura das 

mídias submete o homem a seus caprichos, mostra-se desafiadora, poderosa. Partindo dessas 

observações, o objetivo da pesquisa é estudar a interação midiatizada e a construção das emoções a 

partir da leitura de comentários de usuários sobre os corpos femininos exibidos em três videoclipes 

musicais disponíveis da plataforma Youtube.  

Palavras-Chave: Interação. Videoclipe. Gênero. 

 

Abstract: This article proposes a reading about the construction of the category of divas  In the 

universe of contemporary pop culture and the music industry. Such characters assume traits of 

empowerment in the construction of an imaginary about the feminine gender full of sensuality and 

strength. The pop industry diva, a model shown in commercial music videos by artists such as Beyoncé, 

Valeska Popozuda and Anitta, rebuilds her body with exercises, diets and surgeries, transforming it in a 

process of sense production and of a language construction. The diva of the media culture submits the 

man to its whims and is shown as defiant, powerful. Based on these observations, the objective of the 

research is to study the mediated interaction and the construction of the emotions from the reading of 

user comments on the feminine bodies exhibited in three music videos available on Youtube platform. 
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1. Introdução 

Diva é uma divindade, uma musa inspiradora de um artista ou poeta. No sentido 

figurado, tornou-se uma mulher bonita de um modo fora do comum, carismática, de trajetória 

extraordinária. No universo da cultura pop - aquela esfera da cultura assim chamada por 

circular nos meios de comunicação de massa, por constituir-se na interseção de erudito, 
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popular e midiático - diva é uma celebridade, uma mulher que inspira outras a copiarem seus 

modos de agir, de se vestir, de se portar, de consumir. Nesse contexto, diva é uma mulher de 

poder, uma influenciadora. 

De um ponto de vista sociológico, a diva fornece uma importante chave para 

refletirmos sobre a construção da individualidade e da própria subjetividade. Em outras 

palavras, o uso contemporâneo da diva possibilita individualizar e, assim, separar, destacar o 

sujeito da massa, da coletividade. 

“Eu sou a diva que você quer copiar” provocou a cantora pop-funkeira Valeska 

Popozuda, em uma canção de 2014. O videoclipe da música, com cuidadosa produção,  

dramaturgia, participação de atores e dançarinos, roteiro bem construído, toca em uma forma 

de interação social já abordada em clipe anterior da cantora: a inveja e as disputas entre 

mulheres. Partindo daí, o clipe e a canção deixam entrever entre tantos corpos de forte 

expressão midiática, uma outra temática de importância social: a representação da mulher 

“empoderada” na sociedade contemporânea. 

Enquanto estatísticas revelam o que programas jornalísticos de caráter sensacionalista 

já faziam deduzir - que a violência contra a mulher ainda tem que ser enfrentada na sociedade 

brasileira
3
 -, ganha espaço paralela e também midiaticamente um imaginário sobre mulheres 

de poder. Essa representação mostra mulheres que detêm bens materiais, exercem domínio 

sobre homens e fazem outras mulheres quererem seguir seus passos. Tais mulheres de poder 

figuram em capas de revistas, na publicidade, na ficção televisiva. 

A contradição é essa imagem se replicar em um contexto onde termos como 

“feminicídio” ganham até mesmo discursos oficiais
4
. Um olhar mais detido pode indicar que 

é possível que a violência contra a mulher não tenha aumentado, e sim que a visibilidade 

dada a ela seja maior agora, que haja mais mecanismos de denúncia e um início de mudança 

de comportamento na sociedade em relação à mulher vítima de violência. Mesmo assim, 

ainda tem espaço no país um modelo ideológico patriarcal que tolera poderes dos homens em 

relação às mulheres, o uso de força física e psicológica. A violência contra a mulher – mesmo 
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com a crescente luta de movimentos feministas e uma participação econômica ativa das 

mulheres na sociedade – ainda está presente cotidianamente no Brasil. 

Assim, nesse contexto de ambiguidades e contradições, mostra-se um importante 

problema de pesquisa a reflexão sobre o imaginário midiático de poder relativo ao universo 

feminino - quando se sabe do menor espaço que mulheres ocupam nos cargos mais 

importantes nos universos empresariais, da política, das religiões, da ciência. Afinal, a 

primeira mulher presidente do país, por algum tempo considerada uma das mais “poderosas 

do mundo” por rankings de revista internacional
5
, foi destituída em 2016 depois de campanha 

fortemente apoiada por conglomerados midiáticos (que também veiculam a mitologia da 

“mulher poderosa”).  

