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RESUMO

Nesta pesquisa, analisamos a produção LGBT de efeito humorístico em canais de humor gay
do YouTube, enquanto discursivização das forças centrífugas e centrípetas homonormativas.
O humor gay dos canais pesquisados usa a carnavalização (força centrífuga) como técnica de
humor para gerar rupturas (resistência e transgressão) no discurso homonormativo, que se
apresenta uma reprodução do discurso heteronormativo. Enquanto a teledramaturgia tem
midiatizado o discurso homonormativo (casais de gays felizes, bem casados e bem sucedidos,
constituindo família através da adoção etc.) para gerar o efeito de aceitação social por
semelhança com o discurso heteronormativo (que por sua vez tem semelhanças com o
discurso patriarcalista, pró-família tradicional, anti-relacionamento aberto, contra a
sexualidade livre e não normatizada), os canais de humor gay têm recorrido ao grotesco e à
carnavalização para resistir e transgredir ao discurso homonormativo e também para deslocar
das margens para o centro os sujeitos LGBTT que não se guiam homonormativamente. Nossa
pesquisa tem evidenciado que esse tipo de produção humorística se vale, às vezes, de uma
linguagem codificada (Pajubá, Bajubá ou Bichês), evocando práticas sociais e construções
simbólicas do cotidiano, do subjetivo e do identitário gay, não raro tornando-se essa produção
linguístico-imagético-humorística opaca e inacessível em seus efeitos de sentido humorístico
para outros grupos sociais, não gerando o riso pela ausência neles de certos saberes e
memórias (POSSENTI, 2010). O discurso do grotesco aqui também identificado constitui
uma parte significativa do corpus analisado: 6 vídeos respectivamente extraídos dos canais de
humor gay Chá dos 5, Põe na Roda, Las Bibas From Viscaya, Bicha Melhore, Canal das Bee
e Laranjas Bahia. Para tratar deste discurso em particular, utilizamos as proposições sobre o
grotesco de Mikhail Bakhtin (1999) e as categorias do grotesco criadas por Muniz Sodré e
Raquel Paiva (2002). O grotesco e a carnavalização (força centrífuga) funcionam como
procedimentos e técnicas de humor, colocando-se nos vídeos contra as representações do
discurso homonormativo. A análise das condições de possibilidade (FOUCAULT, 1996;
1971; 2000; 1990) desse humor nos foram de grande importância e acuidade, bem como a
discussão da performatividade de gênero da filósofa norte-americana Judith Butler (1993;
1997; 1999) e seu respectivo viés no que concerne às relações de gênero e de poder, levandose em consideração a fabricação das subjetividades e identidades, como também o exercício
da resistência e da transgressão. Para a realização dessa investigação, apoiamo-nos sobre a
base teórico-conceitual e metodológica da Análise do Discurso de filiação francesa.
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ABSTRACT

In this research, we analyzed the LGBT production of humorous effect in gay humor channels
of YouTube, while discourse about the centrifugal and centripetal homonormative forces. The
gay humor of the channels studied uses carnivalization (centrifugal force) as a humor
technique to generate ruptures (resistance and transgression) in homonormative discourse,
which presents a reproduction of heteronormative discourse. While c has mediated the
homonormative discourse (couples of happy, well-married and successful gays, constituting
family through adoption, etc.) to generate the effect of social acceptance by resemblance to
heteronormative discourse (which in turn bears similarities to patriarchal discourse, traditional
pro-family, open anti-relationship, against free and non-standardized sexuality), gay humor
channels have resorted to grotesque and carnivalization to resist and transgress to
homonormative discourse and also to shift from the margins to the center LGBT subjects who
do not guide themselves homonormatively. Our research has evidenced that this type of
humorous production is sometimes based on a coded language (Pajuba, Bajubá or Bichês),
evoking social practices and symbolic constructions of the daily, the subjective and the gay
identity, often becoming this language-imagery-humorous production, opaque and
inaccessible in its effects of humorous sense to other social groups, not generating laughter
because of the absence of certain knowledge and memories in them (POSSENTI, 2010). The
grotesque discourse here also identified constitutes a significant part of the corpus analyzed: 6
videos respectively extracted from the gay humor channels Tea of 5, Pô na Roda, Bibas From
Viscaya, Bicha Melhore, Bee Channel and Oranges Bahia. To deal with this particular
discourse, we use the propositions on the grotesque of Mikhail Bakhtin (1999) and the
grotesque categories created by Muniz Sodré and Raquel Paiva (2002). Grotesque and
carnivalization (centrifugal force) function as procedures and techniques of humor, putting
themselves in the videos against the representations of homonormative discourse. The
analysis of the conditions of possibility (FOUCAULT, 1996; 1971; 2000; 1990) was of great
importance and acuity, as well as the discussion of the gender performativity of the American
philosopher Judith Butler (1993; their respective bias in relation to gender and power
relations, taking into account the fabrication of subjectivities and identities, as well as the
exercise of resistance and transgression. For the accomplishment of this investigation, we
support ourselves on the theoretical-conceptual and methodological basis of the Discourse
Analysis of French affiliation.
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RESUMEN

En esta investigación, analizamos la producción LGBT de efecto humorístico en canales de
humor gay de YouTube, mientras discursiviza las fuerzas centrífugas y centrípetas
homonormativas. El humor gay de los canales investigados utiliza la carnavalización (fuerza
centrífuga) como técnica de humor para generar rupturas (resistencia y transgresión) en el
discurso homonormativo, que se presenta una reproducción del discurso heteronormativo.
Mientras que la teledramaturgia ha mediado el discurso homonormativo (parejas de gays
felices, bien casados y exitosos, constituyendo familia a través de la adopción, etc.) para
generar el efecto de aceptación social por semejanza con el discurso heteronormativo (que a
su vez tiene semejanzas con el discurso, el discurso patriarcalista, pro-familia tradicional,
anti-relación abierta, contra la sexualidad libre y no normatizada), los canales de humor gay
han recurrido al grotesco ya la carnavalización para resistir y transgredir al discurso
homonormativo y también para desplazar de los márgenes hacia el centro los sujetos LGBTT
que no se guían homonormáticamente. Nuestra investigación ha evidenciado que este tipo de
producción humorística se vale, a veces, de un lenguaje codificado (Pajubá, Bajubá o Bichés),
evocando prácticas sociales y construcciones simbólicas de lo cotidiano, del subjetivo y del
identitario gay, no raro que se convierta la producción lingüístico-imaginaria-humorística
opaca e inaccesible en sus efectos de sentido humorístico hacia otros grupos sociales, no
generando la risa por la ausencia en ellos de ciertos saberes y memorias (POSSENTI, 2010).
El discurso del grotesco aquí también identificado constituye una parte significativa del
corpus analizado: 6 videos respectivamente extraídos de los canales de humor gay Té de los 5,
Pone en la Roda, Las Bibas De Viscaya, Bicha Melhore, Canal de las Bee y Laranjas Bahía.
Para tratar este discurso en particular, utilizamos las proposiciones sobre el grotesco de
Mikhail Bakhtin (1999) y las categorías del grotesco creadas por Muniz Sodré y Raquel Paiva
(2002). El grotesco y la carnavalización (fuerza centrífuga) funcionan como procedimientos y
técnicas de humor, colocándose en los videos contra las representaciones del discurso
homonormativo. El análisis de las condiciones de posibilidad (FOUCAULT, 1996, 1971,
2000, 1990) de ese humor nos fue de gran importancia y agudeza, así como la discusión de la
performatividad de género de la filósofa norteamericana Judith Butler (1993; 1997; 1999); su
respectivo sesgo en lo que concierne a las relaciones de género y de poder, teniendo en cuenta
la fabricación de las subjetividades e identidades, así como el ejercicio de la resistencia y de la
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transgresión. Para la realización de esta investigación, nos apoyamos sobre la base teóricoconceptual y metodológica del Análisis del Discurso de filiación francesa.

PALABRAS CLAVE: Humor gay; Grotesco; Carnavalización; LGBT; Performatividad de
Género; Análisis del discurso; YouTube.
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INTRODUÇÃO

Os dias que seguem não só viram emergir, no caleidoscópio dos noticiários, o debate
em torno das questões de gênero e das homossexualidades, como também tiveram o reforço
para esses mesmos debates dos inquietantes índices de criminalidade contra as chamadas
minorias, nos quais homossexuais, transexuais e transgêneros frequentam amiúde as trágicas e
dolorosas notícias de homicídios e latrocínios, por trás dos quais, sabemos, esconderem-se
preconceitos e práticas absurdas e desumanas de discriminação. Essa redução do sujeito
humano às suas práticas sexuais, levando-se em conta o viés do preconceito, engendrou
concomitantemente em seu encalço um fenômeno tão antigo quanto o próprio mundo: o riso.
Falamos aqui da produção de sentido humorístico que se tem atrelado aos debates
acima aludidos, uma vez que, ao mesmo tempo em que a sociedade fabrica seus mecanismos
de execração e marginalização das subjetividades, também produz movimentos de
transgressão e resistência para se contrapor a essas forças centrípetas, que empurram para as
margens, dentre eles situando-se o riso como notável estratégia de luta contra as hegemonias e
potências opressoras.
A produção humorística gay, um tipo de humor que procuramos analisar através dessa
pesquisa, quando retratada lado a lado com a violência simbólica experimentada pelas
minorias mundo afora, fez-nos, em algum momento, recordar de uma estratégia de
sobrevivência do notável psicólogo Viktor Frankl, criador da escola da Logoterapia, durante
os anos em que foi confinado num campo de concentração: Um amigo e colega com quem
trabalhei lado a lado, por semanas a fio, no local da construção, foi por mim adestrado na
prática do humor: propus-lhe o compromisso mútuo de inventarmos ao menos uma piada por
dia1. Dr. Viktor Frankl havia adotado, de forma genial e brilhante, a “vontade de humor”
como um meio perspectivar a vida dentro de uma de suas possibilidades mais ricas e
desafiadoras: como um truque útil para a arte de viver2.
Friedrich Nietzche, por sua vês, já havia contemplado no viés da arte a mesma
possibilidade de (re)significação da vida e da existência, ao estabelecer que: Como fenômeno
estético a existência ainda nos é suportável, e por meio da arte nos são dados olhos e mãos e,
sobretudo, boa consciência, para poder fazer de nós mesmos um tal fenômeno 3. A amplitude
estética da produção de humor hoje, juntamente com tudo aquilo a que o riso pode recorrer
1

