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Resumo 

Em 2015, Lady Gaga se apresentou na cerimônia do Oscar prestando homenagem ao 

filme A noviça rebelde (The sound of music, 1965); a apresentação ficou famosa pela 

evidência da habilidade vocal da artista e pelas negociações que ela estabeleceu com 

padrões estéticos normativos. Neste artigo reflito sobre o caráter da transmissão ao vivo 

e o espaço midiático da apresentação, pensando-os como componentes de caráter 

legitimador do evento, e trago reflexões sobre o uso de corpo e voz, problematizando 

temas como canonicidade e desvio, para pensar as sensibilidades que emergem da 

apresentação de Gaga, discutindo a construção de valor na performance em questão.  
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Mother monster toma o Oscar 

Lembro-me de quando assisti pela primeira vez – e em transmissão ao vivo – a 

apresentação de Lady Gaga no Oscar 2015. O primeiro contato com a performance se 

deu antes de seu começo, já que os canais de transmissão nos lembravam repetidamente 

que em breve assistiríamos à participação da cantora prestando homenagem ao filme A 

noviça rebelde, originalmente lançado em 1965 sob o título The sound of music. Até 

mesmo os comentadores dos canais brasileiros, no meu caso da TNT, endossavam - 

como que para gerar ansiedade - que em breve veríamos Lady Gaga e que, como era de 

praxe nas apresentações da cantora, não poderíamos saber o que esperar. 

Lady Gaga foi a última atração musical da noite e performou um número 

apoteótico, trajando um longo vestido branco e acompanhada de uma orquestra de mais 

de 20 músicos e com um coral – que entrava de “surpresa” para cantar a última música 

– igualmente grande, em que realizava um medley das principais músicas do filme 

homenageado. Sem próteses faciais, maquiagens não-convencionais e qualquer 

coreografia evidente, a cantora deslocou os clássicos da década de 60 para seu corpo de 

cantora pop de 2015, negociando com o ambiente em que se inseria e com as músicas 

que cantava (e com todo o valor que as acompanha desde o lançamento do filme). 

Lembro-me de, junto a um grupo de amigos, assistir a performance afetivamente, numa 
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mistura de surpresa – Lady Gaga não colocava em cena o que esperávamos – e de 

torcida – a apresentação era ao vivo e as músicas vocalmente demandantes – o que em 

muito remetia à sensibilidade que experienciei em outras circunstâncias ao assistir 

apresentações cênicas, como números circenses, por exemplo. 

Olhando para trás e rememorando desde o início de sua carreira, podemos notar 

em Gaga uma inclinação à reivindicação de talento e ao lugar de virtuosi, seja pelos 

poderosos vocais e habilidade com piano em versões acústicas de seus hits (que 

normalmente apresenta em programas com transmissão ao vivo de rádio e TV), seja 

pela constante lembrança da artista em entrevistas de que ela é musicista e compositora 

e que, assim, possui uma certa autoridade sobre seu trabalho. Nos dias seguintes à 

apresentação do Oscar, porém, Lady Gaga, que já vinha adquirindo um certo respeito 

musical fora do pop – no mesmo ano a cantora havia lançado o disco de jazz cheek to 

cheek (2015), em parceria com Tony Bennet – pareceu atingir um maior nível de 

reconhecimento do público de não-fãs que o que possuía antes da apresentação; havia se 

apresentado, pois, num palco global, afirmado midiaticamente enquanto local de grande 

capital cultural e realizado uma performance que flertava com sensibilidades e discursos 

em grande parte normativos. 

À época, porém, assistindo a performance – e lendo os comentários posteriores 

em redes sociais e sites de notícia3 – havia uma intuição em mim de que a aparição de 

Gaga, por mais que atendesse aos gostos hegemônicos da cultura hollywoodiana 

americana, levava ao palco do Oscar um pouco do monstro e do exagero que a artista 

fabricara durante seus 5 anos de carreira e que, ao fazê-lo, borrava algumas das 

fronteiras entre artifício e autenticidade. Não à toa, poucas horas antes da apresentação 

em questão, Gaga desfilava no tapete vermelho vestindo um look com estranhas luvas 

vermelhas, que renderam piadas e memes na internet4. Agora, dois anos depois e vendo 

os rumos que a carreira de Lady Gaga parece tomar, me proponho neste artigo a refletir 

                                                 
3 Uma entrevista, viralizada por diversos sites de notícia, me chamou a atenção e indicou para o caminho 

que seguiria neste artigo: Stephen Sondheim, consagrado compositor de teatro musical americano e 

entusiasta declarado de Rogers e Hammerstein II – compositores de A noviça rebelde – se referira a 

performance de Lady Gaga como sendo uma “farsa semi-operística”, externando um incômodo com a 

apresentação da cantora. (http://people.com/celebrity/stephen-sondheim-hated-lady-gagas-sound-of-

music-performance-at-the-oscars/)  
4 As notícias, em sua maioria, falavam do triunfo da sua apresentação e exaltavam o seu visual clássico, 

em contraponto à piada que teria sido o seu look do tapete vermelho. Exemplos a seguir:  

