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Resumo: Neste artigo, perscrutamos o potencial da performance em instaurar um 
acontecimento, tomando como referência o protesto realizado pela modelo e atriz 
travesti Viviany Beleboni, na 19ª Edição da Parada LGBT de São Paulo. Para tanto, 
refletimos sobre as construções do corpo na contemporaneidade, as noções de 
performance em Zumthor (1997, 2010) e Taylor (2013), e acontecimento em Quéré 
(2005) e França (2012). Complementarmente, abordamos a questão da entrega, a partir 
de Agamben (2014), como alegoria e chave de leitura para a performance da modelo. 
Por fim, concentramo-nos na segunda vida do acontecimento promovido pela 
performance de Viviany, com o objetivo de analisar uma das várias maneiras pelas 
quais ele foi narrado pela mídia, propondo um olhar crítico sobre a retórica utilizada 
pelo quadro Na Mira da Mídia, do programa Super Pop, da Rede TV de Televisão.  

 

Palavras-chave: Corpo, Performance, Acontecimento, Entrega, Retórica da Mídia. 

 

THE PASSION OF VIVIANY BELEBONI  

an approach about the evental dimension of the performance. 

 

Abstract: This article approaches the potential of the performance in promoting an 
event. It takes as a reference the protest performed by the model and actress travesty 
Viviany Beleboni, in the 19th Edition of the São Paulo LGBT Pride Parade. In order to 
reflect upon the perspectives regarding the body in the contemporaneity, the analyses is 
carried out departing from the concepts of performance in Zumthor (1997, 2010) and 
Taylor (2013), and event in Quéré (2005) and França (2012). In addition, it is explored 
also the issue of delivery throught Agamben (2014), as allegory and reading key for the 
performance of the model. Futhermore, the article also approaches the second life of the 
event provided by Viviany's performance, in order to examine one of several ways in 
which it was narrated by the media, by proposing a critical analysis of the rhetoric used 
by the TV show Na Mira da Mídia (Super Pop), broadcasted by Rede TV. 
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INTRODUÇÃO: A PAIXÃO DE VIVIANY BELEBONI 

   07 de junho de 2015. A cidade de São Paulo abrigava a maior Parada do 

Orgulho LGBT do mundo, que naquele ano alcançava sua 19ª edição. De acordo com 

organizadores, quase dois milhões de pessoas ocuparam a Avenida Paulista, 

participando do tradicional evento que teve como objetivo celebrar a diversidade de 

gênero e a luta contra a LGTBfobia. 

Em meio à policromia, às fantasias, à música, à dança e às vozes que se 

expressavam na e pela Parada LGBT, a performance da modelo e atriz travesti3 Viviany 

Beleboni4  destacou-se. Semi-nua, com gestos contidos, em detrimento da 

grandilonquêcia dos movimentos dos corpos ali presentes, reencenou a crucificação de 

Cristo, materializando a luta contra o preconceito e o clamor pelo respeito à diversidade 

de gênero. Como forma de protesto, colocou em cena o sofrimento de parcela 

significativa de uma população constantemente agredida física e psicologicamente.  

No letreiro fixado sobre a cruz, os dizeres “Basta de Homofobia – com LGBTs” 

em detrimento de “Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus”. Viviany Beleboni articulou 

visibilidades e proporcionou a realização de um debate público acerca do lugar ocupado 

pelas LGBTs na sociedade, a urgência em se avançar em questões cruciais como a 

criminalização da homofobia e a legitimação da união homoafetiva.  Fez soar o grito de 

dor dos oprimidos, presenciando a propagação de um discurso de ódio opressor, que 

variou da desaprovação à incitação e efetivação da violência, especialmente contra a sua 

vida.  

A polêmica gerada em torno da performance deu-se pela apropriação de uma 

imagem cara aos cristãos, sobretudo, por Viviany representar uma minoria comumente 

destituída de direito e autoridade em reproduzir tal imagem. O corpo de Viviany, 

pregado na cruz, foi considerado por muitos blasfêmia, heresia e pecado, categorias que 

despolitizaram a performance da atriz em nome da fé religiosa e de uma fala 

conservadora, estruturada em lugares-comuns (SILVERSTONE, 2005), muitas vezes 

                                                             
3 No ensaio Trans Imagens, Trans Diário, Denilson Lopes realiza a distinção entre o transexual, o travesti 
e o transformista. Segundo Lopes (2002, p. 95) os “transexuais sentem-se mulher, desejam cruzar a 
fronteira radicalmente, se servindo até de operação de troca de sexo. Já os travestis vivem 24h do dia 
como travestis, carregam em seu próprio corpo as ambiguidades do masculino e do feminino e, sobretudo, 
aqueles que trabalham na prostituição não fazem a operação de troca de sexo. Já os transformistas, de 
longa tradição no teatro e no mundo dos espetáculos, como as drag queens, apenas se servem da troca de 
papéis de gênero por motivo de trabalho, durante um período do dia, não implicando alteração do corpo 
com hormônios e outros processos cirúrgicos.   
4 Nas várias aparições de Viviany Beleboni na mídia, a atriz convoca um posicionamento de gênero, 
considerando-se travesti. Optamos, neste estudo, por acolher e respeitar tal posicionamento.  