FRANKL, Viktor. Em busca do sentido. P.28.
Ibidem.
3
NIETZSCHE, F., A Gaia Ciência, §107. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras: 2001.
2
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para se (re)inventar, é bastante potencializado no ciberespaço, esse novo universo para onde o
social se trasladou e deu ao homem contemporâneo ferramentas criativas que desafiam o
fantástico.
Profundamente nietzchiano, Foucault4 também propõe a existência como obra de arte
ao questionar: Mas a vida de todo indivíduo não poderia ser uma obra de arte? Por que uma
mesa ou uma casa são objetos de arte, mas nossas vidas não?5 Na perspectiva em que, nesse
esforço de investigação, procuramos analisar o humor gay, o encontramos artisticamente
construído, não apenas nas cenas de vídeo que captamos e transcrevemos na composição do
nosso corpus, mas no esforço de transgressão e resistência às forças heteronormativas que
enleiam e enredam qual teia de uma viúva negra os costumes, valores, horizontes e práticas
sociais da hodiernidade.
Emergindo de contextos sócio-históricos muito peculiares, de práticas associadas ao
sexo tão suas, que disso emerge um riso indecifrável para os outros, o humor gay lança mão
de todo um aparato próprio e de condições de existência ainda assinaladas por rejeição e
preconceito tanto nos círculos heteronormativos quanto nos homonormativos. E foram essas
condições de emergência, essas expressões, que nos moveram nessa pesquisa. E mais uma vez
Viktor Frankl irrompe em nossa memória ante os ecos de Auschwitz: A possibilidade de
optar por viver a vida como uma arte, mesmo em pleno campo de concentração, é dada pelo
fato de a vida ali ser muito rica em contrastes. E efeitos contrastantes, por sua vez,
pressupõem certa relatividade de todo sofrimento.
Não reforçamos com o nosso trabalho a ideia de vida gay enquanto vitimizada,
sofrida, mas, a ideia de que há espaços e discursos em litígio, há demolição e construção de
novos paradigmas, em concomitância com a existência de movimentos empenhados em
garantir a preservação de discursos que buscam promover obediência e adaptação ao status
quo heteronormativo.

“sou simplesmente nietzschiano e tento, dentro do possível e sobre um certo número de pontos, verificar, com a
ajuda dos textos de Nietzsche – também com as teses antinietzschianas (que são igualmente nietzschianas!) -, o
que é possível fazer nesse ou naquele domínio. Não busco nada além disso, mas isso eu busco bem” FOUCAULT, M., “O retorno da Moral”, in Ditos e Escritos, V. Trad. Elisa Monteiro e Inês Autran Dourado
Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.260.
5
FOUCAULT, M., « A propos de la généalogie de l’éthique : un aperçu du travail en cours » (entrevista com H.
Dreyfus e P. Rabinow, segunda versão) in Dits et écrits, IV, p.617.
4
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1.1

A construção das identidades homossexuais e o sujeito “bicha” da produção

humorística

Vatsya diz que assim é porque as participações no ato, assim como a
consciência do prazer nos homens e nas mulheres, são diferentes. As
diferenças em tais participações, onde os homens são agentes e as
mulheres pacientes, devem-se à natureza do macho e da fêmea, pois
de outra forma o agente poderia algumas vezes ser o paciente, e viceversa. E desta diferença nas participações segue-se a diferença na
consciência do prazer, pois o homem pensa: ‘esta mulher está ligada a
mim’, enquanto a mulher pensa: ‘eu estou ligada a este homem’.
Os Kama Sutra, de Vatsyayana

Fry & McRae iniciam sua obra O Que é Homossexualidade com a própria pergunta
que dá título ao livro, e de imediato acenam com a ideia de que se trata de uma construção
identitária e de práticas sociais assinaladas por fluidez e mobilidade diversas:
“O que é a homossexualidade?” Esta pergunta tem como pressuposto
que a homossexualidade é alguma coisa. O problema é que a
homossexualidade é uma infinita variação sobre um mesmo tema: o
das relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo sexo. Assim,
ela é uma coisa na Grécia Antiga, outra coisa na Europa do fim do
século XIX, outra coisa ainda entre os índios Guaiaqui do Paraguai.
Com este mesmo raciocínio, a homossexualidade pode ser uma coisa
para um camponês do Mato Grosso, outra coisa para um candidato a
governador do Estado de São Paulo em 1982 e, de fato, tantas coisas
quanto os diversos segmentos sociais da sociedade brasileira
contemporânea (Fry & McRae, 1985, p. 7).
Sendo a identidade (Fischer, 1996) a articulação do psicológico, do histórico, do social
e do cultural na singularidade do sujeito, nela se articula também a força simbólica das
relações travadas entre o indivíduo, os outros e a sociedade. E uma vez que todas essas
variáveis permanecem mutáveis no tempo e no espaço, as relações complexas que delas
derivam, irrepetíveis que são histórica e geograficamente, aglutinam características sempre
sui generis, únicas, que resultam em construções identitárias e práticas sociais igualmente
irrepetíveis. Dessa forma, se nos torna perfeitamente compreensível quando que Frie &
McRae (1985) afirmam que a homossexualidade de uma época não é a mesma de outra,
embora na aparência e na superfície da prática social, lugar onde a usina das subjetividades
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nem sempre se evidencia, se julgue o oposto disso apenas por se deter o olhar apenas na
junção libidinal entre dois corpos do mesmo sexo. Enquanto consciência social e individual
de si e dos outros, as identidades homossexuais não são as mesmas historicamente, e algumas
dessas nuances que se diferenciam sempre trataremos nesse capítulo.
Na perspectiva sociológica, as identidades são construídas mediante os elementos
fornecidos pelo quando (história) e aonde (geografia) o sujeito se localiza, assim como
também pela biologia, pelas instituições produtoras e reprodutoras de discursos (religião,
academia), pelo inconsciente pessoal e coletivo (memória, tradições). É aí onde
representações e concepções de masculinidades, feminilidades e homossexualidades são
forjadas. No tocante ao objeto humorístico de nossa pesquisa (os vídeos de canais de humor
gay do YouTube), podemos asseverar que neles se precebe uma construção identitária
posicionada a partir do feminino, e exatamente por essa razão podemos afirmar também que o
humor produzido por e a partir desse objeto apresenta, em uma de suas camadas, o
preconceito e uma certa desvalorização do feminino e um certo enaltecimento do masculino,
como nos casos em que a bicha que “dá” é objeto de deboche e a bicha que “come” é valorada
quase que na categoria do herói.
O que nos interessa na pesquisa que desenvolvemos, no tocante à construção
identitária das homossexualidades, é uma certa divisão ancestral que fabricou e reforçou, no
seio das comunidades LGBTT, representações hierárquicas envolvendo os papéis sexuais
ativo e passivo, atrelando a esses papéis crenças e valorações a respeito do masculino e do
feminino, da relação homossexual ativa e passiva. Essas dicotomias, ligadas à prática sexual
do coito anal, reproduzem e/ou aglutinam preconceitos e crenças que afetam os sujeitos num
plano simbólico, espraiando-se esses preconceitos e crenças para além da cena em que a
atividade sexual se dá:
Essa divisão do mundo masculino em “comedores” e “doadores” e a
classificação das relações sexuais onde esses dois papéis não estão
claramente definidos como desviantes expressam a ideologia
heterossexual dominante da sociedade mais ampla, no sentido de que
a relação sexual macho/fêmea é de “comedor” e “doador”. De fato, os
mesmos termos são usados em relação ao ato heterossexual. Esta
interpretação é reforçada pelo poder associado às relações envolvidas.
A palavra “comer” é também usada para se referir ao ato de “tomar”
uma peça em xadrez ou no jogo de damas, e ao ato de vencer
agressivamente: por exemplo, um time de futebol vencedor “comeu”
os seus adversários. A palavra “dar”, por outro lado, expressa
fraqueza. Assim como se supõe que um homem domina e “vence”
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uma mulher num relacionamento heterossexual, da mesma maneira o
“comedor” domina o homossexual (Fry, 1982, p. 68).
Ao perceber a existência, na sua pesquisa etnográfica, de duas categorias distintas que
determinam a dinâmica social e cultural das homossexualidades masculinas de Belém, Fry
(Ibidem, ibidem) nos fornece informações muito importantes e pertinentes à questão do humor
produzido por/sobre gays. Essas categorias sociais privilegiam os gays masculinos que são
chamados de “homens”, “machos”, “garanhões” ou “fanchões”; os gays femininos (com
trejeitos bem mais próximos das representações sociais da mulher), por sua vez, são
pejorativa e/ou humoristicamente chamados, dentro e fora da comunidade LGBT, de “bicha”,
de “viado”, de “fresco”, de “garota”, de “mulher”, “mulheríssima”, “mulherésima”, super
fêmea etc.
Possenti (1998, p. 25) afirma que as piadas são interessantes para os estudiosos
porque praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente controversos. Dessa
forma, pelo fato mesmo da questão do homossexual passivo e/ou ativo ser causadora de
controvérsias, lutas em busca de empoderamento e polêmicas tanto dentro quanto fora das
comunidades LGBT, é que são feitas tantas piadas sobre o sujeito bicha e sobre seu papel na
relação sexual.
Fry também observou que com muito poucas exceções, os machos que “comem”
bichas não são classificados de maneira diferente dos “homens verdadeiros”, ou seja, eles
não diferem (...) dos machos que se limitam a “comer” mulheres. Há diferenças notáveis
entre o personagem social “bicha” e o outro personagem social “homossexual”, posto que
ambos são alcançados pelas representações sociais, que se materializam na língua, de modos
bem distintos:
Em resumo, enquanto o mundo heterossexual define a “bicha” como
um indivíduo anormal, nojento e vergonhoso porque não se conforma
ao papel social e sexual prescrito ao seu sexo, as próprias “bichas”
também criam a sua classificação na qual os papéis de “comedores” e
“doadores” do mundo heterossexual estão reproduzidos e a nãoconformidade a esses papéis é vista igualmente como anormal
(Ibidem, ibidem).
Fry afirma, no embasamento de sua pesquisa, que a sexualidade é limitada e
controlada por meio de categorias e conceitos construídos historicamente e que é impossível
estudar qualquer fenômeno social sem primeiro entender o universo de representações dentro

20

do qual o indivíduo se move como ator social. E ele destaca que essas representações são
produzidas socialmente.
A distinção observada entre a representação social da “bicha” passiva e do
“homossexual” ativo, masculino, resulta de outras ideologias e discursos, e perpassam
ideologias políticas conflitantes, cosmologias religiosas, bem como ideologias sobre idade,
raça, classe social etc. De acordo com Misse:

É interessante notar, no plano mais geral do ethos capitalista, a ênfase
na iniciativa, no trabalho e na atividade em detrimento do ócio, da
passividade. Esta antinomia ideológica “ativo/passivo” começa nos
livros contábeis das empresas e se estende por todo o universo
simbólico dominante, ora se transmutando em “ofensiva” e
“defensiva” (como na estratégia militar), ora significando “agente” e
“paciente”, “movimento” e “inércia”, “vivo” e “morto”. Entre os
atributos da “feminilidade” encontramos praticamente o “passivo” em
toda parte: no frágil, no tímido, no recatado, no sacrificado, no
dependente, no masoquista. A própria posição e função sexual da
mulher é designada como passiva pelo discurso dominante (MISSE,
2007, p.44-45).
Misse sugere que, na prática desse discurso, surge uma estigmatização do feminino
passivo, muito embora ele não se detenha na explicação de como esse estigma se une ao do
homossexual.