UOL: https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/02/23/apos-virar-piada-lady-gaga-triunfa-em-

tributo-a-novica-rebelde-no-oscar.htm  

Papel Pop: http://www.papelpop.com/2015/02/lady-gaga-faz-apresentacao-impecavel-no-oscar-2015-

montagens-do-vestido/  

https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/02/23/apos-virar-piada-lady-gaga-triunfa-em-tributo-a-novica-rebelde-no-oscar.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2015/02/23/apos-virar-piada-lady-gaga-triunfa-em-tributo-a-novica-rebelde-no-oscar.htm
http://www.papelpop.com/2015/02/lady-gaga-faz-apresentacao-impecavel-no-oscar-2015-montagens-do-vestido/
http://www.papelpop.com/2015/02/lady-gaga-faz-apresentacao-impecavel-no-oscar-2015-montagens-do-vestido/
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sobre o uso que a cantora fez do espaço performático em questão e das possíveis 

sensibilidades que podemos investigar a partir da sua performance. 

Para isso, acho importante frisar que a condição de transmissão ao vivo me 

parece definidora da apresentação – e portanto fiz questão de iniciar o artigo a partir de 

uma rememoração da experiência de assisti-la pela primeira vez –, e que o uso de corpo, 

e mais especificamente da voz, de Gaga carrega sistemas de valores relevantes para sua 

legitimação enquanto artista. Por último, gostaria de reafirmar que o contexto da 

apresentação – a premiação do Oscar – e as composições interpretadas – músicas de um 

filme consagrado inclusive pela premiação em questão – são também importantes para 

as negociações de gosto em voga na apresentação.   

“Gaga canta bem!”: TV e malabarismo vocal 

Ao abordar as relações e fricções entre performance ao vivo e televisão, Philip 

Auslander (2008) defende que a última é capaz de remediar a primeira num nível 

ontológico a partir da sua reivindicação por imediatismo5. Ao utilizar o termo 

performance ao vivo (live performance no original), o autor se refere às performances 

comumente não-mediadas pelos meios de comunicação, como teatro, dança, etc. e, ao 

fazê-lo, Auslander cria uma distinção importante entre a performance televisionada e a 

não-televisionada, estabelecendo-as como dois meios distintos.  Para o autor, afinal, a 

televisão oferece um desempenho em si que se difere da performance ao vivo e até do 

cinema em vários aspectos, apesar de estabelecer relações técnicas, culturais e 

ontológicas fundamentais com os meios em questão. Em sua perspectiva, a remediação 

do teatro e do cinema pela televisão é constante, assim como o fluxo contrário: peças se 

baseiam, muitas vezes, nas tecnologias e meios midiáticos em suas execuções, assim 

como os filmes são frequentemente criados num ambiente de reprodutibilidade que 

prevê sua remediação e transformação em produto televisivo. Neste fluxo de ideia, a 

existência de performances midiatizadas altera também as condições de existência da 

performance ao vivo. 

As formas como são pensados os programas de televisão transmitidos ao vivo, 

assim, dependem de dois fatores que se apoiam, por divergência ou harmonização, com 

premissas do filme e do teatro. Dentre alguns dos aspectos relevantes, podemos destacar 

que enquanto a TV permite intimidade – como é comum na sensibilidade 

                                                 
5 “Whereas film could only remediate the theatre at these structural levels, television could remediate 

theatre at the ontological level through its claim to immediacy.” (AUSLANDER, 2008, P. 13) 
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cinematográfica – ela produz, também, a noção de imediatismo – que é comumente 

associada ao teatro –, em oposição ao campo da memória ao qual é associado o cinema.6 

Trago estas reflexões relacionais das performances mediadas com as não-

mediadas por atentar para o fato de que o Oscar, por ser uma premiação – acredito que 

não à toa – gravada num ambiente teatral, reforça seu senso de imediatismo também a 

partir da evocação de sensibilidades caras ao teatro; como os comentadores não cansam 

de repetir, tudo acontece ao vivo. Ao mesmo tempo, a premiação parece ser pensada de 

forma autoconsciente em relação ao meio televisivo, voltando-se não apenas para o 

público presente na ocasião, mas principalmente para a transmissão televisiva – até as 

pessoas que estão na posição de espectadores no teatro, os convidados e artistas, 

colocam suas performances no centro da cena por meio da midiatização; esse ponto é 

especificamente importante porque oferece recursos técnicos e estéticos que ajudam a 

guiar os roteiros sensíveis que percorrem a transmissão. Na performance de Gaga, por 

exemplo, podemos observar que uma vez iniciada a apresentação, o áudio do público é 

cortado e o jogo de câmeras passa a se concentrar exclusivamente no palco: passeamos 

pelo rosto e corpo da cantora, por detalhes dos instrumentos da orquestra, pelo 

exuberante cenário, mas nunca pelas celebridades sentadas ao teatro. Uma vez acabada 

a apresentação, os microfones da plateia parecem ser acionados e a transmissão passa a 

se alternar, por alguns momentos, entre Gaga em posição de agradecimento e imagens 

do público, no qual podemos reconhecer Nicole Kidman, Meryl Streep, entre outras 

celebridades, aplaudindo de pé e efusivamente; acredito que esta narrativa construída na 

TV utilizando o ambiente teatral ajude a legitimar a apresentação de Gaga a partir da 

reação das celebridades que admiramos e a guiar sensivelmente nossas reações. 