Dado esse quadro, nesta pesquisa observa-se com atenção a representação de poder 

veiculada em um tipo de produto midiático muito interessante para se estudar práticas 

interacionais, linguagens e papéis femininos: os videoclipes musicais comerciais 

protagonizados por mulheres e os correspondentes comentários de usuários. A ideia de 

poderosa em questão não parece situar-se no plano do poder político partidário ou das 

instância de poder político institucionalizadas, mas refere-se a uma atitude público-midiática 

em que a sensualidade e a disputa entre mulheres ganha espaço. Desse modo, nesse contexto 

delimitado, poderosa é a mulher notada ao chegar, carismática, imitada, insolente, que corre 

certos riscos, faz o que não se espera que faça, submete os homens e gera inveja nas demais. 

 Partindo dessas ideias, este artigo propõe uma leitura sobre a construção de 

personagens/artistas que vêm sendo chamadas de “divas” no universo da cultura pop 

contemporânea e da indústria da música, o mainstream. Tais personagens assumem traços de 

empoderamento na construção de um imaginário mítico sobre o gênero feminino pleno de 

sensualidade e força. A diva da indústria pop, modelo mostrado em videoclipes de artistas 

como Beyoncé, Valeska Popozuda e Anitta, reconstroi seu corpo com exercícios, dietas e 
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cirurgias metamorfoseando-o em um processo público e simbólico de produção de sentidos. 

Nelas, poder associa-se a uma imagem sexualizada por meio de corpos, movimentos.  

Embora o foco nesta leitura seja a contemporaneidade, a mitologia sobre a diva ou 

sobre a mulher poderosa não é atual, inscreve-se quase em uma tradição. Guardadas as 

devidas proporções e contextos, assim como a diva da obra literária homônima de José de 

Alencar, a da cultura das mídias submete o homem a seus caprichos. Diferentemente da 

heroína romântica do século XIX, a do videoclipe do século XXI, ao final da performance, 

continua no comando, em uma afirmação do gênero. 

Para realizar o estudo, recorremos a uma perspectiva da antropologia das emoções no 

olhar sobre o objeto midiático. O objetivo é estudar a construção e expressão social das 

emoções a partir da leitura dos comentários sobre os corpos femininos exibidos em três 

videoclipes musicais disponíveis na plataforma Youtube. Metodologicamente, a pesquisa tem 

caráter qualitativo, investigando as aparições do feminino inscritas em três clipes produzidos 

a partir de 2008 e ainda os comentários escritos no site pelo público que assiste a tais peças – 

uma das formas de interação midiatizada (MATTOS, OLIVEIRA, 2015) nas redes sociais 

eletrônicas. 

 

2. Corpo, performance e gênero no clipe musical 

 Unindo música e imagem em movimento, o videoclipe pode ser um formato instigante 

no universo da cultura midiática. Os clipes são música massiva, em sua maioria, música que 

toca em rádios repetidamente, mas também podem ser feitos por experimentadores, anônimos 

ou fãs de bandas que postam suas versões em sites na internet. São, de um modo ou de outro 

– ou seja, da indústria ou independentes -, marcas de uma época, expressam valores e ideias 

que circulam em determinadas esferas das sociedades.
6
 

 Para além da expressão musical, as performances veiculadas nos videoclipes mostram 

o corpo como elemento de destaque na construção da linguagem em cena. No clipe – ou fora 

dele – o corpo é orgânico, biológico, psicológico, cognitivo, mas também fenômeno cultural, 

inventado (WAGNER, 2012) e como tal, imbuído de significados, conteúdos produzidos com 

                                                 
6
 Neste trabalho o foco é dado aos clipes musicais comerciais - feitos por encomenda da indústria fonográfica 
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possibilidades vai muito além dessa linguagem. Machado (2000), no texto “A reinvenção do videoclipe”, já 

apontava as possibilidades estéticas e de rompimento com o comercial que o formato permite. O clipe hoje pode 

ser independente, pode ser versão de fã, pode ser interativo, além de ser espaço rico para expressão plástica e 

artística. 
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intuito de comunicar pertencimentos e identidades ou identificações. Conforme Michel 

Maffesoli, o corpo constitui uma das formas de “situar uns em relação aos outros” e é “causa 

e efeito da comunicação” (2010, p.144). Por isso, é parte fundamental da interação social. 

 O corpo está longe de ser um dado concreto que se imporia a todo e qualquer 

observador externo. Ele é uma ideia ou uma invenção pois é a partir de um determinado 

momento que se começa a pensar sobre ele, a entendê-lo como um elemento capaz de situar 

pessoas em uma cultura, capaz de gerar distinção, exclusões ou pertencimentos. Quando se 

torna esse elemento, o corpo é claramente cultural, construído, passível de ser remodelado 

para assumir papeis simbolicamente representativos. Daí, sua importância para a linguagem. 

Em outras palavras, o corpo é meio para a linguagem. 

 Em seu texto seminal sobre as técnicas corporais, Marcel Mauss mostra como os 

gestos, tidos como “naturais”, na realidade, são fortemente permeados pela cultura, são 

expressões da cultura. Assim, modos de andar, nadar, correr, dormir são socialmente 

construídos, são aprendidos, não dados naturalmente: “todos esses modos de agir são 

técnicas, são as técnicas do corpo” (1985, p. 371).  