O “normal” é associado ao estereótipo de “ativo” e o “estigmatizado”
ao de “passivo”, correspondendo o primeiro à função sexual do
heterossexual masculino e o segundo, à função sexual do
heterossexual feminino. Por extensão, e numa ordem inversa, o
homossexual masculino “passivo” e o homossexual feminino
“passivo” corresponderão ao “estigmatizado”, e o homossexual
masculino “ativo” e feminino “ativo” equivalerão ao “normal”
(Ibidem, ibidem, p.47-48).
Fry (1982, p. 90-91) sistematiza a discussão em torno desses embates ideológicos
elencando quatro componentes básicos que são usados socialmente para construir as
identidades sexuais-afetivas. São eles: 1) o sexo fisiológico; 2) o papel de gênero; 3) o
comportamento sexual e 4) a orientação sexual.
O sexo fisiológico diz respeito aos atributos físicos através dos quais distinguem-se
machos e fêmeas, não variando esses elementos de um sistema cultural para outro. Dito de
outra forma, se convencionou culturalmente que o sujeito que nasce com pênis é macho e o
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que nasce com vagina é fêmea, muito embora na transexualidade essa lógica seja inócua,
porquanto no caso da mulher trans temos o sujeito que nasceu com os órgãos masculinos, mas
que em algum momento de sua vida passou a ter uma percepção de si enquanto mulher.
O papel de gênero se refere especificamente ao comportamento, aos traços de
personalidade e às expectativas sociais normalmente associadas aos papéis masculino e
feminino. Cada cultura desenvolve e fabrica seus próprios direcionamentos a serem adotados
pelos sujeitos no exercício e adoção desses papéis, a partir do sexo fisiológico.
Consequentemente, a adoção de um certo papel de gênero pelo gênero oposto sempre tem
resultado em conflitos de vária ordem na maioria das culturas e sociedades, resolvendo-se
esses conflitos, às vezes, através de entendimentos religiosos ou por meio de lutas políticosociais em busca de empoderamento e equanimidade dos direitos desses indivíduos.
O comportamento sexual se refere ao comportamento sexual esperado por uma
determinada identidade. É aqui que entra aquela dicotomia fabricada culturalmente sobre o
que é ser passivo e o que é ser ativo, sendo em nossa cultura chamada de atividade a atuação
de penetrar e de passividade o ato de ser penetrado.
E, finalmente, a orientação sexual, que é uma referência ao objeto de desejo dos
sujeitos. Dessa forma, alguém será chamado de homossexual se sua orientação sexual resultar
na busca por um parceiro do mesmo sexo biológico e heterossexual quando a busca afetivosexual for na direção do sexo oposto.
Sobre a inter-relação desses componentes, diz Fry (Ibidem, ibidem) que se espera do
“homem norma” que seja do sexo masculino , que desempenhe o papel de gênero masculino,
que seja “ativo” sexualmente e que tenha uma orientação sexual heterossexual.
É aqui, na produção desse circuito de estigmatização do passivo e do feminino, que a
produção de humor encontrará um vasto arsenal discursivo-ideológico, o que resultará numa
possibilidade enorme de produção de piadas envolvendo a “bicha louca”, o “veado”, enfim, o
homem que se apresenta socialmente a partir de um simbólico atribuído ao domínio do
feminino.
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1.1

A performatividade de gênero em meio aos ativos, passivos, versáteis, os gouines

e muitos outros

Subjetividades,

práticas

sociais

e

tradições

aparentemente

sólidas,

na

contemporaneidade, têm experimentado velozes reconfigurações, algumas delas causando
grandes mudanças na forma como os sujeitos se percebem e são percebidos. Dentre essas
mudanças na concretagem de tradições congeladas no tempo e no espaço, temos o binômio
gênero/sexo, antes aceito como aquisição normal e natural.
Essa ruptura, de início, oportunizou às teorias feministas prerrogativas entendidas
como "desnaturalizadoras", em oposição a consensos tradicionais que se arrogavam o direito
de ditar as normas da masculinidade e da feminilidade, reprodutores de discursos patriarcais e
machistas. Ao inflamar essa discussão com a proposição de que sexo é biológico e gênero é
construído socialmente, Butler (2003, p. 13) estabelece que não é a biologia, mas a cultura
que se torna o destino, não no sentido determinista, mas no sentido de linhas de força atuantes
que se reiteram. Simone de Beauvoir (), no final dos anos 1940, antecipa essa discussão
afirmando que:

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher: nenhum destino biológico,
psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto
intermediário entre o macho e o castrado, que se qualifica de feminino
(BEAUVOIR, 1980, p.9).

Essa frase tornou-se célebre e praticamente um point obrigatório nas discussões
feministas e de gênero. Butler (2003, p. 162) a questionará nos seguintes termos: “A frase é
curiosa, até mesmo um pouco absurda, pois como tornar-se mulher se não se é mulher desde
o começo? E quem se torna mulher? Há algum ser humano que se torne de seu gênero em
algum ponto do tempo?” Butler, entretanto, reconhece que a frase de Beauvoir aponta para a
construção cultural do gênero, isto é, do gênero enquanto não natural, mas naturalizado na
prática social:

Se o argumento de Beauvoir, de que não nascemos mas nos tornamos uma
mulher, está correto, segue-se que a mulher em si é um termo em processo,
um devir, um construir do qual não se pode dizer legitimamente que tenha
origem ou fim. Como uma prática discursiva contínua, ela está aberta à
intervenção e à ressignificação. Mesmo quando o gênero parece se cristalizar
nas formas mais reificadas, a “cristalização” é, ela própria, uma prática
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insistente e insidiosa, sustentada e regulada por diversos meios sociais. Para
Beauvoir, nunca é possível se tornar, finalmente, uma mulher, como se
houvesse um telos que governasse o processo de aculturação e construção
(BUTLER, 2003, p. 33).

Foi notável, contudo, a reformulação de Butler dessa identidade feminina imóvel,
defendida até meados da década de 1980, pelo Movimento Feminista, momento em que o par
sexo/gênero serviu às teorias feministas e começou a ser questionado. Isso promoveu, no
âmbito dos debates de maioridade, a emancipação do Feminismo, uma vez que esse processo
de desconstrução do gênero levantou o problema da inexistência desse sujeito que o
feminismo quer representar. Logo, o gênero deixaria de ser concebido como essência, sentido
e substância, para não mais se limitar à estreiteza das rotulagens binárias. Consequentemente,
ao não ser mais entendido como essência condutora de papeis culturais, o gênero passou a ser
visto como um processo que se cristaliza ou se solidifica, parecendo sempre ter estado lá,
tendo muito mais a ver com o que fazemos repetidamente, que com o que somos.
Logo, as pesquisas nesse sentido demoliram a ideia de que sexo, gênero e sexualidade
estavam mutuamente relacionados, ou seja, não se tornou mais possível estabelecer conexões
biológicas, naturalizantes, entre o sexo e determinados traços de comportamento como
pertencentes por natureza àquele universo sexual. A Antropologia se tornou um excelente
auxiliar nessa seara, mostrando que o que se entende por feminino em um certo lugar pode
muito bem ser parte das manifestações culturais masculinas em outro espaço geográfico.
A proposição do gênero como construído também resultou, nos trabalhos de Butler, na
arrojada conclusão de que o sexo também é culturalmente construído, de maneira que a
distinção sexo/gênero não é, na verdade, distinção alguma (BUTLER, 2003, p.7). Para ela,
sexo e gênero são construções culturais fantasmáticas, que definem e demarcam o corpo. Sua
tese vai na direção de evidenciar que, numa cultura heterossexual e heterossexista, o que
ocorre é o que Adrienne Rich, poeta norte-americana e crítica feminista, chamou de
“heterossexualidade compulsória”, uma espécie de ordem dominante, socialmente instituída e
mantida, através da qual os sujeitos sociais se veem compelidos a ser heterossexuais.
Butler (Ibidem, p. 22) ilustra sua proposta de gênero performativo através do caso de
Herculine Burbin, cujo diário, foi publicado e recebeu uma introdução de Foucault. Barbin foi
um/uma hermafrodita que se suicidou aos trinta anos, pouco depois de ser obrigad(o)a a viver
como um homem, no século XIX, sendo naquela época um sujeito extremamente difícil de ser
categorizado na moldura da heterossexualidade binária, moldura que aposta numa ligação
direta entre sexo e gênero. Foucault refere-se a Barbin, usando pronome masculino, conforme
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determinado pela lei e pelos médicos. Em sua obra Problemas de Gênero, Butler afirma que
esse caso remete à ideia de uma “metafísica da substância” e de “categorias identitárias do
sexo” (Ibidem, p.23-24). A “metafísica da substância” é uma alusão à noção amplamente
difundida de que o sexo e o corpo seriam entidades materiais e naturais (em oposição à ideia
de que são cultural, histórica e socialmente construídas), portanto autoevidentes. Para Butler,
elas são, finalmente, construções culturais “fantasmáticas” que delimitam e rotulam o corpo:
O gênero não é um substantivo, mas demonstra ser performativo, quer dizer,
constituinte da identidade que pretende ser. Nesse sentido, o gênero é sempre
um fazer, embora não um fazer por um sujeito que se poderia dizer que
preexiste ao feito (Ibidem, p. 25).
O gênero é a contínua estilização do corpo, um conjunto de atos repetidos,
no interior de um quadro regulatório altamente rígido, que se cristaliza ao
longo do tempo para produzir a aparência de uma substância, a aparência de
uma maneira natural de ser. Para ser bem-sucedida, uma genealogia política
das ontologias dos gêneros deverá desconstruir a aparência substantiva do
gênero em seus atos constitutivos e localizar e explicar esses atos no interior
dos quadros compulsórios estabelecidos pelas várias forças que policiam a
sua aparência social (Ibidem, p. 33).

A discussão que se fortalece na contemporaneidade se detém em como o sujeito se
constitui a partir das estruturas de poder sexuadas e “generificadas”. Hoje, interessa aos novos
campos de estudo do gênero rastrear os processos por meio dos quais o sexo e a sexualidade
são construídos discursivamente ao longo dos tempos e das culturas.

