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Rita Von Hunty e a identidade:  

a tensão entre a drag queen e a professora em títulos de entrevistas1 

Daniela Soares de Souza2 

 
RESUMO: Considerando a construção narrativa das mídias, é objetivo deste trabalho 
explorar a representação da identidade de Rita Von Hunty, como drag queen e professora, em 
títulos de entrevistas, a partir da hipótese do estranhamento social causado pela coincidência 
destas identidades. Com base na análise cultural crítica multiperspectívica, o estudo 
qualitativo das amostras aponta para a proposição de um contraste entre o fazer da drag 
queen, humor e arte, e temas como política e sociologia. 

 

INTRODUÇÃO 

Rita Von Hunty é uma drag queen cujo canal no Youtube, o Tempero Drag3, tem mais 700 

mil inscritos. Nele, ela discute de maneira didática temas pautados por ideias marxistas e das 

ciências humanas, e este trabalho a levou ao reconhecimento da mídia como comentadora 

política. No entanto, nem sempre foi assim. No princípio, o canal tratava de receitas veganas, 

mas com a ascensão de movimentos políticos conservadores no Brasil, a drag queen passou a 

discutir e ensinar temas sobre consciência de classe, sexualidade, feminismo, entre outros – 

momento em que assume sua identidade de “professora de humanas”. Assim, em entrevistas a 

veículos de comunicação tradicionais, é possível perceber que há um estranhamento na 

coexistência das identidades relacionadas a ela: drag queen e professora. 

Entendemos aqui que Rita Von Hunty é, como todos os sujeitos, uma persona complexa e que 

compreende várias identidades, sendo estas acionadas quando interpeladas socialmente. 

Diante do contexto político brasileiro, de ascensão de uma onda conservadora de extrema 

direita, que levou à convocação de Von Hunty como sujeito político e suscitou 

transformações no discurso da drag queen em seu canal no Youtube, buscamos compreender 

que narrativas são construídas nos títulos analisados, a partir do destaque de alguns conjuntos 

de elementos relacionados às palavras-chave drag queen, educação, política e humor. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestranda do PPGCOM/UFOP. E-mail: daniela.ss@aluno.ufop.edu.br  
3 Disponível em https://bityli.com/dpu3F 
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Diante das entrevistas, é intuito desta análise exploratória, que faz parte de uma pesquisa de 

mestrado em andamento, pensar as narrativas organizadas a partir dos títulos, que evidenciam 

um possível dissenso, como proposto por Rancière (1996), a partir do momento em que 

ambas as identidades, artística e pedagógica, são convocadas em um mesmo sujeito, e o que 

isso diz da contribuição da mídia para a produção de sentido sobre este sujeito.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A discussão proposta foi feita a partir da “teoria social multiperspectívica e de estudos 

culturais da mídia”, “lançando mão de teorias críticas sem preconizar uma superteoria ou 

privilegiar uma síntese de teorias já existentes”. Ou seja, propõe “combinar várias teorias 

sociais contemporâneas a fim de achar modos de elucidar e comentar fenômenos em 

desenvolvimentos da nossa era” (KELLNER, 2001, p.40). 

Para as discussões sobre identidade e, sobretudo, a percepção de que esta está baseada nas 

diferenças, nos valemos das reflexões propostas por Tomaz Tadeu da Silva (2000) e Kathryn 

Woodward (2000). Silva aborda a construção da identidade por meio da linguagem, enquanto 

uma relação social sujeita às hierarquias e relações de poder. Para o autor, “elas não são 

simplesmente definidas; elas são impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, 

em um campo sem hierarquias; elas são disputadas” (SILVA, 2000, p. 81). 

A partir do entendimento da identidade como uma disputa, buscamos em Woodward apoio 

para vinculá-la ao contexto social e político no qual o sujeito de pesquisa deste artigo se 

insere. Conforme sustenta a autora, a identidade tem um papel essencial na construção do 

sentimento de pertencimento e da mobilização política: 