 Nessa perspectiva cultural, o corpo tem destacada dimensão simbólica, explicitando 

valores, hierarquias e tensões sociais. Como obra do social, emerge como espaço onde a 

cultura é inscrita pelos atores sociais, mas também, à revelia deles. Porque mesmo sendo 

expressão do social, o corpo também pode ser transgressor, o que faz dele político. 

 Assim, aqui não se entende o corpo como um dado, inicialmente natural e biológico, 

para em seguida tratá-lo como determinado por lógicas simbólicas plurais que se sobreporiam 

àquela primeira natureza constitutiva. Afinal, o corpo natural, biológico é também uma 

construção social. 

 Deriva daí a importância de se refletir sobre o imaginário acerca da mulher, da jovem 

nos videoclipes (mas também em cartões-postais do Rio de Janeiro, na publicidade, no 

jornalismo de revistas como já fizemos em outros trabalhos). Nos clipes que selecionamos, as 

mulheres são retratadas de formas bastante distintas, mas todas comunicam-se fortemente por 

meio de uma linguagem corporal. É sobre as imagens desses corpos femininos que nos 

debruçamos, fazendo, desse modo, uma leitura de aspectos da vida social, do cotidiano e da 

construção social das emoções. 

Emoções também são expressas por meio do corpo, como discute Le Breton, em As 

paixões ordinárias. Segundo o autor, as emoções são exprimidas de modo a se ajustarem a 
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um repertório socialmente aceito e mesmo, admirado. Desse modo, compreender um corpo e 

suas emoções implica dominar o código cultural no qual ele se insere, a que contexto se 

refere. 

 Retomando Mauss (1985), nossos gestos não são espontâneos (nem naturais), mas 

obra de um processo de educação em um sentido mais amplo. Para Mauss, a educação é o 

meio pelo qual as sociedades organizam os comportamentos, os gestos, os movimentos e 

pausas. Trata-se de um processo de incorporação da cultura, daí a ideia das técnicas corporais 

como produto social. O sociólogo mostra também que a imitação (que ele classifica de 

imitação prestigiosa), como a educação, desempenha um importante papel na fabricação do 

repertório técnico corporal.    

 A socióloga Christine Detrez, ao refletir sobre o corpo, a partir da perspectiva de 

Mauss, escreve que o processo de educação nem sempre se dá de modo explítico. Segundo 

ela, “A cultura, que frequentemente funciona aquém da explicação e dos dispositivos 

discursivos, é incorporada, encarnada, sob a forma de atividades motoras as mais banais, 

esses ‘atos montados’, adaptações constantes com um fim físico, mecânico, químico, para 

retomar os termos de Marcel Mauss” (2002, p.78). 

 As abordagens de Mauss e de Detrez, ajudam a entender o papel do corpo na 

construção de mensagens. Simmel (2007) destacava, em sua observação sobre as cidades 

grandes, o papel que os sentidos, sobretudo a visão, adquiriam. Para Simmel, a vida na 

metrópole é uma síntese entre a proximidade e o distanciamento. Desse modo, a visão e a 

audição permitiriam uma troca à distância, mas principalmente elas permitiriam conhecer. O 

odor estaria em uma posição intermediária, enquanto o tato e o paladar implicariam 

proximidade, contato físico. Tudo isso se mostra importante no contexto da cidade, onde não 

conhecemos a maior parte das pessoas com quem cruzamos. Mas, mesmo à distância, o olhar 

também guardaria sua importância por conta de uma outra esfera: segundo Duret et Roussel, 

em sua abordagem sobre Simmel, o olhar permitiria, de um modo único, uma troca carregada 

de afetividade (2005, p.40). 

Assim, o corpo e os sentidos assumem um lugar central no processo de  construção 

social da linguagem e das emoções. E mesmo a existência de um corpo natural é também 

parte de um sistema simbólico. Afinal, “No fundamento de todas as práticas sociais como 

mediador e pivô da presença humana, o corpo está no cruzamento de todas as instâncias da 

cultura, o ponto de imputação por excelência do campo simbólico” (2010, p.35). 
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 O corpo é, nunca é demais enfatizar, sempre um corpo socializado e construído no 

interior de um grupo social e de sua lógica ou de suas lógicas culturais. Assim, a socialização 

do corpo acontece em vários lugares e terrritórios e sempre demandará negociações, disputas 

de sentido e de forças. 

 Em uma era de imagens tão prevalentes, o corpo aparece, ganha destaque nos 

produtos midiáticos. O videolipe é um dos formatos em que o corpo assume destaque. Criado 

inicialmente para a televisão – depois de ter uma origem nas artes cênicas e no cinema – o 

videoclipe hoje pode ser assistido em diversos aparatos eletrônicos móveis. Em tablets, 

celulares, em meio a uma linguagem na qual a informação tem que ser lida rapidamente, a 

fragmentação se faz coerente. 