1.2

Transdiferença: obediência, resistência e transgressão na comunidade LGBT

Transformar num capítulo que pode até ser panfletário

O conceito de transdiferença (BREINIG & LÖSCH, 2002 apud OLINTO, 2010),
ainda em processo de elaboração na Universidade de Erlangen, na Alemanha, parece
contemplar, no mutante universo dos processos identitários sexuais da contemporaneidade, os
sujeitos à cujas práticas sociais os rótulos não se ajustam nem aderem com exatidão. Muitos
dos sujeitos chamados afeminados, grupo que não constitui uma massa homogênea com
características estanques, fogem à lógica binária (feminino/masculino) em que se espera
enquadrá-los, especialmente quando se acrescenta a essa discussão o polêmico assunto (no
mundo gay) dos papéis assumidos na prática sexual: passivo, ativo ou versátil.
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Historicamente, o ato homossexual passivo tem sido associado à mulher, ao polo feminino,
por sua vez associados à fraqueza, mormente a partir das tradições judaico-cristãs e, portanto,
hierarquicamente inferiorizado. A prática sexual, porém, dos sujeitos homossexuais
considerados afeminados não se circunscreve necessariamente, segundo suas próprias
enunciações, ao binarismo macho/fêmea, podendo haver flutuações, arranjos e até exclusão
tanto de um quanto de outro paradigma sociocultural.
Há uma espécie de crença (e preconceito) na gay community de que todo homossexual
afeminado seja passivo numa relação sexual. Esses consensos seguem uma lógica
heteronormativa, segundo a qual os sujeitos másculos devem assumir o papel de ativo
(macho) e os afeminados o papel de passivo (fêmea), mitificando-se o papel do versátil como
uma prerrogativa mais comum aos sujeitos másculos e/ou àqueles que não apresentam
características femininas acentuadas:

A oposição ativo/passivo traz consigo a heterossexualidade como norma, e
dispõe homens e mulheres segundo a “natureza”. Neste sentido, a
homossexualidade subverteria a norma, a partir da ocupação, no caso da
homossexualidade masculina, de uma posição inferior (dominada)
(Bourdieu, 1999; Bozon, 1999). Essa posição foi construída historicamente,
pela medicina e psiquiatria, a partir da reelaboração da prática homossexual
como enfermidade, e não mais como pecado (Turner, 1989) e é fundada na
percepção de diferentes naturezas para homens e mulheres e na identificação
do homossexual com a natureza feminina (Costa, 1996) (ANJOS6, 2000, p.
276).

O papel do ativo e/ou do versátil num sujeito afeminado, por outro lado, chega quase a
escandalizar ou tornar-se motivo de ridicularização no imaginário de muitos homossexuais.
As rotulagens na cena gay (e não apenas na cena gay) são baseadas não apenas no nível de
feminilidade ou masculinidade dos corpos, mas tomam também como parâmetros questões
como cor de pele, classe social, profissão, domínio das culturas urbanas (em oposição às
culturas interioranas e das zonas rurais), idade (quanto mais jovem, maior o prestigio), beleza
(quanto mais próximo dos ideais midiáticos, maior o prestígio), estatura, peso, poder de
consumo etc. Esses elementos se misturam de tal forma, e articulam uma malha tão complexa
de valores e preconceitos, que muitas vezes um sujeito será considerado afeminado apenas em
razão do que veste, e não pelos trejeitos femininos. A pecha de afeminado também pode se
aplicar a um sujeito unicamente em razão de se gozar de um estereótipo diferente daquele
6
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dominante na cena gay de um dado lugar. Ursos, drags, poc-pocs, travestis, fashionistas,
barbies, bichas barbadas, transsex, tweeks, nerds, Irenes, barrocas, afetadas, entre outros, são
algumas das inúmeras adjetivações com que são articuladas as redes identitárias de poder e
prestígio na comunidade sob análise.
Pocahy (2008, p.2), analisando a conjuntura do homossexual idoso, propõe um
entendimento da “maquinação/produção de uma homonormatividade - uma norma
homossexual -, evidenciando outras formas de exclusão e/ou de manutenção das regulações
em torno dos binarismos de gênero e da sexualidade tida como normal”, fazendo menção na
sua pesquisa às já referidas questões etárias, de raça/etnia e classe, de cujos cruzamentos se
desdobram numerosas regras de inclusão e exclusão. E Duggan (2003), refletindo sobre essa
problemática e seus impactos na cidadania, nas migrações, nos colonialismos, nos racismos
etc., concebe a homonormatividade como uma ramificação e uma espécie de reprodução
heteronormativa para não-heterossexuais, uma vez que ela “não desafia as instituições e os
valores heterossexistas mas, em vez disso, legitima, sustém e procura a inclusão [no seio
dessas instituições e desses valores]” (Ibidem, ibidem, p. 50).
Há também, evidentemente, aqueles sujeitos, no fractal das identidades e sexualidades,
que flutuam entre polos à semelhança de elétrons que não se deixam captar pelas lentes mais
poderosas, cuja pele parece repelir o adesivo dos rótulos e o arame farpado das cercas
identitárias, muito embora já não se opere o conceito de identidade como algo fixo, linear e
absoluto:

(...) os inomináveis são os que não são nem isto nem aquilo. Aquilo que não
presta ao jogo da oposição nem de sua lógica. Aquilo que deixa a
conhecimento, toda determinação. São, por isso mesmo, a indeterminação, o
adiamento do conhecimento, o deixar para depois – e sempre para depois –
toda classificação, toda definição, toda catalogação (SKLIAR, 2003, p.55).

A elaboração do conceito de transdiferença não elimina o conceito de diferença, nem o
supera. A transdiferença se funda na fabricação do próprio sentido de diferença, dando
visibilidade, porém, ao que é refratário, a tudo que “atravessa, por assim dizer, as fronteiras e
torna oscilante a diferença inscrita, sem, todavia, dissolvê-la” (OLINTO, 2010, p. 30). E,
naturalmente, representa um “ganho epistêmico singular (...), ao ressaltar processos híbridos
ou de fronteiras culturais (inter, trans e multiculturais), possibilitando lidar com a
complexidade da contemporaneidade” (MOITA LOPES & BASTOS, 2010, p. 13).
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2

METODOLOGIA

2.1

Questões e objetivos de pesquisa

A questão que nos move nessa pesquisa é a seguinte: podemos falar numa produção de
sentido de um humor genuinamente gay, na mídia digital, refletindo as disputas discursivas
das relações de gênero e poder desenvolvidas nos limiares (e através da tensão) entre a
heteronormatividade e a homonormatividade, esta última já bastante midiatizada?
Sendo essa nossa questão de pesquisa, à medida que encetamos nossa jornada fomos
verificando que esse humor específico apresentava-se às vezes acompanhado do discurso do
grotesco, de modo a produzir efeitos de carnavalização e destronamento (resistência e
transgressão), ora reforçando ou desconstruindo estereótipos gays na esteira da produção do
riso. As outras questões são:
- Como se constitui o humor gay na tensão entre a heteronormatividade e a
homonormatividade?
- Nesse processo, de acordo com o corpus analisado, como se apresenta esse humor:
carnavalesco, humor de resistência ou humor de transgressão?
- Quais técnicas podem ser observadas na constituição do humor presente em cada corpus
analisado?
Desta forma, tomando como ponto de partida o objetivo geral: “Analisar a produção
de sentido de um humor genuinamente gay, na mídia digital, e como ele reflete as disputas
discursivas das relações de gênero e poder desenvolvidas nos limiares (e através da tensão)
entre a heteronormatividade e a homonormatividade”, vejamos os objetivos específicos para a
realização dessa pesquisa:

1. Analisar como se constitui o humor gay na tensão entre a heteronormatividade e a
homonormatividade;
2. Classificar o humor das postagens analisadas de acordo com os tipos e gêneros do grotesco
propostos por Sodré e Paiva (2002);
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3. Avaliar se o humor encontrado nas postagens se trata de um humor: carnavalesco,
disciplinador, humor de resistência ou humor de transgressão;
4. Analisar que técnicas de humor foram empregadas na produção do efeito humorístico.

2.2

Análise do Discurso, Linguística Aplicada e as quatro fases

2.3

Percurso metodológico

A nossa pesquisa se trata, portanto, de pesquisa qualitativa, em razão de não
recorrermos a quantificações, enumerações de eventos ou instrumentais estatísticos.
O corpus pesquisado, ademais, não é um texto escrito em suporte de papel; é um
conjunto de textos verbais, não verbais, filmes (videoclips originalmente hospedados no
YouTube), imagens (reais e/ou editadas), parodiados e /ou adaptados para gerar efeito
humorístico, hospedados no ciberespaço, nos domínios digitalizados do YouTube.
Apresenta ainda o nosso campo pesquisado um entrelaçamento discursivo que permite
investigarmos as influências político-sociais, históricas e culturais nele referidas ou ausentes,
quer como vestígios ou pistas deixados ali intencionalmente ou não, mas certamente
constituintes da trama múltipla que estrutura a linguagem no seu recorte de prática social e
histórica.
Guiou-nos, igualmente, em nossa investigação, a guisa de norte metodológico, a
sincera interrogação da relevância social do tema, como consequência direta de tudo que se
postula no território da Linguística Aplicada (MOITA LOPES, 2006, p.59), o que nos
descortinou os vários atores sociais envolvidos no fenômeno focalizado, a dimensão crítica
das realidades sociais implicadas no discurso do grotesco e seus sentidos históricos e
socioculturais apreendidos.
Procuramos nos ditames de nossa investigação, portanto, os elementos geradores de
um efeito humorístico que se relacionasse com o universo LGBTT de forma inequívoca,
inconfundível. Os efeitos carnavalizantes e grotescos, contudo, nem sempre foram observados
em nosso corpus. Mas não se pode negar que, dada à conjuntura de preconceito e negação de
direitos igualitários que a comunidade LGBTT ainda atravessa, a sua presença demarca
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fronteiras de resistência e transgressão aos discursos mantenedores do domínio
heteronormativo e de seu filho bastardo a homonormatividade.
No que tange à incidência do discurso do grotesco nos vídeos analisados,
consideramos suas manifestações na sua amplitude e em suas variadas e mutantes expressões.
Auxiliaram-nos na sua análise as proposições de Bakhtin (1999a), de Russo (2000), de Kayser
(2003) e de Sodré e Paiva (2002). A análise da tipologia específica do discurso do grotesco
adotada nessa pesquisa coube a Sodré e Paiva (2002), que nos forneceram uma proposta
sempre atual dos gêneros e espécies do grotesco, aos quais recorremos na análise sempre que
a discursividade grotesca se nos apresentou.
Como lente crítica do aspecto cômico e das técnicas de humor, debruçamo-nos sobre
as proposições de Vladimir Propp (1992) no tocante ao riso.
Na análise do efeito carnavalesco, refletimos sobre as proposições de Bakhtin (1999a).
Outros teóricos da comicidade, do riso, do feio e do grotesco também foram nossos
interlocutores na análise de algumas postagens, dentre eles: Eco (2007), Bergson (1983) e
Minois (2003).
O espaço de tempo para coleta e transcrição dos vídeos nos canais de humor gay do
YouTube compreendeu de janeiro a julho de 2016, não havendo de nossa parte critério mais
exuberante na escolha do corpus senão a presença dos discursos LGBTT em seus movimentos
de filiação, resistência ou transgresão na sua construção sócio-histórica e cultural no mundo.
Assim, o corpus de nossa investigação vem dos seguintes canais de humor gay: Põe na
Roda, Chá dos 5 e Las Bibas From Viscaya. Diante do nosso corpus, importa considerar
também, nos baseamos por um roteiro que elaboramos para melhor dialogar com o nosso
objeto de pesquisa:
- Foi produzido por gays? O que evidencia isso?
- Foi produzido para um público gay? O que evidencia isso?
- Há um editorial no canal do YouTube onde os vídeos foram postados?
- O vídeo seria compreendido fora dos grupos gays? O que evidencia isso?
- O vídeo usa elementos humorísticos (linguagem, trejeitos, discursos, crenças, valores etc.)
característicos de grupos gays? O que evidencia isso?
- O humor presente no vídeo reforça padrões homonormativos e/ou heteronormativos
(empoderamento e/ou desempoderamento social devido à questões etárias, poder de consumo,
classe social, sotaque, vestuário, papel sexual na relação [ativo, passivo, versátil ou nenhum]
etc.)?
- Como se constitui o efeito humorístico?
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- É um humor que aposta em estereótipos ou vai além deles? Que estereótipos?
- É um humor que parodia? Parodia o quê?
- É um humor que rir de si mesmo ou do outro?
- É um humor que sugere resistência ou assujeitamento?
- Há nele elementos do discurso grotesco (destronação, carnavalização, o corpo imperfeito
e/ou deformado, corpo espalhafatoso, as partes baixas do corpo, excreções corporais
[esperma, pus, fezes, urina, gazes, expulsão acidental de líquidos residuais de lavagens
anorretais etc.])?
- Que condições de produção foram observadas? Descreva-as.
- Que Interdiscursos podem ser observados nessa produção humorística?