presentes na experiência5 cotidiana de uma sociedade que, apesar de viver em um 

Estado legalmente laico, é constituída por aproximadamente 85% de cristãos, de acordo 

com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  - IBGE6. Na mídia, 

inicialmente sem grandes destaques, a encenação de Viviany ganhou repercussão. Após 

um vídeo amador, em que a atriz expunha os motivos da realização de sua performance 

obter mais de um milhão de visualizações na rede social youtube, a mídia abordou o fato 

por meio dos mais variados enquadramentos, repercutindo a ambiguidade de discursos 

que emergiram do cotidiano. 

Antes de discorrermos a respeito das questões que desejamos explorar neste 

artigo, ressaltamos a necessidade de apreendermos a performance de Viviany Beleboni 

e suas reverberações, embasados em um pensamento crítico (FILHO, 2002), que se 

afaste da noção de uma verdade única, de uma visão de mundo unidimensional e da 

dualidade cartesiana. Há que se considerar o ambíguo, os diferentes pontos de vista, o 

paradoxo como “o espaço do múltiplo, formado por elementos que se negam 

reciprocamente e que convivem num mesmo território, num mesmo contexto, numa 

mesma realidade” (FILHO, 2002, p. 19). Em uma sociedade midiatizada, é 

imprescindível questionarmos a figura de um sujeito passivo, subjugado ao poder, ao 

domínio e à manipulação de sua consciência pela mídia. Ao contrário, a midiatização 

implica um processo dialético. Em nossa experiência diária escolhemos ou não interagir 

com a mídia. Contribuímos e colaboramos com a circulação das imagens, discursos e 

símbolos que nela transitam, ao passo que a mídia, em sua onipresença, dispõe e nos 

apresenta referenciais importantes, constituidores de nossa cultura e realidade social, 

que nos auxiliam a construir significados, a entender e refletir sobre o mundo. 

(SILVERSTONE, 2010).  

O que batizamos aqui como Paixão de Viviany Beleboni é todo o drama 

vivenciado pela modelo e atriz na realização de sua performance, que tomou a forma de 

uma entrega. Considerando a Paixão de Viviany pela perspectiva de uma alegoria à 

Paixão de Cristo, chamamos atenção para a noção de entrega desenvolvida por Giorgio 

Agamben (2014) no ensaio Pilatos e Jesus, como pano de fundo para analisarmos a 

performance da modelo. Agamben (2014) destaca que essa categoria é essencial para 
                                                             
5 Nosso entendimento de experiência dialoga com o pensamento do pragmatista John Dewey (2010, p. 
122) para quem “toda a experiência é resultado da interação entre uma criatura viva e algum aspecto do 
mundo em que ela vive”, sendo que “a experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo 
com as condições ambientais está inserida no próprio processo de viver” (DEWEY, 2010, p.109). 
6 Segundo a Revista Exame, os dados levantados pelo IBGE no senso de 2010, atestam que pouco mais 
de 85% da população brasileira se considera cristã. (SOUZA, 2015).  



entendermos alguns aspectos referentes ao mistério da fé cristã. Para o filósofo, a 

questão da entrega tem um papel fundamental naquilo que a teologia nomeia como 

economia da salvação (AGAMBEN, 2014). Nela, a entrega é circunscrita no interior de 

uma tradição, de um roteiro pré-estabelecido, motivo pelo qual a crucificação de Cristo 

tomaria a dimensão de um acontecimento vinculado a um plano celestial, por tanto, a-

histórico (AGAMBEN, 2014).  Considerando que a performance de Viviany Belebony 

organizou a entrega de seu corpo, esta, ao remeter a um acontecimento a-histórico, toma 

a proporção de um acontecimento histórico. Em sua primeira vida (FRANÇA, 2012), 

afetou aos sujeitos, sugeriu reações e respostas, produziu sentidos e articulou 

temporalidades. Na segunda vida (FRANÇA, 2012), repercutiu, ao ser narrado pelos 

sujeitos e pela mídia.  

Nesse sentido, exploramos a dimensão acontecimental da performance, com 

referência naquela produzida por Viviany. Amparados pelos pressupostos de Louis 

Quéré (2005) e Vera França (2012), concentramo-nos na segunda vida do 

acontecimento, em como ele foi narrado pela mídia, mais especificamente pelo 

programa Super Pop, da Rede TV de Televisão. Identificando a mídia como espaço para 

formulação de juízos (SILVERSTONE, 2010), a opção pelo Super Pop se deu pela 

forma singular através da qual apreendeu e narrou o acontecimento, revelando uma 

retórica amparada em lugares-comuns pertencentes ao universo religioso. Assim, 

lançamos um olhar crítico sobre o programa que contou com a participação de Viviany 

Beleboni no quadro Na Mira da Mídia.  