Esse senso de legitimação se acentua quando pensamos que a própria noção de 

transmissão ao vivo, que condiciona toda sua lógica de produtibilidade, prevê a 

possibilidade de repetição a qual se opõe; estar ao vivo só existe a partir de uma relação 

de oposição à reprodutibilidade. Como pontua Auslander: “o próprio conceito de 

performance ao vivo pressupõe o conceito de reprodução – que o ao vivo só pode existir 

dentro de uma economia de reprodução” (2008, p. 57, tradução nossa). No caso do 

Oscar, seja no uso de microfone e no abrir e fechar de cortinas ou no nosso controle de 

                                                 
6 Concluindo sua argumentação nesse ponto, Auslander pontua: “Here, film is represented as the realm of 

memory, repetition, and displacement in time. By contrast, television, like direct human vision (and also 

like theatre, as Goldsmith (ibid.:56) observes later in his essay) occurs only in the now. Unlike film, but 

like theatre, a television broadcast is characterized as a performance in the present. (AUSLANDER, 2008, 

p. 15) 
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volume no televisor e a constante troca de planos das câmeras, todas as técnicas 

empregadas reforçam o caráter mediado da transmissão.   

Esta reflexão me leva a pensar que apesar da experiência do Oscar ser construída 

em torno da fruição do ao vivo, ela pode ser pensada a partir da possibilidade de compor 

uma memória arquival, de ser situada e revisitada historicamente na posterioridade. 

Assim, a fruição com o evento é centrada na experiência televisiva do agora, sendo 

montada de forma a evocar uma certa teatralidade – que em muito se relaciona com uma 

espetacularização das ações –, mas também chega a nós a partir da consciência de que 

toda exibição carrega o peso de sua possível repetição. Esta noção é importante para que 

estejamos conscientes dos conflitos que são negociados ao assistir uma performance no 

Oscar: não só estamos lidando com um ambiente que agencia questões mercadológicas 

e normatiza sensibilidades e gostos, mas também com um local que carrega, na 

efemeridade da performance televisiva, a legitimação pelo registro arquival. 

Acredito que, por essas questões, a experiência gerada pelas performances do 

Oscar, e de outras premiações, tem particularidades que ajudam a gerar o impacto 

global que adquirem quando são exibidas. Seja pela formação de memes com o look do 

tapete vermelho de Gaga, ou pelo frisson gerado pela possibilidade de um erro vocal, a 

existência da performance enquanto arquivo garante sua reprodutibilidade e, por isso, 

ameaça de preservar em memória reprodutível um momento presente de frustração, por 

exemplo; quando torcemos para que Gaga suceda, torcemos não só pelo que vemos 

agora, mas pela possibilidade de sua repetição futura. 

Essa sensação se torna mais forte, quando pensamos que a apresentação de Gaga 

foi inclinada ao malabarismo vocal: a cantora performou as músicas do filme que 

homenageava no tom original, sendo elas, principalmente as originalmente gravadas por 

Julie Andrews, bastante agudas se comparadas à extensão normalmente empregadas por 

Gaga em performances transmitidas ao vivo7. Ao fazê-lo, Gaga não só gerou um 

impacto pelo domínio de notas agudas, como o fez de forma impostada e exagerada; 

optou predominantemente pela voz potente, pelo vibrato, pela sustentação de notas 

longas. 

                                                 
7 Em entrevista, Julie Andrews reafirma – em meio à parabenizações e exaltando a dificuldade das 

músicas – a escolha de Lady Gaga por cantar o medley no tom original, chamando atenção para os 

ensaios, que teoricamente teriam se estendido por dois meses (disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=m7uj8flByqs). Mesmo que não tenhamos acesso pleno às 

informações citadas por Andrews na entrevista, gostaria de chamar atenção para a sua performance de 

exaltação de Gaga, que ajuda a fortalecer a ideia da dificuldade e do virtuosismo vocal da cantora.  

https://www.youtube.com/watch?v=m7uj8flByqs
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Em Performing Rites -  on the value of popular music (1996), Simon Frith 

desenvolve argumentações epistemológicas sobre voz que acredito poderem nos ajudar 

a pensar a persona performada por Gaga no Oscar a partir do uso de voz empregado 

pela cantora. No livro, o autor desenvolve que para pensar voz, podemos abordá-la 

simultaneamente a partir de quatro categorias: entendendo-a enquanto instrumento 

musical – para pensarmos suas características de musicalidade –, enquanto corpo – em 

que podemos entende-la enquanto fenômeno da fisicalidade8 –, como pessoa – em que o 

autor pontua as relações que comumente fazemos entre identidade, realidade e voz, 

pontuando a instabilidade9 e possibilidade de criação pessoal a partir da voz – e 

enquanto personagem – em que aborda a voz enquanto instância imaginativa, 

associando-a com a incorporação de papeis e principalmente com a relação semântica 

que estabelece com as canções que performa. Tais categorias aparecem de forma 

concomitantes e simultâneas ao ouvirmos uma performance vocal e se harmonizam a 

partir das particularidades de cada contexto sociomusical - Frith afirma que na ópera, 

por exemplo, a voz tende a se destacar mais enquanto instrumento, em detrimento à 

invenção de um senso de pessoalidade. Ainda assim, o autor reconhece que mesmo 

enquanto instrumento a voz ainda é dotada de características que as situam socialmente: 

“vozes não podem ser puramente efeitos sonoros; no mínimo, elas também indicam 

gênero e, portanto, relações de gênero” (FRITH, 1996. P. 186, tradução nossa).    