2.4

Estado da arte

Um número muito vasto de autores, em diversas áreas do conhecimento, se
debruçaram e discorreram sobre temáticas LGBT e sobre a construção das identidades
homossexuais.
Pereira (2009), em sua tese de doutorado na área de Marketing, traz um estudo acerca
das representações simbólicas que determinam como o discurso associado a posses é utilizado
por gays masculinos para enfrentarem o estigma da identidade homossexual nos níveis
individual, familiar, grupal e social. Para colimar esse objetivo, ele se detém na análise de
grupos socialmente marginalizados como gays, negros, usuários de drogas, entre outros,
atento ao comportamento do consumidor, uma vez que a determinados grupos sociais é
negada a condição de membros de uma sociedade moderna e de consumo. Sendo assim, sua
análise abrange tanto a identidade homossexual como o estigma relacionado a ela,
considerando ambos como construções sociais impostas por um discurso médico produzido
no século XIX, que, por sua vez, criou a categorização da homossexualidade.
Felicíssimo (2014) constrói a sua tese na área de Linguística do Texto e do Discurso,
detendo-se na análise da homofobia e das homossexualidades no imaginário brasileiro. Sua
análise abrange um conjunto de cinco vídeos do chamado Kit “Escola Sem Homofobia”.
Procurando atender ao Programa “Brasil Sem Homofobia”, criado em 2004, o “Escola Sem
Homofobia” foi um projeto que recebeu o apoio do Ministério da Educação/Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (MEC/SECAD) e que teve como

31

principal objetivo promover o enfrentamento da homofobia no ambiente escolar e a educação
para a diversidade sexual.
Souza (2009), na sua dissertação apresentada ao Departamento de Artes da USP, se
detém

nas

discussões

sociais

e

seus

contextos

contemporâneos,

analisando

as

homossexualidades, a partir da visão de uma cultura midiatizada de consumo. Para tanto, foi
realizado um levantamento dos estudos sobre sexualidade, pondo em destaque o espaço
psicossocial destinado aos homossexuais, mediante o que foi possível o estudo da visibilidade
homossexual bem como sua influência no mercado de consumo. A repercussão das
personagens gays na TV é amplamente discutida nessa dissertação.
Santos (2010), na sua tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Semiótica e
Linguística Geral da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de
São Paulo, analisa as homossexualidades a partir do prisma da intolerância e do preconceito.
É realizada, portanto, uma análise semiótica dos depoimentos de mães heterossexuais e de
filhos homossexuais brasileiros, com foco na organização discursivo-passional e da
enunciação de milhares de depoimentos, relacionando texto e contexto via enunciação. A
partir disso, foi feito o levantamento de semelhanças e diferenças qualitativas, entre os
percursos de aceitação das mães a seus filhos homossexuais.
Braga Júnior (2006) apresenta na sua tese um estudo sobre Caio Fernando de Abreu,
detendo-se nos aspectos homoeróticos da narrativa do célebre autor do Rio grande do Sul.
Essa pesquisa procurou compreender os mecanismos dialógicos entre os discursos gay
(agindo como co-autor) de uma homocultura e o literário (descentrado pelo olhar que narra e
desconstrutor do objeto homossexualidade de que fala).
Dornelles (2014), na sua dissertação, apresenta uma análise de conteúdo de vídeos de
vloggers (YouTube) brasileiros de sucesso, selecionados aleatoriamente. O estudo se
desenvolve a partir de uma metodologia fundamentada em referências bibliográficas dos
pesquisadores relacionandos e, principalmente, no próprio objeto de estudo.
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3

3.1

REFERENCIAL TEÓRICO

O grotesco e suas categorias

Por ocasião do momento histórico que se considera como o apagar das luzes da Idade
Média, evento assinalado pela diminuição da população, reveses econômicos, guerras e
redução do poderio milenar da Igreja, surgem as condições em que se opera a fabricação do
grotesco. Bakhtin (1999a) situa aí a emergência desse discurso que se notabilizará, a partir de
então, em diversas expressões: na literatura, no cinema, na música, na poesia, na escultura,
nos programas televisivos de auditório etc. Dentre os fatos que impactaram o século XIV,
ensejando o aprofundamento das tensões vigentes na Europa, destacamos: a Peste Negra,
ceifando milhões de vidas, não fazendo distinção entre ricos e miseráveis, o colapso
demográfico, a Grande Fome (1315-1317), a exploração camponesa, guerras e rebeliões de
servos e a consequente reverberação desses eventos no sistema feudal, ocasionando uma
deterioração na próspera vida europeia. Era o fim da Idade Média que deixava suas marcas
profundas.
O alastramento dessa crise generalizada, construída em meio a essas dificílimas
condições, encontrará posterior abrandamento no século XV, quando novamente a Europa
experimentará um necessário e vital aumento da população, o revigoramento da atividade
agrícola e o fortalecimento do comércio, graças à subida dos preços dos produtos
manufaturados nas cidades, circunstância em que as corveias serão substituídas por salários,
caracterizando os últimos estertores do sistema de produção senhorial. E foi na antessala da
Idade Moderna que o vocábulo grotesco surgiu, num período assinalado por uma produção
artística e literária tão intensa que ficou conhecido como Renascimento:

Nessa época, precisamente, aparece o próprio termo "grotesco", que teve na
sua origem uma acepção restrita. Em fins do século XV, escavações feitas
em Roma nos subterrâneos das Termas de Tito trazem à luz um tipo de
pintura ornamental até então desconhecida. Foi chamada de grottesca,
derivado do substantivo italiano grotta (gruta). Um pouco mais tarde,
decorações semelhantes foram descobertas em outros lugares da Itália
(BAKHTIN, 1999a, p. 28).
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O germanista Wolfgang Kayser, considerado por alguns autores como defensor de um
“grotesco romântico”, analisando historicamente o processo por meio do qual o termo
grotesco passou a fazer parte do repertório de outras línguas, esclarece que já no século XVI o
grotesco gerava o seguinte entendimento:

A mistura do animalesco e do humano, o monstruoso como a característica
mais importante do grotesco, já transparece no primeiro documento em
língua alemã. (...) O monstruoso, constituído justamente da mistura dos
domínios, assim como, concomitantemente, o desordenado e o
desproporcional surgem como características do grotesco num documento
antigo da língua francesa (KAYSER, 2003, p. 24).

O “monstruoso” do grotesco kayseriano, para quem o arabesco (grotesco) é a forma
natural da poesia e a base de toda arte mais sublime, assinala, dentre outras discursividades,
a presença da visão romântica dos séculos XVIII e XIX, visão caracterizada por uma oposição
substanciosa ao racionalismo e ao iluminismo, o que fica bastante evidente na seguinte
afirmação do autor:

A mescla do heterogêneo, a confusão, o fantástico e é possível achar nelas
até mesmo algo como o estranhamento do mundo. Mas falta uma coisa: o
caráter insondável, abismal, o interveniente horror em face das ordens em
fragmentação. A “confissão da fantasia” no grotesco é uma bela confusão.
[Tudo se torna] “apenas alusões” ao “superior, ao infinito” (Ibidem, ibidem,
p. 39).

Russo, por sua vez, ainda no tocante ao próprio vocábulo em questão, aponta o
seguinte, nas suas pesquisas, ao comentar sobre o entrelaçamento entre essa categoria
discursiva e a discursividade feminista em que se apoia a sua importante obra O Grotesco
Feminino:
A própria palavra [...] evoca a caverna – a grota-esco. Baixa, escondida,
terrena, escura, material, imanente, visceral. Como metáfora do corpo, a
caverna grotesca tende a se parecer (e, no sentido metafórico mais grosseiro,
identificar) com o corpo feminino anatomicamente cavernoso (RUSSO,
2000, p. 13).

O ano de 1480 torna-se, então, um marco para o grotesco, ocasião em que as
escavações das ruínas das opulentas termas de Trajano e de Titus, em Roma, revelaram ao
mundo a Domus Aurea (palácio de Nero, 58-64 a.C.), em cujas paredes estavam as
extravagantes e desconcertantes pinturas ornamentais que se farão conhecer a partir daí como
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grotescas. Vitrúvio, um arquiteto romano do século I a.C., assim se manifestou em referência
a esse novo estilo no seu importante tratado De architetura:

(...) aos retratos do mundo real, prefere-se agora pintar monstros nas paredes.
Em vez das colunas, pintam-se talos canelados, com folhas crespas e volutas,
em vez de ornamentação dos tímpanos, brotam das raízes flores delicadas
que se enrolam e desenrolam, sobre as quais assentam figurinhas sem o
menor sentido. Finalmente os pedúnculos sustentam meias figuras, umas
com a cabeça de homem, outras com a cabeça de animal (…) (Kayser, p.
18).