Antes disso, promovemos um debate acerca das construções do corpo na 

sociedade midiatizada. Ainda que conscientes da importância das discussões sobre 

gênero e identidade na contemporaneidade, nossa proposta de estudo é de outra ordem; 

tangencia uma pequena reflexão sobre a visibilidade e invisibilidade do corpo travesti 

na mídia, apreendendo o corpo como texto, como um locus concebido e performado a 

partir de nossas interações cotidianas. Tomando como referência a performance 

realizada por Viviany Beleboni, discutimos acerca da noção de performance em Paul 

Zumthor (1997, 2010) e Dayana Taylor (2013).     

 

PERCEPÇÕES SOBRE UM CORPO 

Se na concepção bíblica o corpo constitui o encontro entre o divino e o terreno, 

sendo obra maior da criação de Deus e “estrutura constitucional fundamental do ser 

humano vivo” (JUNIOR, 2010, p. 62), problematizar o corpo na contemporaneidade é 



dizer de aspectos históricos, culturais e sociais que lhe são caros. Courtine (2006) 

analisa que foi somente com a psicanálise, no século XX, que o corpo foi inventado 

teoricamente. Para o historiador, “jamais o corpo humano conheceu transformações de 

uma grandeza e profundidade semelhantes às encontradas no decurso do século que 

acaba de terminar” (COURTINE, 2006, p. 10).  

No século XXI, fotografia, cinema, televisão, telas de computadores e 

smartphones refletem a onipresença do corpo em nossa experiência audiovisual, 

colocando-se como locais privilegiados de onde contemplamos suas transformações.  

Consequentemente, é impossível discorrermos sobre o corpo sem darmos conta da 

centralidade da mídia. É através dela que o corpo da travesti se faz presente no 

imaginário coletivo e realidade social de muitas pessoas. Denílson Lopes (2002) reflete 

sobre o travestimento em uma dimensão afetiva, circunscrita em nossos desejos. Lopes 

(2002) comenta que, provavelmente, a travesti configurou “um primeiro espaço de 

visibilidade de uma subcultura gay, ainda que a ela não se restrinja” (LOPES, 2002, p. 

96). No Brasil, essa visibilidade pode ser observada na presença das travestis nas festas 

de carnaval e na tradicional e afamada Gala Gay carioca, assim como nos concursos de 

transformistas do Programa Silvio Santos. No entanto, é preciso destacar que, na mídia, 

a visibilidade do corpo travesti transita por caminhos muito distintos. Varia entre a 

maldição e a benção, o flagelo e o gozo, o pecado e a virtude, a repulsa e a sedução, 

sendo muitas vezes da ordem de uma invisibilidade disfarçada de visibilidade 

estereotipada.  Assim, se por um lado a mídia enaltece a presença do corpo travesti, é 

porque ela é “naturalmente porosa para se nutrir do que já é compartilhado e reforçar 

compartilhamento [...], oscilando, por exemplo, entre a difusão de modelos 

estereotipados à visibilidade de discursos contestatórios” (VAZ; ANTUNES, 2006, p. 

12).  

Bruno Leal (2006), em uma revisão teórica sobre a concepção de corpo em 

Judith Butler, afirma que para se pensar o corpo, há que inscrevê-lo em relações de 

poder que o regem. É a ação do poder social, de normas regulatórias condicionadas a 

aspectos históricos e sociais, que condicionariam a performatividade de um corpo. “O 

sexo, nessa perspectiva, passa a ser uma norma cultural [...], fundamental para a 

constituição dos sujeitos, via identificação” (LEAL, 2006, 146). O autor analisa ainda 

que, no pensamento de Butler, o corpo seria materializado pela cultura, constrangido a 

códigos existentes e percebidos no cotidiano em relação aos sujeitos, e na circulação de 

produtos culturais, como aqueles que nos são apresentados pela mídia (LEAL, 2006). O 



autor apresenta ainda a noção de corpo como texto. Para Leal (2006), o corpo é 

constituído nas interações sociais da vida cotidiana, em relação a processos midiáticos. 

Dessa forma, o pesquisador considera o corpo como local de inscrição de signos e 

textos, ao mesmo tempo que constituído por eles, com a mídia tendo papel fundamental 

nesta escritura. Leal indica que pensar o corpo como texto demanda um empenho em 

“observar os movimentos passados, nele materializados, nele remanescentes, e os 

movimentos presentes que ele performa” (LEAL, 2006, p. 148), visto que cultivados, 

“os corpos se metamorfoseiam, transubstanciados na mídia e na rua” (LEAL, 2006, pg. 

151).  

Analisar a performance de Viviany Beleboni é compreendê-la não só como 

apropriação de uma imagem religiosa, mas também como um movimento corpóreo 

reiterado, de uma imagem que faz parte de nossa cultura, presente em nosso cotidiano e 

extremamente midiatizada. No cinema, por exemplo, O Evangelho Segundo São Mateus 

(1964), Jesus Cristo Superstar (1973), A Última Tentação de Cristo (1988) e A Paixão 

de Cristo (2004) foram alguns dos filmes que fizeram alusão à crucificação de Cristo. 