Por isso, a ideia de recriação da mitologia da diva celebridade pelo videoclipe faz 

sentido. No entanto, a diva pop não nasceu da indústria da música. Sua origem remonta a 

outros contextos e sua presença se deu primeiramente em outras esferas: a das artes cênicas e 

a da literatura, por exemplo. 

No romance carioca de meados do século XIX, Diva, de José de Alencar, a temática 

da mulher voluntariosa, carismática já era explorada. A obra remete a outro livro de autor, 

Lucíola, exemplo de literatura romântica. O romance de Alencar explora os primeiros vôos 

do sujeito moderno no Brasil. O contexto urbano, a modernização em curso e a produção da 

subjetividade ajudam a compreender as relações que os personagens mantêm entre si. 

 Diva reúne cartas de confissão amorosa e narra a história de Emília, filha voluntariosa 

de um rico comerciante da capital brasileira, Sr. Duarte. O narrador é o jovem Dr. Augusto 

Amaral, que escreve a um amigo. No início do livro, Emília é uma adolescente retraída que 

adoece. “Uma menina muito feia”, “um colibri implume”, “um monstrinho”. Alta, de 

“excessiva magreza”, nas palavras do autor. 

 No verão de 1855, Dr. Augusto foi chamado para tratar da adolescente. O médico 

recém-formado dedica-se ao caso complicado, mas a paciente, muito pudica e orgulhosa, não 

admite ser tocada e o trata de modo rude. Apesar das indelicadezas da paciente, Augusto 

consegue salvar a moça, recebendo a gratidão da família e recusando-se a receber pagamento. 

Ele fez, assim como diria o antropólogo Marcel Mauss (1985), uma dádiva e não recebeu a 

contra-dádiva, o pagamento. Ficou uma dívida moral, então. 

Pouco tempo depois, o médico parte para completar seus estudos de medicina em 

Paris, onde passa dois anos. Ao retornar, encontra a antiga mocinha já transformada em linda 
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mulher, em diva dos salões. Mila, no entanto, guardou rancor do tratamento médico recebido 

e não gostou de o médico não ter sido remunerado – sente-se em dívida. Entre orgulho, 

desejo e pequenas intrigas, Augusto se apaixona por Emilia e passa a sofrer com o 

comportamento orgulhoso da moça. Ela também se apaixona e se declara, ao final do livro, 

em uma carta. Aí encontra-se o ponto chave para nossa observação: de rica e poderosa moça 

que submete o rapaz a sofrimento, dúvida, dor moral, ciúmes, Mila passa a mulher submissa 

ao amor pelo médico. Foi rebelde até aquele momento, agora ajoelha-se diante dele e 

escreve: “A minha vida terminou; começo agora a viver em ti”. 

O desfecho é uma concessão romântica do autor. “Povo respeita convenções, família e 

casamento”, escreveu Ivan Proença sobre valores românticos e sobre o desfecho de Lucíola – 

a moça “impura”, prostituta, que morre ao final da obra anterior de Alencar. “Em Diva, muito 

pelo contrário, o que se espera é, justo, o final que lhe foi dado. E que nos faz esquecer o fato 

de que o narrador – primeira pessoa – vez por outra declare que até hoje não entende, e 

considera estranhas, as reações daquela mulher, sempre enigma, incoerente, paradoxal. Aliás, 

antíteses e paradoxo acompanham as atividades e a visão do mundo da heroína” (PROENÇA, 

s/d, p. 17). 

O livro do século XIX constroi uma heroína forte, de caráter, desejada por vários 

rapazes da “sociedade”. Filha de um pai que não se impôs, órfã de mãe desde cedo, torna-se 

voluntariosa. É o amor do médico que vai docilizá-la, submetê-la, enfim. Ao final da obra, 

Mila estava domada. Jovem burguesa “comme il faut”. 

 

3. A diva negra americana de Beyoncé 

 A diva do romantismo deixou reflexos na literatura e nas obras audiovisuais e cênicas 

do século XX. No cinema, nas radionovelas e posteriormente, nas telenovelas, a heroína a ser 

domada pela figura masculina foi personagem recorrente, e no universo das artes cênicas e do 

bel canto, a diva se tornou categoria social fundamental. A cantora americana de origem 

grega Maria Callas, por exemplo, foi diva da ópera do final dos anos 1930 a meados dos anos 

1960. Uma cantora que alcançou a glória popular, viveu romances, história de amor 

escandalosa com milionário grego, que tornou-se, enfim, uma celebridade. Callas foi 

apelidada de La Divina por sua voz de grande alcance, do tipo raro soprano absoluto. Um 

talento fora do comum e uma história de vida também digna de biografia. Uma diva no palco, 

na vida privada e na mídia. Uma celebridade, de fato. 
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 Da diva romântica do século XIX e da diva da ópera do século XX, que aqui usamos 

como contrapontos ou como pontos iniciais para reflexão, passamos à diva do século XXI. A 

“nova” versão, a versão contemporânea, está ligada aos meios de comunicação de massa e à 

indústria da música ou ao mainstream.  