Acredito que Gaga, ao cantar, fez das canções mais vocais do que verbais, mais 

sonoras do que enunciadas; dissecou as sílabas em fonemas e favoreceu as 

reverberações das vogais em relação às articulações das palavras. Nos poucos 

momentos em que suavizou a voz, quando não o fez nas notas mais graves, o fez em 

notas agudas e geralmente nos finais dos fraseados, empregando um pianíssimo que 

quase instantaneamente nos remete ao controle e técnica vocal. Mesmo fazendo parte de 

um público que não compreende a fundo técnicas de canto, sabemos as sensações e os 

movimentos corporais que envolvem o canto. Como traz Frith ao discutir a percepção 

da voz enquanto corpo: 

A voz como expressão direta do corpo é tão importante para a forma 

como a ouvimos como para a forma como interpretamos o que 

ouvimos: nós podemos cantar junto, reconstruir em fantasia nossas 

                                                 
8 Neste ponto Frith (1996) alude diversas vezes à noção de Grão da voz, de Roland Barthes. 
9 Ao se referir às mudanças da voz com a idade e circunstâncias, bem como instrumento de atuação, o 

autor pontua: “The voice, in short, mayor may not be a key to someone's identity, but it is certainly a key 

to the ways in which we change identities, pretend to be something we're not, deceive people, lie”. 

(FRITH, 1996. P. 197) 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

próprias versões cantadas de músicas, de formas que não podemos 

fantasiar técnicas de instrumentos – não importa o quão esforçados 

sejamos com nossas guitarras imaginárias – porque com o cantar, nós 

sentimos que sabemos o que fazer. Nós também temos corpos, 

gargantas e estômagos e pulmões. E mesmo se não consigamos acertar a 

respiração, a afinação, as durações das notas (e é por isso que nossas 

performances só soam bem para nós mesmos), nós ainda sentimos que 

entendemos o que o cantor está fazendo em princípio físico (esta é outra 

razão de porque a voz parece - de maneira tão diretamente expressiva - 

um instrumento: não é necessário esforço mental para saber como o 

barulho vocal foi fabricado). (FRITH, 1996, P. 192, tradução nossa).10 

Assim, percebemos, ao ouvi-la e vê-la cantando, as transições de amplitude 

empregadas no som vocal que ouvimos, seu semblante seguro, o fôlego incansável. A 

voz expansiva que ouvimos e vemos se formar a partir do corpo de Gaga tende a gerar 

uma sensação dupla: ao mesmo tempo que deixa a voz cheia e potente, nos lembra 

constantemente do esforço do canto. O microfone, como pontua Frith (1996), possibilita 

trazer o público para perto e utilizar as vozes de maneiras que em performances não-

mediadas seriam impossíveis e gerar nuances nas apresentações a partir do domínio da 

utilização da voz em conjunto com o aparelho de mediação sonora. Ainda assim, Gaga 

canta, ao microfone e para nossas casas, impositivamente, predominantemente 

empregando técnicas e construções vocais que prezam pela potência, pela reverberação 

no espaço, pelo impacto do som no corpo. Estou aqui, então, ensaiando que a 

performance em questão de alguma forma prioriza a voz da cantora enquanto 

instrumento e enquanto corpo, nos levando a abordá-la enquanto pessoa a partir dos 

parâmetros apresentados e construídos performaticamente por Gaga em cena. 

Ouvimos a voz impostada, a potência, a técnica vocal empregada, os agudos e 

entendemos, em sua performance, aspectos que reforçam questões performativas11, 

como feminilidade e branquitude (não associamos a apresentação, por exemplo, ao jazz, 

ao R&B e a outros gêneros que ajudaram a condicionar a forma de cantar de Gaga em 

                                                 
10 Na versão original: “The voice as direct expression of the body, that is to say, is as important for the 

way we listen as for the way we interpret what we hear: we can sing along, reconstruct in fantasy our own 

sung versions of songs, in ways we can't even fantasize instrumental technique-however hard we may try 

with our air guitars-because with singing, we feel we know what to do. We have bodies too, throats and 

stomachs and lungs. And even if we can't get the breathing right, the pitch, the note durations (which is 

why our performances only sound good to us), we still feel we understand what the singer is doing in 

physical principle (this is another reason why the voice seems so directly expressive an instrument: it 

doesn't take thought to know how that vocal noise was made).” (FRITH, 1996, P. 198) 
11 Me refiro aqui à noção de performatividade pensada por Butler (1991), que se refere a um processo de 

socialização mimético, no qual por meio de reincidências e imitações constantes os indivíduos engendram 

suas expressões. Ao se referir a gênero, por exemplo, Butler levanta que a partir da performance 

compulsória e dos processos de repetição e imitação, podemos pensar que o “gênero não é uma 

performance que um sujeito elege fazer, mas gênero é performativo no sentido que constitui como efeito 