Nesse sentido, Bruno Leal (LEAL, 2006, p.147) esclarece que: 

 
Diante de uma imagem, na tevê, ou do aceno casual de um amigo, o olho 
registra o movimento, os gestos, a pose, sem necessariamente entendê-los ou 
atribuir-lhes sentido. Já vistos, tais signos podem ser rápida e 
conscientemente descodificados ou, então, simplesmente incorporados ao 
repertório individual, para depois, num momento peculiar, serem citados, 
recuperados, performados.  

 

Pensar o corpo pelo caminho apresentado por Bruno Leal é considera-lo como 

fenômeno social e cultural, e diz respeito a um esforço em atentarmo-nos à incorporação 

e materialização de gestos presentes em nossa experiência cotidiana. O corpo é meio de 

comunicação. Instrumento pelo qual interagimos com o mundo e performamos, 

incorporando movimentos que apreendemos no dia-a-dia e em relação a processos 

midiáticos.  

Ao destacarem o potencial do corpo em conformar processos de produção de 

sentido, Dayana Taylor (2013) e Paul Zumthor (1997, 2010) apontam para um 

paradigma que legitima formas de conhecimento para além da escrita e do verbo, 

através do conceito de performance.  

 

PERFORMANCE E ENTREGA 



Tradicionalmente, a noção de performance remete ao fazer artístico. Sua origem 

remonta à década de 1960, quando artistas de vanguarda dos Estados Unidos, 

influenciados pela ideologia contracultural, romperam com a ideia de uma arte 

burguesa, ao tematizarem sobre questões sócio-políticas, tendo o corpo como principal 

referente. À relevância da performance como prática artística, soma-se uma perspectiva 

de ordem epistemológica. Dayana Taylor (2013, p. 45), ao apreender a performance 

enquanto “práxis e episteme incorporada”, evidencia sua relevância em processos de 

constituição e difusão de saberes, propondo mudar o foco epistemológico do discursivo 

para o performático. A autora sugere que a performance atua “como atos de 

transferência vitais, transmitindo conhecimento, a memória e um sentido de identidade 

social” (TAYLOR, 2013, p. 27). Taylor apresenta ainda, o conceito de repertório, que 

simbolizaria a encenação de uma “memória incorporada – performances, gestos, 

oralidade, movimento, dança, [...] todos aqueles atos geralmente vistos como 

conhecimento efêmero, não reproduzível” (TAYLOR, 2013, p. 49).  

Num caminho semelhante, Paul Zumthor (1997, 2010), de forma inaugural, 

apoiado em um paradigma vinculado às materialidades da comunicação, reintroduz 

corpo e voz nos estudos literários, oferecendo uma leitura singular sobre o conceito de 

performance. Aproxima-se de Taylor (2013), ressaltando que a performance marca o 

conhecimento e implica uma situação de comunicação, onde devem ser considerados 

elementos significantes, tradicionalmente dados como não informativos, mas que 

possuem um certo critério de poeticidade, com a qualidade de gerar prazer, que é menos 

da ordem da leitura do que das percepções sensoriais de um corpo (ZUMTHOR, 2010). 

Para Zumthor, a performance é (1997, p. 33): 

 
a ação complexa pela qual a mensagem poética é simultaneamente, aqui e 
agora, transmitida e percebida. Locutor, destinatário e circunstâncias (quer o 
texto, por outra via, com a ajuda de meios linguísticos, as represente ou não) 
se encontram concretamente confrontados, indiscutíveis. 
 

A performance é interação. Ela se realiza a partir de um contexto situacional e 

temporal. Põe em cena os corpos do emissor (gesto e voz) e do receptor, ativo e 

participante na performance. Manifesta um saber-fazer, saber-dizer e um saber-ser, que 

só existem na presença do outro. Integrando estes três valores, formaliza uma 

competência que se vincula ao emissor e ao receptor por meio da ação performativa, na 

maneira de expressá-la e de “um saber que implica e comanda uma presença e uma 



conduta” (ZUMTHOR, 2010, p. 35) no momento e lugar de sua execução. Zumthor 

(1997) considera ainda que a Performance comporta um início, um meio e um fim, e 

que seu modo de inserir-se no espaço, interfere no tempo. O autor nota que performance 

organiza uma temporalidade dupla: a de sua própria duração e aquela referente à 

duração social onde está inserida, podendo apresentar uma temporalidade estendida, 

como na mídia, por exemplo (ZUMTHOR, 1997).  

A performance, além de colocar atores em presença, coloca em jogo meios. 

Zumthor (1997) divide-os em gesto, voz e mediação. Esta última diz respeito a 

dispositivos capazes de registrar e transmitir a performance em meios auditivos e 

audiovisuais. Considerando a presença da mídia, o autor chama atenção para a 

possibilidade da existência de uma performance midiatizada, diferida no tempo e difusa 

no espaço, que modifica as condições da performance no aqui e agora, porém, mantendo 

sua natureza.  