É nesse contexto, que em uma versão contemporânea de outra mulher poderosa, a 

cantora americana Beyoncé lançou o videoclipe Diva, em 2008. O clipe tem início com uma 

curiosa referência literária, mostrando uma definição de diva sob o formato de verbete de 

dicionário e ao mesmo tempo delimitando o que os diretores do clipe querem fazer entender 

por diva. “Di.va. Noun. 1. A successful and glamorous female performer or personality <a 

fashion diva>; 2. especially : a female singer who has achieved popularity <pop diva>.” 

O que o videoclipe de Beyoncé vai mostrar, no entanto, não é o virtuosismo vocal de 

uma artista do bel canto, mas uma cantora-dançarina performer “pop” engajando-se em uma 

causa pelo poder das mulheres. E para simbolicamente mostrar poder na linguagem do 

videoclipe, Beyoncé entra em cena caminhando em um estacionamento com saltos muito 

altos e usando óculos escuros. 

 A cantora veste calça jeans muito justa e usa óculos de visual fantástico - que 

provavelmente não a deixam enxergar nada. Ela entra em um galpão e começa a dançar com 

suas dançarinas, as mesmas de outro clipe de sucesso sobre o universo feminino, Single 

Ladies (Put a Ring on it). A roupa aqui é outra: o collant que deixa o corpo delineado. Aliás, 

aqui o corpo é redundantemente enfatizado. Se a Diva da literatura não se deixava tocar, 

escondia o corpo ao ser examinada, essa usa o corpo para provocar, talvez até ameaçar. “Eu 

me exibo e você não pode fazer nada contra isso” talvez seja uma mensagem. 

 A cantora intercala gestos e trejeitos masculinos e femininos. Ora dança de pernas 

flexionadas, abertas, a mão entre elas – gestual reputadamente masculino – ora aparece de 

vestido longo, lânguida, joelhos colados. Os gestos emprestados do universo masculino 

permitem que Beyoncé transite por entre categorias desafiando, assim, classificações 

estereotipadas. A ambiguidade da personagem rompe com as fronteiras, dissolvendo-as de 

modo a que as dicotomias sejam postas em evidência.  

Beyoncé aparece com vários trajes, como o simbólico e emblemático vestido 

vermelho longo. Ao final do clipe, de volta ao estacionamento, ela acende um charuto e joga 

o isqueiro em um carro parado contendo vários manequins no porta-malas. O carro explode. 



 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017 

www.compos.org.br 
www.compos.org.br/anais_encontros.php 

10 

Um modo espetacular de acabar com os manequins femininos, modelos para as roupas que 

vão enfeitar as vitrines e criar formatos aos quais as mulheres devem se submeter. 

O clipe gerou muitos comentários de usuários do site Youtube. Entre eles, os de fãs 

que se identificam com a ideia de ser diva: “I’m a diva”. Outros reconhecem a cantora como 

valiosa: “the queen slaysss” (a rainha arrasa) ; “the Beyoncé is diva”. Uma fã anuncia que 

deu o nome da cantora a sua filha recém-nascida: “My baby girl was born this morning while 

this song was playing on someones phone in the waiting room!! Since she arrived healthy and 

a few days early, we decided to name her Beyonce <3 !! this song is so special to us now. its 

so catchy and i love the video. I'm getting popular fast because i rap about real life...who else 

is here watching in May of 2016?”. Um fã brasileiro se manifesta : “poderosa, divaaaaa” e 

finalmente, um outro indaga, afinal, o que é diva: “what the meaning of diva?”
7
. 

Os comentários adotam o sentido de diva como estrela do mundo da música, célebre, 

influenciadora para os fãs. Os usuários reconhecem na intérprete as características do que 

eles vêm chamando de diva e, por vezes, também se reconhecem assim. Quando se passa a 

olhar clipes brasileiros, além dessas, outras questões surgem, entre elas a da imitação. Mas, o 

mais importante talvez seja o reconhecimento, a confirmação por parte dos fãs de que a 

personagem é dotada de qualidades que a separam do mundo dos simples mortais, o que 

somente confirmaria a classificação de diva. 

 

4. A diva animada de Anitta 

Em uma versão brasileira de diva pop, a cantora Anitta lançou o clipe Bang, em 2015. 