o próprio sujeito que parece expressar.” (BUTLER, 1991. P. 25, tradução nossa). 
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outras ocasiões). Todas essas assimilações que fazemos a partir da voz são reforçadas e 

condicionadas, também, pelo uso do corpo da artista na apresentação: o longo vestido 

branco de corpete que delineia seu tronco e a saia longa esvoaçante e densa, o também 

longo cabelo loiro - ondulado de forma a gerar movimento -, os deslocamentos pelo 

palco, gerados principalmente por ações de deslizar, as gesticulações dos braços, que 

variam de controladas, voltadas para dentro e lentas a movimentações firmes, 

extrovertidas, amplas e lineares12; quase tudo nos leva aos ideais de beleza 

tradicionalmente construídos e reproduzidos na Hollywood clássica e passeia, de alguma 

forma, entre suas jovens mulheres doces e ingênuas e as outras, divas imponentes. 

Considero, diante destas reflexões, que Gaga se utiliza do espaço do Oscar, do 

ao vivo, da possibilidade de adentrar os arquivos num lugar de legitimação, dos valores 

construídos em cima das canções que interpreta, para reivindicar, pelo menos a 

princípio, um lugar canônico enquanto cantora e ajudar a construir em si uma persona 

que em alguns aspectos difere de suas aparições em diversos prêmios de música pop até 

então, por exemplo. Faço esse esforço, talvez redundante e óbvio, de construir uma 

análise da apresentação que reforce o seu uso de voz, da técnica e dos artifícios 

performáticos de construção de beleza e feminilidade, por perceber que há uma 

tendência de apresentações deste tipo serem enxergadas como uma possibilidade de 

acesso ao que seria “a verdadeira Lady Gaga”, à cantora em seu estado natural, à voz 

não processada. De 2015 para cá, e principalmente com o lançamento do álbum Joanne 

(2016), apresentações mais normativas e que apelam a experiências parecidas com a do 

Oscar tem se tornado mais comuns na carreira de Gaga, o que tem gerado uma narrativa 

de que, superficialmente se afastando do monstro, a artista estaria se tornando mais real 

ou tangível. Em contraponto, o universo ficcional e construído que Gaga coloca em 

cena é pautado, inclusive vocalmente, numa fabricação que me parece trazer adiante o 

artifício e que joga com o que já foi construído midiaticamente em torno das imagens 

que a cantora evoca para compor sua performance – seja o monstro ou a glamourosa e 

ingênua persona do Oscar. Nesse ponto, penso que a voz, por ter a capacidade de nos 

remeter de forma imaginativa a um corpo e uma identidade, ajuda a reforçar 

auditivamente a Gaga que vemos no Oscar, já que os dois – voz e corpo – produzem em 

cena características que não esperávamos encontrar em sua performance.  

                                                 
12 Instrumentalizo aqui alguns conceitos de leitura de movimento do sistema Laban-Bartenieff; para mais 

aprofundamento procurar Fernandes (2006) e Laban (1978). 
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Tendo abordado a persona performada por Gaga ao cantar as músicas em tributo 

A noviça rebelde, que até hoje reverbera e é evocada em aparições da cantora na mídia, 

partirei a seguir para uma análise que possa tornar mais denso o entendimento que tenho 

construído até então sobre o canto operístico e exagerado emplacado por Gaga na 

ocasião e diversas vezes depois. Acredito que voltando os olhos para os exageros da voz 

e relacionando-os com sistemas de valores e os corpos que construímos a partir deles, 

poderemos entender melhor as nuances sensíveis da apresentação que, se como 

abordado, expressam um lugar canônico da performance de Gaga – que remete ao 

malabarismo e controle vocal, à feminilidade e à branquitude –, também trazem consigo 

diversas outras questões socioculturais sobre como entendemos a voz, o desejo e o 

corpo. 

As (nem tão) discretas negociações com o monstro 

Em The Queen’s Throat: (Homo)sexuality and the Art of Singing, Wayne 

Koestenbaum (1991) investiga os manuais de canto operístico, principalmente os 

desenvolvidos durante o século XIX, para traçar relações entre os estudos de corpo, 

sexualidade e voz da época. Segundo o autor,  

a cultura da voz (e por extensão, o próprio canto operístico) é 

inseparável dos discursos dos séculos XIX e XX sobre o corpo sexual,  

um emaranhado de coros em que ‘homossexualidade’ era um enorme 

agente, embora taciturno, afogado por dois discursos irmãos e mais 

falantes – psicanálise e histeria.” (KOESTENBAUM, 1991. P. 209 – 

210, tradução nossa) 

Em seu estudo, o autor entende por voz operística a voz classicamente treinada, 

que tem impostação, flexibilidade e controle que se distancia da voz comumente 

falada13 e entende que ela, a voz operística, evoca técnicas fisiológicas que produzem 

sentidos sociais e culturais específicos. Acredito que neste aspecto, os estudos de 

Koestenbaum estabeleçam alguns paralelos com os de Frith (1996), por reconhecer, nos 

aspectos não-semânticos do canto, relações que se dão por meio das fricções 

performáticas da voz enquanto corpo, instrumento e pessoa. 