Vitrúvio, desta forma, dava voz ao seu estupor diante daquelas imagens que
contrariavam os ideais greco-latinos tão em voga na Antiguidade, referentes à noção das
proporções e ao que se pretendia enquanto harmonia das formas, uma vez que aqueles
desenhos iam na contramão de uma realidade idealizada, escapando por completo aos rígidos
critérios clássicos de “verdade natural” e da verossimilhança.
A deformidade corporal e/ou o corpo apresentado em padrões incomuns tem sido uma
característica do Grotesco sobejamente celebrada até hoje. Alguns programas de televisão 7
chegaram, inclusive, a escalar anões, obesos, drag queens, fisiculturistas etc. para produzir,
por meio de uma diversidade corporal, sensações e estranhamentos incomuns no
telespectador. Kayser (2003), nesse tocante, considera o estranhamento, a sensação psíquica
de desconforto, uma espécie de desalojamento involuntário de nossa zona de conforto, como
as grandes apostas do grotesco, graças a uma quebra de ordenação no nosso universo:

Várias sensações, evidentemente, são suscitadas: um sorriso sobre as
deformidades, um asco ante o horripilante e o monstruoso em si. Como
sensação fundamental, porém, [...] aparece o assombro, um terror, uma
angústia perplexa, como se o mundo estivesse saindo fora dos eixos e já não
encontrássemos apoio nenhum (KAYSER, 2003, p. 31).

Essa ênfase dada por Kayser resultou, de alguma forma, numa espécie de amputação
do caráter ambivalente e renovador do grotesco, por se deter (e não ir além) em uma redutora
visão de mundo tornado estranho. Bakthin (1999a), evidentemente, apresentou outra proposta
diametralmente divergente da análise modernista de Kayser. A visão bakhtiniana não se
harmoniza com a visão kayseriana do grotesco, na medida em que aquela tem suas raízes
fincadas na sua origem, isto é, na cultura cômica popular da Idade Média, a qual percebia no
7

Referência ao programa do canal Multishow Tudo pela Audiência, apresentado pelos humoristas Fábio Porchat
e Tatá Werneck, satirizando programas televisivos de auditório. Possivelmente, o Programa do Ratinho foi o que
mais recorreu a esse
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grotesco a presença de um trânsito entre o positivo e o negativo, de forma restauradora,
criativa. Sobre o grotesco na ótica kayseriana, Bakhtin escreveu:

Kayser concebe o riso grotesco da mesma forma que o vigia de Bonaventura
e a teoria do “riso destrutivo” de Jean-Paul, isto é, dentro do espírito do
grotesco romântico. O riso não tem o aspecto alegre, liberador e regenerador,
ou seja, criador. Por outro lado, Kayser compreende muito bem a
importância do problema do riso no grotesco e evita resolvê-lo de maneira
unilateral (BAKHTIN, 1999a, p.45).

Kayser (2003) parece ter posicionado fundamentalmente suas lentes na produção
artística do século XX, instância em que de forma muito privilegiada ficaram os registros dos
conflitos do homem moderno, suas angústias, sua insegurança, seu pessimismo,
especialmente na literatura e nas artes plásticas. Ao analisar o grotesco kayseriano, Russo faz
a seguinte afirmação:

Enfatizando a recepção do grotesco como uma experiência estranha, o
estudo de Kayser é mais psicológico e, em última análise, menos físico do
que os escritos de Freud. Não obstante, como muitos estudos do grotesco
que trabalham fora dos limites rígidos da psicanálise, a obra de Kayser
depende, é até inconcebível sem ele, do conceito de inconsciente (RUSSO,
2000, p. 22).

A contribuição de Victor Hugo (2002) na discussão do grotesco seguiu um caminho
bastante inusitado, na medida em que passa ao largo da versão da origem renascentista do
grotesco, esquece seu parentesco “pagão” e o impõe como uma forma de arte preponderante
ao longo da Era Cristã (SODRÉ & PAIVA, 2002, p.43-44). A visão hugoliana parece situar o
grotesco no mero domínio da fealdade, emparedando-o no âmbito restrito da estética,
despindo-o ainda da sua caudalosa possibilidade crítica. É notório como a discursividade
cristã impregna o grotesco hugoliano, desvinculando-se por completo daquele grotesco
complexo, vital, da Casa Dourada de Nero, em cujas metamorfoses e enroscamentos se
fundiam criaturas e objetos inanimados.
Hugo (2002) se baseia especialmente na produção de Ariosto, Cervantes, Veronese,
Michelangelo, Rafael, Rubens e Shakespeare (Ibidem, ibidem, p. 44). Contrastando com a
harmonia notória que o emaranhado dos desenhos das termas romanas desvelava, o grotesco
hugoliano se mostra extravagante e caótico. O prisma por meio do qual o grotesco se
apresenta em Hugo (2002) é evidentemente negativo, sem a cíclica ambivalência que o
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tornaria positivo, regenerador, conforme se depreende na afirmação de que é o cristianismo
que:

[...] leva a poesia à verdade. Como ele, a musa moderna verá as coisas com
um olhar mais elevado e mais amplo. Ela sentirá que nem tudo na criação é
humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme perto do
gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, a sombra com
a luz (HUGO, 2002, p. 26).

No grotesco, não existe uma escala valorativa em que uma das pontas prepondere
como numa axiologia religiosa, razão pela qual o grotesco hugoliano é tão escasso de
densidade crítica. A respeito desse universalismo em que inexiste a busca pela elevação,
SODRÉ & PAIVA declaram que o grotesco esquiva-se a tal elevação. De fato, não se
empenha nem um pouco, como o barroco, na restauração da razão clássica, nem opta por
nenhuma moral progressista (2002, p. 25). O que os subterrâneos romanos desvelaram ao
mundo foi, consequentemente, tão visualmente insólito, tão esteticamente surpreendente, que
foi dessa forma que Bakhtin referiu-se a um detalhe importantíssimo daqueles desenhos, que
era exatamente a ausência de fronteiras entre as figuras (tanto seres vivos quanto inanimados)
ali enroscadas umas nas outras, ausência que aponta também para a inexistência de um jogo
moral maniqueísta:

Essa descoberta surpreendeu os contemporâneos pelo jogo insólito,
fantástico e livre das formas vegetais, animais e humanas que se confundiam
e transformavam entre si. Não se distinguiam as fronteiras claras e inertes
que dividem esses "reinos naturais" no quadro habitual do mundo: no
grotesco, essas fronteiras são audaciosamente superadas. Tampouco se
percebe a imobilidade habitual típica da pintura da realidade: o movimento
deixa de ser o de formas completamente acabadas - vegetais e animais - num
universo também totalmente acabado e estável; metamorfoseia-se em
movimento interno da própria existência e exprime-se na transmutação de
certas formas em outras, no eterno inacabamento da existência (BAKHTIN,
1999a, p. 28).

A maneira peculiar como os elementos corporais presentes nessa categoria discursiva
e o importante papel que eles desempenham na construção do discurso do grotesco são
confirmados por todos os teóricos que se detiveram nessa leira. Russo propõe uma
interessante associação, por exemplo, entre o nome/origem do termo grotesco e a forma como
se deu a descoberta dos desenhos na Domus Aurea: sangue, lágrimas, vômito, excremento –
todos os detritos do corpo que são separados e colocados com terror e repugnância [...]
estão ali embaixo, naquela caverna de abjeção (RUSSO, 2000, p. 14). Essa percepção
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generalizada ilumina o porquê de o grotesco ter-se ligado a posteriori tão estreitamente ao
universo do bizarro, do chocante, do escandaloso, do excessivo, do desproporcional, do
teratológico, da aberração, do nojento, do subversivo, do repugnante, características que se lhe
tornaram subjacentes. O trecho abaixo extraído do capítulo nono da obra de François Rabelais
Gargântua e Pantagruel, autor estudado por Bakhtin quando da sua análise do grotesco,
corrobora nosso argumento:

Sempre rolava na lama, esgaratava o nariz, perseguia muitas vezes as
moscas, gostava de correr atrás das borboletas, mijava nos sapatos, cagava
na camisa, limpava o nariz com a manga, cuspia dentro da sopa, e se
chafurdava à vontade; bebia em seu chinelo e esfregava frequentemente um
cesto no ventre. Tinha os dentes sujos, as mãos pior ainda, sentava-se entre
dois bancos, de bunda no chão, cobria-se com um pano molhado, bebia a
sopa de uma vez, comia o folhado sem pão, mordia rindo, ria mordendo,
escarrava na bacia muitas vezes, peidava à farta, mijava contra o sol, se
escondia da chuva na água, esfolava a raposa, ensinava o Padre Nosso ao
Vigário, voltava à vaca fria, batia no cão diante do leão, punha o carro
adiante dos bois, aparecia onde não era chamado, tirava as castanhas com a
mão do gato, metia dois proveitos em um só saco, pegava as moscas com
vinagre, olhava o dente do cavalo dado (...).

Àquilo que o corpo excreta e expele, sob a conta de detrito ou não (sangue e leite não
são detritos, por exemplo), Bakhtin confere um caráter ambivalente, mediante uma ligação
com a ressurreição e a renovação (BAKHTIN, 1999a, p. 151). As fezes são curiosamente
chamadas, nesse contexto, de matéria alegre. A cultura popular tem desenvolvido uma
tradição de riso e humor associada aos excrementos desde longa data. Segundo Bakhtin,
Rabelais, atento às produções populares, via as fezes como alegres, desenganadoras,
rebaixadoras, gentis, capazes de reunir o túmulo e o nascimento na sua forma menos trágica,
uma forma cômica, de forma nenhuma apavorante (Ibidem, ibidem, 152). Isso nos vai leva
para a importante concepção bakhtiniana do realismo grotesco.
No realismo grotesco, a orientação para baixo (baixo corporal) caracteriza todas as
formas da alegria popular, sem qualquer caráter relativo ou de moral. Esse é um domínio
estritamente topográfico. Esse rebaixamento é enfim o princípio artístico essencial do
realismo grotesco: todas as coisas sagradas e elevadas aí são reinterpretadas no plano material
e corporal (Ibidem, ibidem, p. 325). Disso decorre uma apresentação do princípio material e
corporal sob a forma universal, festiva e utópica, por meio do que se dá uma integração entre
os mais variados aspectos da vida, positivos e negativos, espirituais e materiais, nobres e
vulgares, sem destaque de um em detrimento de outro, como num evento carnavalesco.
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Sobre essa atmosfera renovadora do baixo material e corporal que tem a imagética
rabelaisiana como centro, Bakhtin dirá que ali os objetos ressuscitam literalmente à luz do seu
novo emprego rebaixador; renascem à nossa percepção (Ibidem, ibidem, p. 328). Aqui, ainda
segundo Bakhtin, conquanto o polo predominante seja o positivo, existe uma integração entre
os polos, entendendo-se o termo “polo” como uma metáfora das tensões e valores sociais.
Voltemos aos desenhos das grutas romanas: ali, a união entre objetos, formas animais,
humanas e espirituais pareciam representar uma fusão de corpos inseparáveis, sem fronteiras
ou bordas. Esse entrelaçamento representaria uma visão cósmica, unificadora, em que a
mutabilidade e a impermanência, não mais vistas como negativas ou indesejáveis,
configurariam uma visão de mundo marcada por uma ruptura na linearidade em que se fixam
as noções de começo, meio, fim, alto e baixo. Embora mantidas ainda essas noções na
imagética rabelaisiana, é exatamente graças à tensão entre essas forças que a renovação se dá:

A imagem grotesca caracteriza um fenômeno em estado de transformação, de
metamorfose ainda incompleta, no estágio da morte e do nascimento, do
crescimento e da evolução. A atitude em relação ao tempo, à evolução, é um
traço construtivo (determinante) indispensável da imagem grotesca. Seu
segundo traço indispensável, que decorre do primeiro, é sua ambivalência: os
dois polos da mudança – o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o
princípio e o fim da metamorfose – são expressados (ou esboçados) em uma
ou outra forma (BAKHTIN, 1999a, p. 21).