Apropriando-nos das categorias utilizadas por Taylor (2013) e Zumthor (1997, 

2010), constatamos que a performance de Viviany Beleboni instaurou um processo 

comunicativo. Difundiu e demarcou um saber, um conhecimento ligado a suas vivências 

e a seu repertório cultural, que é da ordem de promover um esforço em publicizar a dor 

da comunidade LGBT e debater a homofobia. 

O martírio de Viviany materializa-se em uma memória incorporada. Incorporada 

em suas experiências de vida, sobretudo de dor, revelando cicatrizes e chagas que 

tomam a dimensão de lugares de memória7 simbólicos que rememoram toda a violência 

sofrida por lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. A performance de Viviany 

Beleboni colocou, frente a frente, seu corpo aos corpos dos receptores, participantes na 

performance, sejam aqueles que a testemunharam na Avenida Paulista - naquele tempo 

e local específico -, ou os que obtiveram contato com ela através da mídia - distantes no 

tempo e no espaço. Assim, sua performance galga sentido a partir de um contexto, e na 

presença do outro.   

O encontro de seu corpo travesti com os corpos dos receptores da performance 

envolveu uma entrega. Pela performance, Viviany articulou a entrega de seu corpo. 

Importante ressaltar que mais do que uma palavra corriqueira, a entrega transfigura-se 

em uma questão crucial no mistério da fé cristã. Em uma leitura ontológica dos 
                                                             
7 Pierre Nora assinala que a memória pode se apoiar em lugares físicos, funcionais e simbólicos, 
advertindo que “mesmo um minuto de silêncio, que parece o exemplo extremo de uma significação 
simbólica é ao mesmo tempo recorte de uma unidade temporal e serve, periodicamente, para uma 
chamada concentrada da lembrança (NORA, 1993, p. 22). 



evangelhos de João, Marcos, Lucas e Mateus, Agamben (2014), na esteira de Karl 

Barth, identifica a repetição excessiva da forma verbal paredoken8 (no plural 

paredokan) na narração da Paixão de Cristo. O filósofo cita, como exemplo, a 

passagem em que Judas beija Jesus e o entrega aos hebreus, o momento em que os 

hebreus entregam Jesus para ser julgado por Pilatos, e aquele em que o prefeito da 

Judeia entrega Cristo para ser morto na cruz. Analisando a morfologia da palavra no 

latim - que vulgarmente também quer dizer tradição -, Agamben (2014) observa que a 

noção de entrega alcança uma dimensão fundamental naquilo que a teologia cristã 

nomeia como economia da salvação.  

Por essa perspectiva, a Paixão de Cristo segue um script escrito no interior de 

uma tradição. É como se o drama da Paixão obedecesse a uma profecia que tem como 

finalidade última ser cumprida. Neste roteiro celestial “os atores nada mais fazem do 

que executar uma parte já prevista. A última cena desse drama é mais uma entrega: o 

momento que Jesus entrega o espirito” (AGAMBEN, 2014 pos. 515). Dessa maneira, 

Agamben ressalta que há somente uma tradição cristã que pode ser considerada 

autêntica, que seria “a da entrega – por parte primeiramente do Pai, depois de Judas e 

dos hebreus – de Jesus à cruz, que aboliu e realizou todas as tradições” (AGAMBEN, 

2014, pos. 530). À questão da entrega, Agamben (2014) promove outras interpretações, 

para além daquela inerente à economia da salvação. No entanto, por esta perspectiva, o 

filósofo italiano identifica a crucificação de Cristo como um acontecimento a-histórico. 

Tomando como chave de leitura a noção de entrega na economia da salvação, 

sugerimos que Viviany Beleboni, ao entregar seu corpo pela performance, incita a 

realização de um acontecimento histórico.  

 

A DIMENSÃO ACONTECIMENTAL DA PERFORMANCE 

A performance refere-se a um acontecimento, sobretudo corpóreo, podendo ser 

oral, gestual, e, em um terceiro caminho, reunir essas duas formas expressivas 

(ZUMTHOR, 2010). Para Zumthor, (2010, p. 59), a performance “atualiza 

virtualidades, mais ou menos numerosas, sentidas com maior ou menor clareza”. A 

afirmativa de Zumthor (2010) dialoga com uma das propriedades da noção de 

acontecimento segundo o sociólogo Louis Quéré (2005): a de atualizar potencialidades 

                                                             
8 Traduzida do Latim, “entregou”.  



e virtualidades pré-concebidas.  À esta, o sociólogo associa uma série de outras 

qualidades.  

Apreender o acontecimento pela ótica de Louis Quéré (2005) é, antes de tudo, 

considerá-lo como um fenômeno de ordem hermenêutica, ou seja, um fenômeno que 

suscita perguntas e respostas, que nos dá a oportunidade de interpretá-lo, produzir 

sentidos e narrá-lo. Um evento só toma a proporção de um acontecimento ao afetar 

alguém. Ao inserir-se em nossa experiência, solicita ser esclarecido e nos faz esclarecer 

os mistérios que ele evoca a partir de sua emergência (QUÉRÉ, 2005).  