Como abordado anteriormente, tomo que a apresentação de Lady Gaga a qual 

me refiro neste artigo, estabeleceu em sua abordagem vocal diversas relações com o 

                                                 
13 “By operatic singing, I mean what we commonly call the ‘classically’ trained voice – a style of tone 

production (cultivated for religious and declamatory singing even before opera was invented) whose 

control, volume and flexibility – its distance from speech, its proximity to the purely instrumental – is 

now closely linked to opera because opera composers made such protracted and inspired used of it. 

Whether trained for theater, concert hall, church, or parlor, and whether or not it is draped by plot, set, 

and costume, this kind of voice is suitable for opera, and thus it conotes all that the ‘operatic’ has como to 

mean.” (KOESTENBAUM, 1991. P. 206) 
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canto operístico e com a cultura que gira em torno dele – tanto pelos aspectos técnico-

fisiológicos que o envolvem, quanto pelas características culturais que evoca, do lugar 

canônico à histeria. 

Ao se referir as relações com o discurso de histeria e psicanálise, Koestenbaum 

compreende que os estudos de canto e corpo que afetam o entendimento que temos hoje 

sobre a voz operística é ambivalente: enquanto por um lado percorre um sistema de 

construção de valor de beleza, por outro também aborda o aparelho fonador e a voz 

impostada como uma espécie de liberação do corpo, que se associa com a perversão. 

Sobre esta última questão, o autor pontua que os manuais de canto, que alternam 

funções entre o adestramento e a liberação vocal, se dirigem geralmente para os não-

cantores, numa espécie de papel crítico de legitimação do canto da época, mas também 

de uma busca por entendimento, de fora para dentro, do corpo e da voz que se forma 

como uma tentativa de cura da mudez;  

A impossibilidade de cantar é histérica (as cordas vocais são paralisadas 

porque lembram ... de um trauma anterior); mas o ato de cantar é tão 

histérico quanto. Coloratura e mudez são cada, um uma forma de 

conversão histérica. (KOESTENBAUM, 1991. P. 206, tradução nossa) 

De acordo com Koestenbaum, à época, os manuais de canto eram simultâneos ao 

começo dos estudos de sexualidade, inclusive à invenção do termo homossexual, e os 

paralelos entre os estudos do desejo e de voz são diversos. Nos dois espectros de estudo 

do corpo – de sexualidade e de voz – os pesquisadores entendiam que estavam 

abordando uma formação criada dentro do corpo, que passava por filtros em direção ao 

ressonador, num caminho de liberação de dentro para fora, passível de repressão e 

controle.  A laringe, ainda, é constantemente vista como feminina e comparada ao órgão 

vaginal, associada à possiblidade de ser porta de saída, expressão e liberação, mas 

também de entrada, corrupção e penetração; nessa perspectiva, a liberação da voz nos 

embala à liberação do sexo e a seu potencial perverso; esbarrar com o som vocal é, em 

parte, esbarrar também com a noção do corpo sexual. 

A voz de Gaga emplacada no Oscar para ser potente, ressoar e vibrar 

excessivamente, parece se associar à estas noções de histeria e perversão que 

Koestenbaum descreve ao pensar o canto operístico. Se por um lado todo canto 

tecnicamente treinado é perpassado por este lugar de controle/liberação, quando 

pensamos na apresentação de Gaga pensamos na gradação de excesso, no drama que ao 

se tornar mais vocal do que verbal, coloca a forma acima do conteúdo. Susan Sontag 
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(1989) ao abordar a sensibilidade camp14, cita as óperas do bel canto, período ao qual 

Koestenbaum se refere para pensar o canto operístico, como sendo ingenuamente camp, 

por dramaticamente exageradas situarem explosões de agudo a cada fraseado da 

partitura. Penso que há uma relação - como a própria Sontag coloca ao associar a 

sensibilidade do camp com a produção cultural homossexual e urbana americana - do 

exagero formal, do drama excessivo com a perversão e o desvio do corpo, que se 

situam, em alguns aspectos, em campos estéticos próximos.  

Assim, penso que Gaga, ao evidenciar sua voz operística no Oscar, evocou as 

questões culturais que a relacionam com a histeria e com a perversão, ao mesmo tempo 

em que afetou algo demarcado pelo bom gosto para um campo de farsa - pelo menos 

para parte do público - que em muito se relaciona com pensar o corpo como desviante. 

Se pensarmos o comentário de Sondheim sobre a apresentação, trazido no primeiro 

intertítulo deste artigo, por exemplo, podemos fazer uma relação simples entre as 

palavras utilizadas para descrever a performance de Gaga: travesty15, ridiculous, semi-

operatic; elas indicam, juntas, uma noção de forjamento, de construção mal-sucedida, 

da incorporação mascarada de algo que não é inteiro. 

Neste fluxo, se na sessão anterior escrevi que a performance de Gaga reforçava 

aspectos performativos, como feminilidade e branquitude, que estão associado às 

normas do que entendemos por belo, estou, nesta sessão, ensaiando que o mesmo canto, 

as mesmas técnicas e a mesma forma de se encenar, por outro lado, nos permitem 

pensar a voz pelas suas ambivalências do desvio; se Gaga construiu feminilidade em 

cena, o fez de forma exagerada, levando consigo a perversão e a histeria que por séculos 

foram associadas à mulheridade; já a branquitude que evocou possui um certo senso 

aristocrático, visto que a cultura de voz classicamente treinada está associada à garantia 

de posição de classe, a como indicar refinamento (KOESTENBAUM, 1991. P. 225). 