A jovem cantora, sucesso recente, agora lançada em mercado latino internacional, tem 

origem no mundo do funk, mas vem fazendo entradas em outros ritmos como o samba e a 

MPB. São públicas as modificações cirúrgicas que a cantora fez antes mesmo de completar 

20 anos. Nariz, boca, seios foram modificados. O cabelo foi repensado, o corpo exercitado 

para caber no formato funkeira-pop de sucesso
8
. Uma metamorfose corporal com fins 

comerciais, mas que não se resume unicamente a esse universo. 

                                                 
7
 Aqui mantiveram-se a grafia e a pontuação originais como escritas pelos usuários no site. Informações 

consultadas em 26/09/2016. 
8
 Ver matéria do jornal Extra: Anitta compara plásticas a ida ao cabeleireiro e fala de preenchimento labial: 

'Ficou ótimo'. 04/04/2016. Disponível em: : http://extra.globo.com/famosos/anitta-compara-plasticas-ida-ao-

cabeleireiro-fala-de-preenchimento-labial-ficou-otimo-19014600.html#ixzz4Xnwop9vZ . Consulta em 

05/02/2017.  

http://extra.globo.com/famosos/anitta-compara-plasticas-ida-ao-cabeleireiro-fala-de-preenchimento-labial-ficou-otimo-19014600.html#ixzz4Xnwop9vZ
http://extra.globo.com/famosos/anitta-compara-plasticas-ida-ao-cabeleireiro-fala-de-preenchimento-labial-ficou-otimo-19014600.html#ixzz4Xnwop9vZ
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Depois da versão sensual, baile funk, a cantora ganhou versão mais leve para caber na 

programação infantil e familiar. O show das poderosas foi canção e clipe de grande sucesso 

do início da carreira. Com Bang, a cantora ganhou em produção e em animação. O videoclipe 

da canção é uma apresentação de Anitta com efeitos de animação. 

A intérprete surge de collant, meias pretas de arrastão, dançando e cantando sobre um 

fundo branco. Quando canta, aparece de frente; quando só dança, aparece em grande parte de 

costas, mexendo os quadris e as nádegas. À direita e à esquerda uma bailarina. Onomatopeias 

aparecem escritas ao lado da cantora. Em seguida, seus óculos escuros se tornam tela para o 

nome artístico da cantora. Aliás, como no clipe de Beyoncé, os óculos escuros aparecem 

como símbolo de poder. 

Anitta pisa forte e o chão se enche de rachaduras azuis. Faz expressão de má e 

aparecem chifres e um rabo vermelhos. Ela segura um tridente. E diz que “vai dominar”, “vai 

continuar provocando”.  

Os comentários no espaço para usuários do Youtube são numerosos. Os brasileiros 

observam a prevalência das nádegas em cena. Destacam-se, assim, os comentários sobre seu 

corpo: “Acho que a Anitta não aceita nenhuma dançarina com mais bunda que ela rsrs ou 

deve ser o fato de ela ter a bunda do mundo inteiro '-' ” ; “a bunda dela ea melhor namoral 

:V”; “So falta ela fazer um regime pra ficar top rs”. Tais comentários desqualificam a 

brasileira, inferiorizando-a. O sucesso de Anitta lhe é negado ou então diminuído. Há uma 

certa tensão, embora o ambiente seja bem-humorado. 

Os comentários remetem a sucesso: “QUEEN OF BRAZILIAN POP ❤️ Just Dance 

2017”. Outro tema recorrente e que provoca polêmica é a imitação: “Anitta não imita 

ninguém, mas parece que falar que Anitta "imita" virou modinha. As pessoas adoram criticar 

o que faz sucesso”; “Copia mau feita do clip da Rihanna da musica Rude Boy :( ” ; “desculpa 

anitta por eu falar isso tudo vc me perdoa em vc é uma cantora muito bonita mais o que eu 

quero falar é que vc deveria parar de imitar byoce vc é bem melhor do que ela” 
9
. Em uma 

outra perspectiva os comentários enfatizam que Anitta é superior à norte-americana, mas que 

se submete ao tentar imitá-la, algo que seria desnecessário. As falas sugerem orientar as 

ações da cantora brasileira e, nesse sentido, colocam-se em uma posição de superioridade. 

                                                 
9
 Mantiveram-se a grafia e a pontuação originais como escritas pelos usuários no site. Informações consultadas 

em 26/09/2016. 



 
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017 

www.compos.org.br 
www.compos.org.br/anais_encontros.php 

12 

Assim, corpo/nádegas, sucesso e imitação foram os temas representativos que 

apareceram nos comentários sobre o clipe da cantora. Fãs a identificam como diva de uma 

nova geração, destacam o que consideram qualidade de seu corpo. A possibilidade de 

imitação é considerada um aspecto negativo: uns negam e outros dizem que ela não precisa 

imitar, mas a questão aparece recorrentemente. 