Mediante essa tensão que não nega o polo negativo, mas o utiliza na constituição de
uma afirmação do polo positivo, é que o realismo grotesco lança mão da imagem de um corpo
inacabado, que ressurge e se refaz. Essa também é a razão de o humor no realismo grotesco
apresentar-se positivo na visão bakhtiniana, que por sua vez não identifica essa mesma
possibilidade restauradora na paródia do século XX, cuja negatividade preponderante é
assinalada pela ausência daquela dualidade grotesca que experimentava e via a degradação
não como fim, mas como renascimento:

As grosserias e obscenidades modernas conservaram as sobrevivências
petrificadas e puramente negativas na concepção do corpo. Nas grosserias
contemporâneas não resta quase mais nada desse sentido ambivalente e
regenerador (o enviar para o baixo corpo e consequentemente renascer), a não
ser a negação pura e simples, o cinismo e o mero insulto, dentro dos sistemas
de significantes e valorativos das novas línguas (BAKHTIN, 1999a, p. 25).

Na visão bakhtiniana, rebaixamento e degradação são ideias-chave que adquirem uma
importância vital no entendimento das imagens e símbolos carnavalescos do grotesco
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rabelaisiano, não só porque o baixo absoluto ri sem cessar, mas porque é a morte risonha que
engendra a vida (Ibidem, ibidem, p. 20). Segundo Bakhtin (Ibidem, p. 19):
Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do
corpo, a do ventre e dos órgãos genitais e, portanto, com atos como o coito, a
concepção, a gravidez, o parto, a absorção de alimentos e a satisfação das
necessidades naturais. A degradação cava o túmulo corporal para dar lugar a
um novo nascimento. E por isso não tem somente um valor destrutivo,
negativo, mas também um positivo, regenerador: é ambivalente, ao mesmo
tempo negação e afirmação.

Nessa perspectiva, é que se confirma o aspecto positivo, renovador, restaurador, da
imagem grotesca por meio de um corpo que não mais reproduz os ideais de perfeição
helenista, que não perpetua o império e a tirania das proporções. O corpo grotesco abraça suas
possibilidades “negativas” e as torna plataforma de criação, de catarse, de produção de humor
e de alegria, de subversão, resistência e luta em relação à opressão do status quo, tudo isso
sem negar o mundo e a sua opressão, mas antes usando essas forças como propulsão para algo
que promova renovação. É sempre preciso e importante lembrar a que paradigma de corpo o
corpo grotesco se opõe, paradigma construído na Antiguidade Clássica e que reemerge na
Renascença, momentos nos quais o corpo é algo rigorosamente acabado e perfeito, isolado,
solitário, separado dos demais corpos, fechado. Nesses momentos da história, do corpo
tiram-se as excrescências e brotaduras, apagam-se as protuberâncias, tapam-se os orifícios,
faz-se abstração,

do

estado

perpetuamente imperfeito

do

corpo

e, em geral,

passam despercebidos a concepção, a gravidez, o parto e a agonia. Aqui, vale também
perceber que os atos e processos intracorporais (absorção e necessidades naturais) não são
mencionados e o corpo individual é apresentado sem- nenhuma relação com o corpo popular
que o produziu. Essa e uma das razões porque o corpo do realismo grotesco surge como
monstruoso, horrível e disforme. É um corpo que não tem lugar dentro da "estética do belo"
forjada na época moderna (BAKHTIN, 1999a, p.24). Bakhtin, numa análise histórica da
construção e mudança desse paradigma, diz que:
Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do
mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si
mesmo, franqueia seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do
corpo em que ele se abre ao mundo exterior, isto é, onde o mundo penetra
nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, através de orifícios,
protuberâncias, ramificações e excrecências, tais como a boca aberta, os
órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a
gravidez, o parto, a agonia, o comer, o beber, a satisfação de necessidades
naturais, que o corpo revela sua essência como princípio em crescimento que
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ultrapassa seus próprios limites. É um corpo eternamente incompleto,
eternamente criado e criador, um elo na cadeia da evolução da espécie ou,
mais exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, onde entram
um no outro. Isso é particularmente evidente em relação ao período arcaico
do grotesco (Ibidem).

3.2

Carnavalização

3.3

Identidade

A construção da identidade homossexual não difere estruturalmente da construção de
quaisquer outras identidades. Dentro da perspectiva de um mundo digitalizado e das novas
mídias em que vivemos na contemporaneidade, em meio a uma cultura de convergência, o
caráter essencial dessas novas tecnologias que estruturam a sociedade hodierna, tais como:
plástico, fluido, funcionando em tempo real, preciso, hipertextual e interativo, parece ditar
também a volatilidade e velocidade com que identidades surgem, se estruturam e logo se
estabilizem, dando gênese a identidades outras que se lhes opuseram num movimento de
resistência e/ou transgressão. Quando a construção de uma identidade se estabiliza, logo
surgem outras construções identitárias, tornando a movência e o deslocamento o que mais
caracteriza a fluidez dessa dinâmica.
O atual e revolucionário mundo novo das tecnologias digitais, com a internet no bojo
de

grandes

transformações

econômicas,

identitárias,

culturais

e

linguísticas

(KUMARAVADIVELU apud MOITA LOPES, 2006, p.131), tem deixado marcas nos
horizontes, quais sejam: 1ª) diminuição da distância espacial entre as pessoas, que passam a se
influenciar mutuamente como se estivessem no mesmo território, graças ao que emergiu a
ideia de desterritorialização, que

por sua vez implica concomitantemente uma

reterritorialização da subjetividade (LÉVY, 1999, p.49), sendo essa virtualização do espaço
geográfico uma marca distintiva do ciberespaço; 2ª) diminuição da distância temporal,
desencadeando mudanças e impactando vidas em tempo real; e 3ª) dissolvendo as fronteiras
nacionais, comerciais, culturais, normativas, valorativas etc.
A forma como nossas identidades vão se aparelhando daquilo que a cultura dispõe em
nosso entorno é uma resposta às interpelações do universo sociocultural no sentido de que nos
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posicionemos frente às demandas da sociedade, da cultura, da história e da nossa própria
subjetividade, por meio de identificações ou movimentos de repulsa. São numerosos os
processos de significação discursiva que nos perpassam no processo de construção identitária,
ora através de nossas próprias pressões psíquicas, conscientes ou inconscientes, de cujo
diálogo incessante, no tempo e no espaço, resulta a nossa identidade, que se apresenta
movente, dinâmica, em processo de definição e redefinição constante, ora por meio de uma
adesão voluntária em que vamos exercitando o poder inerente à nossa própria identidade.
No que tange às identidades gays, não podemos por de lado, enquanto fator
importantíssimo nesse cenário, um fato notável: as exigências do capitalismo facilitaram o
crescimento econômico e geográfico das comunidades homossexuais no século XX. À
medida que as cidades aceleravam seu processo de urbanização, um crescente número de
sujeitos LGBTT migrava das zonas rurais com destino às cidades, não apenas em busca do
convívio com outros sujeitos que lhes partilhassem as experiências na marginalidade da vida
gay, bem com em busca de liberdade e oportunidades profissionais. Essa transferência da vida
rural para as grandes cidades ensejou que homossexuais se encontrassem com seus pares de
lutas, trazendo como efeito uma organização de suas identidades no entorno da vida sexual e
de suas demandas.
O capitalismo, dessa forma, oportunizou que aquelas demanda da sexuailidade
forjassem uma plataforma onde identidades distintas se aglutinavam, resultando no
fortalecimento desses processos de construção identitária e numa mais eficiente organização
de movimentos sociais baseados no identitário LGBTT. E exatamente por se sentirem
marginalizados e tendo que envidar grandes esforços na busca de direitos equânimes
referentes à própria identidade sexual, em processo de empoderamento, é que eles se
organizam em torno da sexualidade LGBTT:

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em
relação ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo quanto é
agora, e isso não é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços
dominantes, a ocupação dos de fora. E também o resultado de
políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da
produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no
cenário político e cultural. Isso vale não somente para a raça, mas
também para outras etnicidades marginalizadas, assim como o
feminismo e as politicas sexuais no movimento de gays e lésbicas,
como resultado de um novo tipo de política cultural. Não quero
sugerir, é óbvio, que podemos contrapor à eterna historia de nossa
própria marginalização uma sensação confortável de vitórias
alcançadas — estou cansado dessas duas grandes contranarrativas.
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Permanecer dentro delas é cair na armadilha da eterna divisão ou/ou,
ou vitória total ou total cooptação, o que quase nunca acontece na
política cultural, mas com o que os críticos culturais se reconfortam
(HALL, 2003, p. 379).