Em meio a este embate, que negocia o corpo liberado com o controle que é socialmente 

esperado, a feminilidade em seu estereótipo purista com a perversão do exagero, temos 

um conflito que ajuda a criar a imagem que guardamos de Gaga a partir da performance 

do Oscar. 

                                                 
14 O camp é uma sensibilidade que está associada ao inatural; na predileção pelo exagero. É, assim, “uma 

maneira de enxergar o mundo como um fenômeno estético. Essa maneira, a maneira do camp, não se 

refere à beleza, mas ao grau de artifício, de estilização.” (SONTAG, 1989. P. 320)  
15 Em inglês, o termo travesty, grafado desta forma, não se refere à transexualidade, mas à uma fantasia 

grotesca, à estética burlesca do exagero; a um fingimento grotesco. 
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Tanto Koestenbaum (1991) quanto Frith (1996) abordam o caráter inventivo da 

voz e a sua importância para a construção do senso de pessoalidade. Koestenbaum 

levanta que a voz ajuda no processo de auto-invenção e indica que ela tem papel 

importante na construção de máscaras – termo que o autor usa de forma astuta para 

embaralhar a noção de máscara facial, que faz parte do aparelho de ressonância, e a 

social. Indo adiante, Koestenbaum também entende que a voz reflete de alguma forma o 

histórico e a situação corrente de vida e treino do indivíduo; comparada constantemente 

a mecanismos de fábricas e envolta em metáforas hidráulicas ou sexuais, o autor 

percebe que a emissão de voz tende a ser lida como indicativo do aspecto de saúde e de 

funcionamento do sujeito: “a voz não pode evitar a confissão do estado de encanamento 

do corpo; cantar, como um diagrama, indica se os fluidos e sólidos estão circulando, se 

o sistema de excreção está funcionando”. (KOESTENBAUM, 1991. P. 226, tradução 

nossa.) 

Podemos refletir, a partir disso, que a performance de Gaga no Oscar ajuda, 

também, a cristalizar a imagem que a artista já vinha reivindicando para si ao evocar, 

por meio da voz, um roteiro da artista que se constrói a partir do treino, do esforço e 

domínio sobre o corpo. A voz limpa nos indica um autocuidado que talvez se distancie 

da máscara grotesca, que muitas vezes era associada por fabulação a um suposto uso de 

drogas na sua fase explicitamente mais monstruosa e nos depara com uma noção de 

eficiência que, ao associar o treino com o cuidado do corpo, pode nos fazer entrar numa 

lógica de entendimento do corpo enquanto economia16.  

Ainda assim, não podemos esquecer que o monstro que Gaga criou ao longo de 

sua carreira aparece, em meio às tensões, na performance do Oscar. Até mesmo seus 

gestos, com as repetições do ato de alisar os cabelos, por exemplo, parece passar por um 

processo mimético de incorporação da feminilidade estereotipada que, por repetição, é 

afetado pela mecanicidade. O contato com a apresentação de Gaga, assim, nos leva a 

refletir sobre seu processo de construção corporal e vocal que é demarcado pela 

constantemente pelo excesso; seja por reforçar no seu universo ficcional características 

que se borram com noções identitárias, como as categorias mulher e branca, ou por 

levar à cena uma forma de encenação vocal que indica o percurso do treino. 

                                                 
16 Estou aqui amarrando alguns dos apontamentos de Koestenbaum. No texto, ele afirma que “Of course, 

voice not only describes the system, but makes the system sensational and sonic – encouraging us, 

thereby, to love (to quiver as we hear) the ideology of body-as-economy”. (KOESTENBAUM, 1991. P. 

226) 
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O ciborgue de Gaga: considerações finais 

Pensar a voz como componente importante da fabulação do corpo e da 

construção de personas é importante por nos permitir entender a aparição de Gaga como 

sendo mais uma das construções de personagem a qual temos acesso a partir da 

performance de Lady Gaga como um todo. Ainda assim, o material vocal é comumente 

associado à noção de autenticidade e, por nos levar a entendimentos culturais sobre o 

corpo e seus processos de construção, bem como por carregar na emissão a ideia de um 

processo de exteriorização, borra as linhas da ficcionalidade. 

Iniciei este artigo pontuando as questões da experiência pessoal que tive com a 

performance de Lady Gaga no Oscar 2015, tentando investigar os possíveis fatores que 

ajudaram a contribuir com o frisson provocado pela apresentação da artista. Juntando as 

peças, pensando a relevância do ao vivo para a experiência, a vocalização que ajuda a 

afirmar questões performativas e as tensões culturais do canto operístico, acredito que 

grande parte da relevância da performance para a investigação que venho construindo 

parte da construção de valor que a cerceia: seja pela música que evoca lugares 

canônicos, pelo uso de voz e corpo ou pela circunstância da apresentação – uma das 

premiações mais importante da indústria cultural na atualidade. Somado a tudo isso, 

penso que a persona composta por Gaga e performada no palco do Oscar se baseia 

principalmente na sua consolidação como uma artista preparada tecnicamente para o 

alto-rendimento. Sua performance, assimilada com as normas de gênero e raça, parece 

ser pautada em levar à cena um corpo que é, em vários aspectos, infalível. 