A política de identidade era o que definia esses movimentos sociais, 
marcados por uma preocupação profunda pela identidade: o que ela 
significa, como ela é produzida e como é contestada. A política da 
identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das pessoas que 
pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado. Essa 
identidade torna-se, assim, um importante fator de mobilização política. Essa 
política envolve a celebração da singularidade cultural de um determinado 
grupo, bem como a análise de sua opressão específica. (WOODWARD, 
2000, p.33-34). 
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Levando em consideração a tensão identitária identificada no recorte desta pesquisa, 

recorremos à compreensão de Kellner de que   

As situações locais, nacionais e globais dos nossos dias são articuladas entre 
si por meio dos textos da mídia; esta, em si mesma, é uma arena de lutas que 
os grupos sociais rivais tentam usar com o fim de promover seus próprios 
programas e ideologias, e ela mesma reproduz discursos políticos 
conflitantes, muitas vezes de maneira contraditória. (2001, p. 31-32) 

Assim, partimos do princípio de que esses atravessamentos e disputas são perceptíveis por 

meio de deslocamentos que causam desconforto, surpresa e reflexão, como aqueles previstos 

por Jacques Rancière (1996) como capazes de romper com o consenso na partilha do sensível, 

determinando a presença de sujeitos estranhos em uma discussão propositadamente 

homogeneizada. O dissenso, teorizado pelo autor, “tem assim por objeto o que chamo o 

recorte do sensível, a distribuição dos espaços privados e públicos, dos assuntos de que neles 

se trata ou não, e dos atores que têm ou não motivos de estar aí para deles se ocupar” 

(RANCIÈRE, 1996, P. 373). 

Ainda, para compreender o lugar social dos sujeitos que performam gênero de forma 

consciente e desviam das normas sociais, o trabalho recorre à teoria queer para compreender o 

contexto em que se dá a tensão entre as identidades até então possivelmente limitadoras: 

figura artística e a educadora. 

Conforme elucida Judith Butler (2019), as drag queens performam conscientemente o gênero 

feminino, enquanto gênero e sexualidade se constituem por meio de atos performativos. 

Guacira Lopes Louro (2004), também propõe a reflexão sobre gênero a partir da performance 

da drag queen: 

A drag-queen repete e subverte o feminino, utilizando e salientando os 
códigos culturais que marcam esse gênero. Ao jogar e brincar com esses 
códigos, ao exagerá-los e exaltá-los, ela leva a perceber sua não-
naturalidade. Sua figura estranha e insólita ajuda a lembrar que as formas 
como nos apresentamos como sujeitos de gênero e de sexualidade, são, 
sempre, inventadas e sancionadas pelas circunstâncias culturais em que 
vivemos. (LOURO, 2004, p. 86-87) 

 

METODOLOGIA 

A partir da busca na internet por entrevistas realizadas com a drag queen Rita Von Hunty, 

foram selecionadas aquelas publicadas depois de 2018, momento em que ela modifica o 
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conteúdo postado em seu canal do Youtube, deixando a cozinha e as receitas, para se engajar 

em discussões sociais de maneira mais direta e, a partir de então, passa a ser reconhecida pela 

mídia como referência em discussões políticas.  

Entre as matérias, foram selecionadas as 11 publicações em que a tensão entre as identidades 

concomitantes de professora e drag queen são explicitadas no texto e, por meio de seus 

títulos, considerando-os como parte essencial a compreensão do texto, como aponta Jeferson 

Bertolini (2014), foi realizada uma análise crítica da construção da identidade desse sujeito – 

baseada no referencial teórico selecionado. 

Os títulos e subtítulos foram organizados em uma tabela, considerando a data cronológica de 

publicação, onde foi feita uma breve análise sobre a forma como a tensão entre as identidades 

se apresentam nesses trechos de introdução ao texto. 

 

RESULTADOS 

Nos debruçamos sobre a construção de identidades e às tensões entre elas nos títulos das 

entrevistas realizadas com Rita Von Hunty, sempre atentos ao que significa ser drag queen e 

como essa figura artística em si é capaz de causar rupturas na forma como pensamos gênero e 

sexualidade e, no caso do sujeito analisado, como tensiona a forma como entendemos o papel 

das figuras que se dedicam à política e à docência. 

Tabela 1: Breve análise de títulos e subtítulos, organizados cronologicamente. 

 Título Subtítulo Considerações 

Piauí, 04/2019 Foice, Martelo e Peruca  Uma drag queen 
comunista 

Título e subtítulo 
contrastam e tensionam 
elementos alegóricos do 
comunismo e da arte 
drag queen. A 
disposição desses 
elementos na frase 
desperta curiosidade. 