 

5. A diva que não quer ser copiada de Valeska 

 Cantora que se assumiu publicamente como diva, Valeska Popozuda teve trajetória 

bastante distinta daquela de Anitta. Valeska viveu na Cidade de Deus, bairro carioca 

originado a partir de um conjunto habitacional, e desde o início dos anos 2000 está na cena 

funk, integrando a geração de Deise Tigrona e Tati Quebra Barraco. O documentário Sou 

feia, mas tô na moda
10

 retrata o momento de entrada das moças no mundo do funk como 

protagonistas e não mais como dançarinas sem voz. Esse é o momento em que também 

surgem os funks de desafio femininos ou de demonstração de poder feminino. Valeska, Deise 

e Tati aparecem no filme. 

 Assim, a origem social e a trajetória de Valeska se distinguem daquelas de Anitta, 

personagem criada a partir de uma jovem de classe média baixa do Grande Rio, que teve 

acesso a ensino superior e desde o início teve carreira produzida por profissionais. 

Eu sou a diva que você quer copiar, clipe de Valeska Popozuda, lançado em 

novembro de 2014, trata da inveja entre mulheres. Aqui a inveja identifica a impotência do 

sujeito em não reconhecer as qualidades e atributos do outro. A acusação de imitação situa o 

imitador no pólo inferior da oposição hierárquica. Imitar é não expressar o que o sujeito teria 

de singular e de individual, pois é uma categoria que confunde.  

Esse mesmo sentimento já havia sido tratado em clipe anterior da cantora, Beijinho no 

ombro (“beijinho no ombro só pra as invejosas de plantão”; “beijinho no ombro pro recalque 

passar longe”). Os dois clipes tornaram-se sucesso imediato nas mídias sociais. Tornaram-se 

“memes”, “virais” geraram incontáveis paródias e comentários de usuários representativos 

para analisar pertencimentos (de fãs) e desafeições (de haters). Assim, o que poderia parecer 

um ambiente inerte, neutro e asséptico mostra-se um lugar onde emoções de todos os tipos 

são expressas e, o que é mais importante, são construídas e comunicadas coletivamente. 

                                                 
10

 Sou feia mas tô na moda. Brasil, 2005. Documentário - 61 min. Direção e roteiro: Denise Garcia.  
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Por conta de suas produções, a cantora tornou-se o que Morin (1990) qualificaria de 

Olimpiana, aquela que alcançou o Olimpo da mídia. Em uma abordagem mais recente, 

participaria do grupo das “celebridades”, aquelas que “hoje, não apenas povoam o cenário 

midiático, mas igualmente o imaginário social” (FRANÇA, 2014, p. 15). Corpo 

hipertrofiado, exercitado, modificado por cirurgias para introdução de próteses; personal 

stylist e discurso “feminista” agora constroem a imagem da cantora (antes “funkeira”) em 

estratégia para alcançar o “mercado” da América Latina. A mudança, os clipes, as notícias 

geram acaloradas paródias e comentários nas redes sociais. As emoções – aqui observadas em 

seu aspecto de constructos sociais - são socialmente expressas na defesa e na crítica.  

Na página da plataforma Youtube onde está disponível o videoclipe, os usuários 

escreveram comentários favoráveis como: “rainha”; “vc é mtoo diva cara #LoveIt”; “Adoro a 

anitta embora meu nome também é Anita!!! Mais Valesca ganha beijos”. Nesses comentários 

mostram-se fãs da cantora, defendem-na dos que dizem que copia cantoras internacionais ou 

disputa com cantoras nacionais. 

Alguns usuários incorporam o que Valeska canta: “sou a diva que copia”; “diva eu 

acho”. E outros finalmente, criticam: “Ela se acha a maior gostozona mas,ela ñ se olha no 

espelho,mas também não pode senão ele se quebra.#MaiorFeioza”; “ eu vou. Esclarecer. A 

dúvida. De vocês. A bunita e a anita ️ a valesca e mais diva”; “Como é que uma mulher tão 

feia, acha-se a última bolacha do pacote :D Atitude é tudo meninas”
11

 . 

No clipe de “Eu sou a diva que você quer copiar”, Valeska é a mulher de sucesso, 

poderosa, que é imitada por outras: “O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas 

você não leva jeito: pra ter sucesso, amor, tem que fazer direito”. Enfatizando a questão da 

representação da mulher forte, ela canta: “Eu já falei que eu sou top, Que eu sou poderosa, 

Veja o que eu vou te falar: Eu sou a diva que você quer copiar”. 