Esta imagem do corpo belo e bem produzido e da voz pura e treinada - borrados 

principalmente pela repetição e pelo excesso de dramaticidade formal - parece nos 

apontar constantemente para a sua construção, ainda que fabulada. Isto me leva a pensar 

que uma abordagem possível para de alguma forma amarrar a imagem que Gaga leva à 

cena seja a do ser humano que age sob um entendimento de si ciborguiano, como 

proposto por Donna Haraway (2016)17. Apesar de a autora evocar a imagem do 

                                                 
17 Donna Haraway (2016) evoca a ficção do ciborgue como uma forma de pensar a noção de humanidade; 

para a autora, a subjetividade dos sujeitos tem sido construída em torno de um entendimento de si que é 

atravessado pelo universo técnico-tecnológico que produzimos, sendo autorreferente a partir de metáforas 

e analogias com os dispositivos tecnológicos que criamos. Apesar de passar por um longo processo em 

que reflete sobre as tensões de poder da ciência com a sociedade e refletir sobre as vertentes do 

feminismo, apontando o entendimento ciborguiano como uma saída para algumas das crises que enxerga 

no movimento, Haraway pensa o ciborgue como um monstro que borra as fronteiras entre maquinação e 

animalidade. Em uma de suas conclusões, ela discorre de forma especificamente relevante para pensar a 
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ciborgue para pensar um manifesto que toma a ironia como forma e se pauta num 

contexto de pensar um feminismo marxista que se valha da relações sociais da ciêcia e 

se distancie dos mitos de origem de organicidade e, portanto, essencialistas, a imagem 

do ciborgue também nos leva a pensar sobre uma forma de estar no mundo que é 

associada a autoconstrução por meio da técnica e a subjetividades que são atravessadas 

por uma forma de construir valor em torno da eficácia. 

Se os fãs de Gaga enxergam sua participação no Oscar, e outras ocasiões 

parecidas, como uma possibilidade de acesso ao que seria seu eu autêntico, penso que 

enxergar Gaga, em certos aspectos, como uma performane ciborguiana nos permite 

abrir mão do seu mito de origem, de que ela possui características essenciais e não 

fabuladas e que, portanto, haveria um ponto de retorno ao qual supostamente 

poderíamos ter acesso. Só conhecemos Gaga, inclusive, por meio da técnica, dos meios 

de comunicação e dos artifícios que ajudam a formá-la diante de nós, mesmo quando 

estamos correndo atrás de sua materialidade e daquilo que, assim, teoricamente e de 

alguma forma antecederia sua autocriação. 

O uso da mídia e do dispositivo da transmissão ao vivo, que consegue amplificar 

a voz de Gaga, nos aproximar de seu corpo e dançar junto com seus movimentos 

fluidos, é o contato que temos enquanto espectadores com a voz e corpo de Gaga. Penso 

que a construção de Gaga, assim, se dá não só por meio dos artifícios e técnicas 

corporais, mas pelo uso da tecnologia dos dispositivos midiáticos; a imagem que temos 

de Gaga é uma imagem, então, pautada na mediação tecnológica que nos une e nos 

permite percebê-la. 

A perversão do exagero que constitui sua performance, que está associada à 

liberação do corpo, é também parte do que constitui a canonicidade da sua voz e ajuda a 

construir a densidade que é gerada por sua performance: da mesma forma que temos um 

contato com Gaga que é atravessado pela eficiência e pela super voz, estabelecemos 

também a relação com o demais, com a experiência que nos faz refletir sobre nossos 

                                                                                                                                               
conclusão que desenvolvo sobre a performance de Gaga: “Nossos corpos são nossos eus; os corpos são 

mapas de poder e identidade. Os ciborgues não constituem exceção a isso. O corpo do ciborgue não é 

inocente; ele não nasceu num Paraíso; ele não busca uma identidade unitária, não produzindo, assim, 

dualismos antagônicos sem fim (ou até que o mundo tenha fim). Ele assume a ironia como natural. Um é 

muito pouco, dois é apenas uma possibilidade. O intenso prazer na habilidade – na habilidade da máquina 

– deixa de ser um pecado para constituir um aspecto do processo de corporificação. A máquina não é uma 

coisa a ser animada, idolatrada e dominada. A máquina coincide conosco, com nossos processos; ela é um 

aspecto da nossa corporificação.” (HARAWAY, 2016. P. 96)   
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corpos e nossos processos de repressão – sobre como nos distanciamos ou nos 

aproximamos dos gostos com que Gaga negocia, se assimila e profana.  

Diante disso tudo, talvez assistir e pensar a peroformance de Gaga no Oscar, 

conhecendo-a pela carreira que constituiu até então, seja dar de cara com os artifícios 

em que se baseia e evidenciar que, por fazer parte de um universo maquinado e 

ficcional, a artista consiga encenar históricos biográficos que redesenham, ainda que de 

forma confusa e conflituosa, a percepção que temos sobre sua própria materialidade. 
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