Carta Capital, 06/2019 
Um professor de política 
drag queen? Conheça 
Rita Von Hunty 

Rita desafia a onda 
conservadora no Brasil e 
ministra palestras sobre 
política e sociologia 

O professor (gênero 
masculino) precede a 
drag queen no título que 
apresenta Rita no lugar 
do peculiar – destaque 
marcado pela 
interrogação e pela 
palavra “conheça”. O 
subtítulo informa quem 
se incomodaria com a 
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 Título Subtítulo Considerações 

coincidência de 
identidades: “a onda 
conservadora”. 

Universa, 12/2019 

Rita von Hunty, a drag 
que ensina política no 
Youtube: “Sou anti-
machista” 

- 

A palavra “ensina” 
substitui o título de 
professora, a disposição 
de elementos destaca a 
tensão entre “drag” e 
política. 

Folha de S. Paulo, 
12/2019 

Falando sobre política, 
drag queen troca noites 
de SP por salas de aula 

Em seus cursos, Rita 
Von Hunty discute 
temas como capitalismo, 
machismo e questões de 
gênero 

O título sugere o lugar 
da drag queen: nas 
noites, não nas salas de 
aula, que é lugar da 
professora. O subtítulo 
explica o que ela ensina, 
destacando o lugar 
simbólico que as drag 
queens ocupam -  o que 
elas não ensinam. 

G1, 01/2020 

Drag queen viaja o 
Brasil para discutir 
política e questões 
sociais: ‘humor de 
reflexão’, diz 

Rita von Hunty criou 
curso que aborda temas 
como capitalismo, 
religião e trabalho. 
Nascido em Ribeirão 
Preto (SP), Guilherme 
Terreri volta à cidade 
para palestra sobre 
'masculinidade tóxica'. 

O título destaca os temas 
discutidos por Rita e 
deixa na fala de 
Rita/Guilherme a tensão 
entre o humor da drag 
queen e a discussão 
política que propõe. 

Cláudia, 01/2020 

Conheça Rita von 
Hunty, a drag queen que 
ensina sociologia no 
YouTube 

Guilherme Terreri 
conquistou audiência ao 
refletir sobre 
estereótipos de gênero 

O título ressalta a 
curiosidade sobre a 
dualidade com a palavra 
“conheça”. Tensiona 
drag queen e sociologia 
ao destacar a 
combinação. 

Híbrida, 02/2020 

Rita Von Hunty sobre 
“artivismo político”, 
conservadorismo e 
autocrítica na esquerda 

Como uma drag queen 
combate o senso comum 
numa plataforma 
infestada por ideais da 
extrema direita com bom 
humor e fatos 

Enquanto o título não 
explicita a tensão entre a 
discussão de Rita e sua 
identidade drag queen, o 
subtítulo o faz, “como 
uma drag queen” 
destaca um sujeito fora 
de lugar. O trecho 
também diz quem ela 
desafia: a “extrema 
direita”. 

Quem, 06/2020 

Rita Von Hunty, a drag 
queen que dá aulas de 
política: "Intolerância é 
enfraquecedora das 
lutas" 

No mês do Orgulho 
LGBTQIA+, a 
professora e artista fala 
do ativismo, da 
homofobia e como se 
aproximou do público 

Enquanto o título 
tensiona a identidade 
drag queen e dar aulas, o 
subtítulo aponta para a 
existência de uma 
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 Título Subtítulo Considerações 

falando de forma 
didática sobre política 

metodologia nesse fazer. 

Elástica, 06/2020 Uma sociologia mais 
colorida  

Fenômeno da internet, a 
drag queen Rita Von 
Hunty torna os estudos 
de ciências humanas 
mais gentis para uma 
grande audiência  

O título e o subtítulo 
fazem comentários sobre 
o possível estranhamento 
do público de Rita com 
temas das ciências 
humanas, enquanto 
explicita em “colorida” a 
tensão entre a sociologia 
e o grupo LGBTQIA+  

TPM, 01/2021 
Rita Von Hunty: 
Consciência de classe 
com humor 

“É muito difícil pensar 
em vencer a 
LGBTQIA+fobia sem 
uma reforma de 
mentalidades”, diz 
Guilherme Terreri, que 
dá vida à Rita. 
“Precisamos visibilizar 
os corpos e vozes ainda 
tão invisíveis” 

A principal tensão 
apresentada no título é 
entre a política e o 
humor, deixando 
implícita a identidade 
queer de Rita, ainda que 
ela faça parte da 
discussão do subtítulo, 
na voz do artista 
Guilherme Terreri. 