No clipe dramatizado, Valeska entra em uma oficina e pede aos mecânicos – 

embevecidos por sua presença – para que consertem seu carro. Loura, vestido justo e 

decotado vermelho, ela posa de mulher sensual cliché. Logo depois, mostra seu poder ao 

aparecer de malha (justa) de ginástica, sem o aplique louro do cabelo, com pouca 

maquiagem, dançando em meio a outras mulheres. A mensagem é a de que pode ser poderosa 

mesmo sem os aparatos do cabelão, do vestido vermelho, sem a produção. Mulher poderosa 

                                                 
11

 Mantiveram-se a grafia e a pontuação originais como escritas pelos usuários no site. Informações consultadas 

em 26/09/2016. 

https://www.youtube.com/results?q=%23LoveIt
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de verdade, trabalhadora, não precisa de tudo isso. A outra, a invejosa, ao contrário, precisa 

da produção: “Toma vergonha na cara, Sai pra lá falsificada”. 

 

6. Considerações finais 

No universo de entretenimento midiático-cultural contemporâneo (ou cultura pop) 

(SÁ, CARREIRO, FERRARAZ, 2015), onde brilham celebridades, divas e poderosas, as 

redes sociais e as plataformas de vídeos compartilhados on-line cumprem o papel ao catalisar 

afetos, emoções e subjetividades, usando uma linguagem acessível, facilitada e promovendo 

uma interação midiatizada entre fãs e produto cultural. Nas redes sociais, o lançamento dos 

clipes inicia ou prolonga as notícias veiculadas pela televisão, pelos jornais, pelo rádio, pelos 

diversos sites. Comentários de apoio ou de rejeição ao conteúdo são replicados, ganham 

respostas por anos, como na típica pergunta-comentário: “alguém aqui em outubro de 

2016?”, que registra a visita do fã em determinada data e marca a vontade de interagir com 

outros que partilham gostos.   

Nos exemplos estudados observa-se que o videoclipe é um dos formatos pop-

midiáticos em que se pode identificar imagens de corpos femininos em uma expressão mítica 

de poder: sensuais mulheres poderosas. De objeto de desejo e de satisfação à mulher 

poderosa é a metamorfose observada nessa cena de cultura de massa, do mainstream da 

música pop. Interessante notar que agora não se trata de uma cena indie, independente, mas 

da própria indústria da música se apropriando e reproduzindo a imagem, a transformando em 

fórmula. A transgressão possível foi incorporada pelo formato pop, atenuando seu aspecto de 

choque, banalizando-se. 

A contradição é justamente a imagem de poder da mulher mostrá-la como objeto 

sexual – como exibido radicalmente no videoclipe da cantora Nicki Minaj, Anaconda 

(Silveira, 2015). É a expressão de poder e a autonomia pelo uso do corpo – o que pode ser 

visto e entendido, dado o contexto comercial, como parte de um modelo patriarcal e 

masculino mais do que uma ação libertadora. 

A visão de poder veiculada se apresenta em gestos, técnicas corporais e expressões 

faciais. No clipe estudado de Valeska, assim como no de Beyoncé, a expressão é de 

seriedade. Ter poder é ter responsabilidade: as duas encaram a câmera sem simpatia. O clipe 

de Anitta brinca com os efeitos da animação – embora em outra peça, O show das poderosas, 
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a cantora também assumisse o ar de seriedade. Aliás, mais do que seriedade, elas encarnam o 

ar desafiador. 

Este artigo propôs uma leitura sobre a construção das divas do universo da cultura pop 

contemporânea e da indústria da música. Essas personagens aparentam traços de 

empoderamento feminino pela provocação sensual, pelo uso de símbolos como óculos 

escuros, salto alto, vestido longo vermelho e pela adoção de algum gestual masculino. No 

fundo das aparências (Maffesoli, 2010), reforçam um determinado imaginário sobre um 

feminino pleno de sensualidade e força.  

A diva da indústria pop, modelo mostrado nos três videoclipes de Beyoncé, Valeska e 

Anitta, reconstroi seu corpo com exercícios, dietas e cirurgias metamorfoseando-o em um 

processo de produção de sentidos. Princípio de individualização e de subjetivação, a 

categoria social da diva é acionada pelo universo da música pop como forma de separação 

das categorias sociais mais inclusivas. Nesse processo o corpo joga papel central. Assim 

como a diva da obra literária homônima de José de Alencar, a da cultura das mídias submete 

o homem a seus caprichos. Diferentemente da heroína romântica do século XIX, a do 

videoclipe, ao final da performance, continua no comando, em uma afirmação do gênero. 

Diferentemente da diva das artes cênicas, não se destaca pela qualidade da voz ou pela 

técnica de canto dominada.   

Um olhar crítico pode enxergar no corpo da diva pop um modelo que “reduz” a 

potencialidade da mulher. Por que reduz quando o corpo é esfera tão rica que pode ampliar? 

Porque na perspectiva patriarcal, masculina, comercial o corpo feminino ainda é lugar de 

prazer (masculino) e de reprodução. Não é espaço de decisão, de política, de expansão. 

Assim, a ideia da diva na indústria da música parece falaciosa, retórica. A diva celebridade 

não muda as coisas, seu poder e sua influência, são, em grande parte, usados para o consumo 

da indústria que a sustenta. 
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