O cotidiano é pleno de acontecimentos que se tornam um marco em nossas 

vidas. Dos micro-acontecimentos que ocorrem no dia-a-dia, aos grandes acontecimentos 

que nos tomam de assalto e nos afetam individual e coletivamente. O acontecimento 

alcança sua relevância na entropia e dispensa um roteiro profético pré-existente – como 

o da entrega. Sua imprevisibilidade o singulariza, cria um hiato no cotidiano e rompe 

com a ordem natural das coisas. Ele instaura uma descontinuidade, a partir de uma 

continuidade, estabelecendo um devir e um horizonte de possibilidades para interpretá-

lo (QUÉRÉ, 2005). Ao instaurar uma descontinuidade, o acontecimento curto-circuita o 

tempo. Na busca por elucidar a causa de sua emergência, somos levados a olhar para o 

passado, seja para o compararmos com acontecimentos similares, ou como uma 

tentativa de esclarecer o acontecimento que se estabelece no presente. Nesta mirada 

para o passado, pode se encontrar a chave reveladora de um futuro possível.  

Para Quéré (2005), o acontecimento pode demarcar ainda o fim e o começo de 

um processo. Se configurado como fim, como a conclusão de um decurso, insere-se no 

presente como algo já realizado, inscreve-se em uma temporalidade definida com início, 

meio e fim, podendo “satisfazer ou desfazer as esperanças, validar ou contrariar as 

previsões, preencher ou desiludir as expectativas” (QUÉRÉ, 2005, p. 67). Se como 

ponto de partida, o acontecimento apresenta uma temporalidade estendida, segue seu 

percurso afetando as pessoas e produzindo sentidos “passa a ser o acontecimento a 

esclarecer seu próprio contexto, a modificar a inteligência de acontecimentos ou de 

experiências exteriores, a revelar uma situação com os seus horizontes” (QUÉRÉ, 2005, 

p. 67).  

A partir dessa perspectiva, podemos afirmar que a performance de Viviany 

Beleboni instaurou um acontecimento, produziu sentido. As pessoas foram afetadas por 

sua performance, individual e coletivamente, de diversas maneiras. Um afeto que 

revelou um embate, uma disputa de forças, quase sempre desigual. Se por um lado os 



sujeitos solidarizaram-se com a luta contra a intolerância de gênero e a homofobia, 

juntando-se ao grito proferido pela comunidade LGBT, por outro, sentiram-se 

desrespeitados. Desprezaram a performance de Viviany, identificando-a como blasfêmia 

e crime de intolerância religiosa. Zombaram de sua “crucificação”, em uma atitude 

opressora. 

O acontecimento promovido pela performance da atriz travesti fez olhar para o 

passado em busca de respostas.  Demonstrou, por exemplo, que uma transexual, amiga 

de Viviany, havia sido assassinada poucos dias antes da Parada9. Que a capa da Revista 

Placar10 de 2012, trazendo o jogador Neymar Jr., também havia causado polêmica, mas 

uma polêmica de outra ordem, que não se encontrava fundamentada em preconceito e 

violência. O acontecimento desencadeou ainda futuros possíveis que transitaram da 

tentativa de assassinato de Viviany11, à lavagem de seus pés12 por um padre e um pastor, 

em mais uma alegoria bíblica. Além disso, um ano após sua ocorrência, reafirmou a 

imprescindibilidade de promover um debate sobre o preconceito e a luta pela 

criminalização da LGBTfobia.  

A Paixão de Viviany Beleboni pode ser identificada como um acontecimento 

que deu início a um processo. A performance seguiu reverberando, singularizando-se e 

produzindo sentido. À primeira vida do acontecimento, categorizada por França (2012) 

como dimensão existencial, ou seja, aquela que “percebemos, que nos toca” (FRANÇA, 

2012, p. 14), a autora, a partir de Quéré (2005), comenta que o acontecimento está 

sujeito a ressuscitar em sua segunda vida, ao se transformar em narrativa, passando a 

existir enquanto objeto simbólico. Para França (2012), as duas dimensões do 

acontecimento não se eliminam em suas ocorrências. Pelo contrário, elas coexistem. 

Sobre a dimensão simbólica do acontecimento, França (2012) reflete que a construção 

dessa narrativa pode ser arquitetada tanto na informalidade das conversas diárias, 

quanto em processos midiáticos. No entanto, é na tessitura da mídia onde os 

acontecimentos são revividos e alcançam sua dimensão simbólica. Para França (2012, p. 