Continente, 02/2021 “Está todo mundo 
fazendo drag” 

O ator paulista 
Guilherme Terreri, que 
dá vida à 'youtuber' Rita 
von Hunty, analisa o 
papel das 'drags' na 
comunidade LGBT e sua 
presença na mídia em 
meio ao contexto 
político brasileiro 

A identidade drag queen 
é tensionada na fala de 
Terreri, que a propõe 
como identidade comum 
a “todo mundo”, 
(inclusive professores?).  

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

  

Como afirma Silva (2000), “A identidade está ligada a estruturas discursivas e narrativas. A 

identidade está ligada a sistemas de representação. A identidade tem estreitas conexões com 

relações de poder" (p. 96-97). Considerando personagens aptos a discutir política e a educar 

seus interlocutores como figuras de poder, podemos sugerir que Rita Von Hunty é 

compreendida como figura que desafia a hierarquia desses lugares de poder enquanto os 

reclama para si como drag queen – incômodo percebido na forma como a relação entre 

humor, política e educação é disposta nos títulos e subtítulos analisados. 

O exemplo mais evidente é o título da publicação feita pela Carta Capital (PUTTI, 2019): 

“Um professor de política drag queen? Conheça Rita Von Hunty”. Aqui percebemos que “o 

professor de política”, no masculino, precede a drag queen, o que evidencia, de alguma 

maneira, a existência de uma tensão de gênero inerente à análise. A drag queen e sua 
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performance são uma ameaça ao regime normativo (Butler, 2019), já que o lugar da política é 

masculino, assim como o da docência no ensino superior – esses espaços não são 

normalmente ocupados por figuras que fazem paródias de gênero e que desafiam, ao mesmo 

tempo, a lógica heteronormativa e a organização social sustentada por ela. 

Guilherme Terreri poderia ser o professor apresentando os conceitos acadêmicos no Tempero 

Drag, mas ao fazê-lo por meio de sua persona drag queen causa estranhamento. O lugar 

ocupado pela drag queen em relação ao homem é de subalternidade, portanto Rita Von Hunty 

apresenta um desafio às normas sociais hierárquicas, e às relações de poder que inferiorizam a 

identidade drag queen – diferente da performatividade esperada de Terreri enquanto homem 

cisgênero. 

Por isso, Rita Von Hunty é apresentada como novidade, objeto de espanto ou curiosidade, que 

pode ser percebido em palavras como “conheça”. Ela é tratada como “fenômeno” 

(TAVARES, 2020), como “A” drag queen que causa esse tipo de incômodo – a recorrência 

do uso do artigo definido feminino, no singular, evidencia o destaque dado a ela. 

As identidades aparecem não apenas no sentido literal, na forma de “professora” e “drag 

queen”, mas também indicados na citação dos espaços ocupados por essas personagens – a 

noite e as salas de aula –, uma disputa de lugares físicos e simbólicos, assim como no uso de 

vocabulário relacionado a estas ocupações, como ensinar, discutir, humor. O contraste aqui é 

aquele da linguagem, um conjunto de signos que, para fazer sentido, exclui outros, como 

aponta Silva (2000).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho explorou a tensão em torno da representação da identidade de Rita Von Hunty, 

como drag queen e professora, em títulos de publicações online, a partir da hipótese do 

estranhamento causado pela coincidência destas identidades.  

Assim, o estudo qualitativo apontou para a proposição de um contraste entre o fazer da drag 

queen, que envolve a comunidade LGBTQIA+, o humor e a arte, e temas como a política, as 

ciências humanas e a sociologia. Se a função dos títulos é introduzir o tema principal do texto, 

assim como chamar a atenção dos leitores, é possível afirmar que a combinação entre os 
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elementos citados acima é digna de curiosidade ou estranhamento, na maioria as publicações 

analisadas.  

Mesmo que as palavras “drag queen” e “professora” não estejam presentes, elementos 

relacionados a essas identidades são elencados para contrastarem entre si nos títulos, sendo 

essa a principal tensão identificada. Além disso, a partir da análise foram identificados outros 

possíveis pares tensionados, como: drag queen e política; política e comunidade LGBTQIA+; 

comunidade LGBTQIA+ e sociologia; e humor e política. 
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