                                                             
9 Em suas aparições na mídia, como no programa Super Pop, e em entrevista concedida à TV Carta 
Capital, Viviany frisa o assassinato de sua amiga como um dos fatos que a levaram a realizar a 
performance.  
10 A revista placar, de outubro de 2012, trazia em sua capa o jogador de futebol Neymar, crucificado, em 
clara referência à crucificação de Cristo. 
11 Em agosto de 2015, dois meses após a realização da performance, a modelo sofreu tentativa de 
assassinato em São Paulo e publicizou a agressão em vídeo-amador, publicado nas redes sociais. Em 
julho de 2016 Viviany viria a sofrer outra agressão.  
12 Muitos veículos noticiaram o fato de o padre da Igreja Católica Júlio Lancelotti e o pastor da Igreja 
Batista José Barbosa Junior lavarem os pés de Viviany Beleboni, em um ato simbólico para pedir perdão 
pelas ameaças e ofensas sofridas pela atriz.  



17), “tanto a mídia produz seus acontecimentos como repercute e se torna o nicho 

próprio para a criação da segunda vida dos acontecimentos surgidos em outras esferas 

da vida”. 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO PROGRAMA SUPER POP 

Se no cotidiano o protesto de Viviany afetou aos sujeitos que, posteriormente, o 

narraram a partir de diferentes perspectivas, muito do que soubemos a respeito do 

acontecimento se deu no momento em que ele alcançou sua segunda vida, ao ser 

narrado pela mídia. Rádios, tvs, portais, jornais e revistas repercutiram a performance, 

refletindo a ambiguidade de discursos advindos de nossa fala diária. 

As formas pelas quais o acontecimento foi narrado pelos veículos de 

comunicação estavam intimamente ligadas às maneiras de dizer que são próprias da 

mídia, a partir de um modelo que é menos da ordem de manipulação, do que da 

persuasão, algo imanente à retórica midiática. Silverstone (2005, p. 63) nos lembra que 

a retórica é “linguagem orientada para a ação, para mudança de sua direção e para sua 

influência. É também linguagem orientada para a mudança de atitude e de valor”, e que 

no interior de uma sociedade midiatizada a retórica ultrapassa a linguagem. Dessa 

maneira, ao operar no texto midiático, a retórica comporta também imagem, áudio e a 

dimensão performativa do dispositivo onde se insere.  

No dia 10 de junho de 2015, 3 dias após a realização da Parada LGBT, Viviany 

Belebony participou, ao vivo, do quadro Na Mira da Mídia13, do Programa Super Pop, 

apresentado por Luciana Gimenez. A abordagem do acontecimento conferida pelo 

programa é destacada por sua retórica. Enfatizou a questão da polêmica originada pela 

performance, mais do que procurou estabelecer um encadeamento dos fatos que 

motivaram Viviany a realizá-la. “Polêmica na Parada Gay: Transex desfila crucificada 

como Jesus Cristo”. A legenda no início do programa é reveladora desse fato.  

A participação de Viviany Belebony no quadro Na Mira da Mídia teve duração 

de 16 minutos e 21 segundos, em formato de entrevista, com perguntas realizadas pela 

apresentadora Luciana Gimenez e respostas proferidas por Viviany. A entrevista foi 

permeada por inserções da ajudante de palco do programa, responsável por filtrar 

comentários de internautas que opinaram sobre o acontecimento em redes sociais como 

o Twitter e Facebook. De modo geral, Na Mira da Mídia narrou o acontecimento 

                                                             
13 O quadro Na Mira da Mídia aborda fatos e acontecimentos de destaque nos meios de comunicação.   



desproporcionalmente. Remeteu, sutilmente, àquela perspectiva que interpretou a 

performance como uma forma de protesto e luta contra a LGBTfobia, permitindo que a 

atriz, em raros momentos, discorresse sobre a performance, explicasse seu intuito e 

contextualizasse a situação da comunidade LGBT no Brasil. No entanto, ressaltou, com 

ênfase, o ponto de vista que condenou Viviany. “Brincar com a fé alheia”, “ridicularizar 

a imagem de Jesus Cristo na cruz” e “deboche religioso” foram alguns dos sintagmas 

colocados em cena pelo programa e que estruturaram toda a narrativa do quadro, 

baseada em lugares-comuns.   

Por lugares-comuns, Silverstone (2005, p. 70) considera “aquelas ideias e 

valores, molduras do significado, compartilhados e compartilháveis por falantes e 

ouvintes [...] o familiar pelo qual se baseia o novo, o óbvio e dado-por-certo sobre o 

qual se formam surpresas e se solicita atenção”. O autor nos diz ainda que cada 

sociedade, de acordo com sua realidade social e contextos históricos e culturais, tem 

seus próprios lugares-comuns, que se “manifestam nas expressões e imagens da vida 

cotidiana, [...], fornecendo, juntos, estruturas para compreensão e preconceito, pedras de 

toque para a experiência e locais para a retórica midiática” (SILVERSTONE, 2005, p. 

71).  A religião é um desses lugares-comuns. Filho (2002, p. 17) nos mostra que durante 

séculos, o ponto de vista religioso foi amparado por uma visão de mundo 

unidimensional, da verdade única, por uma crítica alicerçada na “perseguição totalitária 

a demais religiões e crenças”.  Embora não de maneira ostensiva e generalizada, essa 

visão de mundo ainda permanece.  

No Brasil, o poder da religião é excepcional. Segundo maior país do mundo em 

número de cristãos, a religião faz parte da textura da experiência e condiciona a 

vivência de muitas pessoas. Está presente, inclusive, na política. Basta lembrarmo-nos 

que muitos dos discursos proferidos pelo presidente Michel Temer, de forma oficial, 

mencionam Deus, e que um dos argumentos utilizados pela advogada Janaína Paschoal 

no processo que culminou no impeachment da presidenta Dilma fez referência a Deus. 

Silverstone (2010) comenta que o poder do religioso, ditando os rumos da política e da 

vida pública, está vinculado a uma retórica do mal. Uma retórica que subverte a ideia de 

alteridade e que enxerga o outro como ameaça. Para o autor, a mídia tende a criar e 

sustentar essa visão (SILVERSTONE, 2010). 

Retomando a performance acontecimental de Viviany Beleboni, notamos que o 

programa Super Pop assentou-se no religioso como lugar-comum de referência para 

construir sua retórica. Nele destacam-se três passagens. Na primeira, Luciana Gimenez, 



logo após o VT de apresentação de Na Mira da Mídia, inicia a entrevista interrogando a 

atriz travesti se esta tinha conhecimento de que o Brasil era um país católico, além de 

enfatizar o fato de Viviany construir sua performance a partir de uma imagem que é 

muito importante para os católicos.  

Em outra passagem, a ajudante de palco de Luciana Gimenez, dá a entender que 

havia pessoas que apoiaram Viviany, mas concentra-se, em sua fala, naqueles discursos 

contrários ao protesto da atriz, ao interromper uma resposta desta, mencionando o 

comentário realizado por uma internauta na rede social twitter, como escada para sua 

pergunta: 
 “Tem gente te apoiando também, mas tem gente, por exemplo como @Gani 
(sic), ela diz o seguinte: Existem muitas formas de protesto sem agredir 
ninguém. Você não pensou que isso pudesse ferir, por exemplo os católicos, 
mesmo os evangélicos, as pessoas que acreditam em Jesus? ” (SUPER POP, 
2015, 5min.51, 6min.6).  

 

Na terceira e última passagem, a ajudante de Luciana Gimenez convoca um 

discurso preconceituoso e conservador proferido pelo deputado Marco Feliciano: “Isso 

pode? Essa blasfêmia pode? Profanar nossa fé, pode? Debochar de símbolos sagrados, 

publicamente, pode? E cristofobia, pode? ” (SUPER POP, 2015, 15min.25, 15min.36).  

As passagens apresentadas são resumidoras da participação de Viviany Beleboni 

no Super Pop, e de como o acontecimento foi narrado pelo programa em sua segunda 

vida. Notamos que a forma pela qual a narrativa se deu, inclinou-se a despolitizar a 

performance pelo viés de uma retórica baseada em um discurso conservador, 

ressaltando a ideia de polêmica. Por meio dessa retórica, observamos ainda que o 

programa buscou descontextualizar o protesto, fazendo uso da religião como lugar-

comum. Ao narrar a performance de Viviany por esse viés, o quadro Na Mira da Mídia 

ofereceu um local para formular um juízo sobre o acontecimento, apoiado em uma ideia 

de “bem e mal, sobre a bondade e a maldade” (SILVERSTONE, 2010, p. 98), própria 

de uma retórica do mal. 

 

CONCLUSÃO 

O protesto promovido por Viviany Beleboni contra a LGBTfobia expôs a 

situação de dor e flagelo da comunidade LGBT. Parece-nos claro que a entrega do 

corpo de Viviany, por meio de sua performance, tomou a proporção de um 

acontecimento. O tempo e o contexto em que ela foi realizada, seu poder de afetação e 

de produção de sentidos são elementos que atestam nossa interpretação.  



O acontecimento reverberou. Ressuscitou em sua segunda vida, alcançando uma 

dimensão simbólica ao ser narrado, evidenciando a ambiguidade de discursos e pontos 

de vistas suscitados pelas conversas diárias e, igualmente, pela mídia. Em sua 

abordagem sobre o acontecimento, o quadro Na Mida da Mídia, do Super Pop, revelou 

uma retórica amparada por lugares-comuns compartilhados por parte da sociedade 

brasileira.  

Para Silverstone (2005) a retórica é uma abordagem necessária para 

compreendermos algum aspecto da midiatização da sociedade, ao passo que 

insuficiente. Dessa forma, é importante termos em mente que a retórica midiática, como 

aquela utilizada pelo Super Pop, mesmo que vinculada a lugares-comuns cristalizados 

na sociedade, não garante êxito. Convida, mas não determina (SILVERSTONE, 2005). 

Roga por nossa atenção, mas nos dá a possibilidade de escolhermos ou não participar de 

sua liturgia.  
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