Stuart Hall, esclarecendo-nos quanto ao aspecto de sujeito interpretativo de que nos
constituímos, razão porque as ações alheias, ao serem interpretadas e concomitantemente
sendo o objeto da atribuição de sentidos dos sistemas ou códigos de significados que
constituem nossas culturas (HALL, 2002), logram determinar que o alcance dessas culturas se
expanda através de toda ação levada a efeito no universo social, mediante o que organizamos
a forma como atribuímos sentidos e significações ao mundo. E ao discutir esse aspecto de
produção de culturas na nova mídia digital, aponta para uma homogeneização cultural,
paradoxalmente sustentada por uma força que acentua as diferenças através de múltiplas
identificações, gerando um mundo híbrido e diversificado, onde as disputas pelo poder
ocorrem nos âmbitos discursivos e simbólicos.
Ao enunciar que o que consideramos fatos naturais são, portanto, também
discursivos, Hall (2002) estabelece que simplesmente nada escapa ao nosso poder de
semiotizar e representar simbolicamente as coisas, as pessoas, o mundo etc, apontando para a
linguagem como elemento que, ao mesmo tempo em que é construído socialmente,
simultaneamente constrói o simbólico, o discursivo, o ideológico, as representações sociais,
de cuja atitude nasce, ademais, a expressão “virada cultural”, como nova forma de pensar a
cultura e a linguagem, gerando o entendimento de que toda prática social tem condições
culturais ou discursivas de existência, isto é, dependem do significado para funcionarem e
produzirem efeitos, discursivamente (ibidem, 2002).
Os conceitos que se formam e se consolidam em torno das múltiplas identidades gays,
para logo depois sofrerem mudanças devido à forças políticas, sociais e econômicas,
caracteriza uma dinâmica de devir, ao sabor por sua vez de forças históricas e sociais e
culturais tão numerosas quanto o são essas novas identidades. Não há uma identidade gay. No
vastíssimo universo LGBTT, que dê conta de todas as facetas identitárias, de forma
onipresente e que alcance a proeza de esgotar a amplitude da idiossincrasia de todos os
sujeitos que a ela pertençam direta ou indiretamente, reduzindo-os à dimensão sexual de sua
existência. Ao se discutir o problema da identidade, como no caso da identidade gay, discutese apenas um aspecto possível, sem se levar em contar um oceano de outros componentes e
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fragmentações do complexo identitário dos sujeitos. Vejamos o que Hall diz a respeito das
sociedades modernas do fim do século XX e que se aplica perfeitamente aqui:

Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas
no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de
classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado, nos
tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas
transformações estão também mudando nossas identidades pessoais,
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Essa
perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento –
descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural
quanto de si mesmos – constitui uma crise de identidade para o indivíduo.
Como observa o crítico cultural Kobena Mercer, “a identidade somente se
torna uma questão quando está em crise, quando algo que se supõe como
fixo, coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da
incerteza” (Mercer, 1990, p. 43) (HALL, 2002, p. 9).

Ser e estar no mundo, dentro de uma das muitas dinâmicas identitárias LGBTT,
implica uma vinculação a práticas corporais, sexuais e linguísticas que triangulam, por assim
dizer, essa experiência no histórico, no social e no cultural. Do ponto de vista do outro, o
sujeito gay é muitas vezes encerrado nos limites dos estereótipos, uma tentativa de mimetizar
de forma massificada seus trejeitos, as possibilidades do falar, a forma de se vestir etc. Esses
mapeamentos geralmente apelam para o riso maldoso, tornando razão de piadas e gracejos
exatamente aquilo que facilita para o interlocutor velozmente identificar o outro a partir de
um estereótipo, o qual, segundo Possenti:
(...) deve ser concebido como social, imaginário e construído, e se
caracteriza por ser uma redução (com frequência negativa), eventualmente
um simulacro. Assim, o simulacro é uma espécie de identidade ao avesso –
digamos, uma identidade que um grupo em princípio não assume, mas que
lhe é atribuída de um outro lugar, eventualmente, pelo Outro (Ibidem, 2010,
p.40).

3.4

Humor
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4

ANÁLISES

Figura 01

CHÁ DOS 5 - 14 SITUAÇÕES CONSTRANGEDORAS NO SEXO8

1.

TIAGO MARINHO – Eu tenho que ajustar minha altura pra não cortar meu cabelo.

2.

MARCELL FILGUEIRAS – É que eu posso brincar aqui com ele, olha. Gente... Tá com
boca de travesti, como sempre.

3.

TIAGO MARINHO – Parece que sua pizza era de alho e óleo.

4.

MARCELL FILGUEIRAS – Deixa eu sentar desse lado aí.

5.

TIAGO MARINHO – Mas você falou que esse lado era o melhor.

6.

MARCELL FILGUEIRAS – É, mas é porque eu tenho que olhar pra você, entendeu? E
pra eu olhar pra você, o meu ângulo é esse, viu? Porque assim, eu fico assim, ó.

7.

TIAGO MARINHO – Tudo bem, então. Gente, o que acontece com essa gay?

8.

MARCELL FILGUEIRAS – Ela é assim.

9.

TIAGO MARINHO – Isso porque ela gravou o outro inteiro desse lado.

10. MARCELL FILGUEIRAS – Pois é. Depois que eu me toquei. No meio. Gravando. Oi
gente. Eu e Tchitchi estamos aqui formando um blend maravilhoso para levar a você hoje
8

Vídeo encontrado no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=kVCGxTJm0XE. Acesso em 07
de janeiro de 2016.
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os maiores constrangimentos que você pode passar na hora do sexo, tá? O primeiro deles
é mau hálito. Vamo cuidar da boquinha? Porque, gente, aquela boca mal escovada,
malcheirosa, o que for, é terrível, é terrível pra tudo, você nem consegue convidar a
pessoa, porque ela já morre antes de ir pra cama com você.
11. TIAGO MARINHO – Imagina falar perto da pessoa.
12. MARCELL FILGUEIRAS – Nossa Senhora.
13. TIAGO MARINHO – Quanto mais beijar.
14. MARCELL FILGUEIRAS – Ainda bem que a sua tá incrível.
15. TIAGO MARINHO – É que eu comi pizza agora, vocês não tão sentindo o cheiro. Mas tá
ótimo. Eu sou o Tchitchi pra quem não sabe, tá? Ou o Thiago, normalmente. Vocês
sabem que mal hálito, ok, mas tem coisas... sempre pode ficar pior, né? Cueca freada.
Cueca que você olha assim e aí tem aquela escorregão. Já aconteceu comigo,
infelizmente. Comigo no sentido de eu achar, de eu ver a cueca nesse estado. O boy tirou,
ele podia, eu não sei, lei de Murphy, ele podia jogar a cueca, ro... pegar no ventilador,
rodar, cair, ia cair com a freada pra cima.
16. MARCELL FILGUEIRAS – Sei.
17. TIAGO MARINHO – Foi o que aconteceu. Aí eu brochei.
18. MARCELL FILGUEIRAS – É normal, né? Que mais que te brocha, Tchitchi?
19. TIAGO MARINHO – Não deu pra continuar. Cheiro ruim, né? Aí você imagina a cueca
freada, o cheiro da cueca, e aí tem que pensar que todo o resto também vai ter um cheiro.
Se tiver cheiro, só se for de... por ambas assim... de acordo, em comum acordo, né? Por
exemplo: o namorado gosta. Você pede pro namorado, fala, amor, vai lá na academia, dá
uma corrida, meia hora, uma hora, não sei. Corre e vem. Não toma banho que eu quero
dar um trato no seu saco sem lavar...
20. MARCELL FILGUEIRAS – #fetiche.
21. TIAGO MARINHO – Fetiche, exatamente. Então, vamo tomar cuidadinho com o cheiro,
né? Pé, saco. Ali, aquela coisa toda.
22. MARCELL FILGUEIRAS – Com o cheiro e com as unhas, né, gente? Porque, olha,
ninguém quer transar com o Zé do Caixão, né? Então, assim, gente: aquela unha imensa
se tiver imunda, nossa, aí a pessoa, você já considera se ela vai ser sua amiga, entendeu?
Se tiver grande então, podre. Se a unha da mão tiver grande, já não serve porque, enfim,
como que você vai explorar alguém por dentro com a unha grande? Salvo se você quiser,
enfim, né, gatear a pessoa por dentro, já não tá rolando. E a do pé então, é péssimo, gente,
porque vai que o boy pede pra você fazer a Ana Raio e cavalgar nele e você vai lá se
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apoiando, se arrumando, e vai arranhando a panturrilha da pessoa com aquelas garras.
Gente, unha grande só em felino, tá, no caso de você menino. Nem que você toque um
violãozinho, né, ou seja um cobrador com aquela solitária básica, mas mesmo assim...
23. TIAGO MARINHO – Pra dar uma passadinha na orelha...
24. MARCELL FILGUEIRAS – Exatamente, tenta manter esse controle.
25. TIAGO MARINHO – Além disso, a gente tem que prestar atenção nos pelos, né,
principalmente os pelos ali, pubianos, conhecidos vulgarmente como pentelho. Eu já tive
uma situação dum aplicativo, desses aplicativos de socialização...
26. MARCELL FILGUEIRAS – Sim...
27. TIAGO MARINHO – Que ele virou e... oi, tudo bem? Tudo bem e tal, não sei quê... E aí,
é pentelhudo?
28. MARCELL FILGUEIRAS – Hum...
29. TIAGO MARINHO – Não, gato, eu não sou pentelhudo e você não vai mais conversar
comigo, paaaaa. Bloque (bloqueado). É, gente, palmeira que tem a grama parece maior,
além de ser mais higiênico. Se você gosta, então lava, toma uns dois banhos por dia...
30. MARCELL FILGUEIRAS – Sim...
31. TIAGO MARINHO – Né, sei lá, passa um lencinho umedecido, espirra um bom ar,
sempre funciona. É.
32. MARCELL FILGUEIRAS – E não adianta também ter a palmeira imensa se não tem
mira, né?
33. TIAGO MARINHO – Mira... não adianta, realmente, porque a palmeira é importante, né?
Quando você numa parte, vamos usar a tromba do elefante, você pensa, você precisa
encaixar isso numa outra parte. E quando a pessoa não tem mira, aí que que acontece, um
está tentando colocar e o outro está tentando ser colocado, né, e aí fica tentando ser
colocado, fica tentando dar uma encontrada ali pra ver se coisa. Gente, cuidado com essa
mira, né, vai devagarzinho, começa por aí, vai devagar porque vai dando uma viradinha
devagarinho e encaixa.
34. MARCELL FILGUEIRAS – Olha amor, olha, olha. Vai lá, sabe, sabe aquelas bandas? É
pra abrir. Você abre, você olha, vê onde está e aí você sabe o seu caminho, entendeu?
Assim, mais fácil que isso só se estivesse no Google Maps. Forçação de barra, gente. O
cara tá lá, demorou e tal, e fica tentando forçar, sabe, pra entrar. Só que aí tá aquela coisa
frapê, não vai entrar, entendeu?
35. TIAGO MARINHO – Meia bomba...
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36. MARCELL FILGUEIRAS – É, frapê, meia bomba, como é mais conhecido também. Não
dá, gente. Pênis meia bomba não entra em lugar nenhum, a não ser em cueca. Você pode
machucar a pessoa. Às vezes, é a camisinha que tá muito apertada, entendeu? Então você
dá uma olhada...
37. TIAGO MARINHO – Prendendo a circulação...
38. MARCELL FILGUEIRAS – Isso, mas não me tira essa camisinha, pelo amor de Deus.
Se tiver muito apertada, se tiver te incomodando, vira o passivo, amor, vira o passivo,
entendeu? Na vida é assim, tem que sobreviver. É, mas isso não é nada perto do próximo
constrangimento que o fluf. O fluf é o seguinte: você está lá, entendeu, você passivo,
sendo golpeado, enfim, igual uma bomba está para o pneu de bike, e aquela coisa te
enchendo de ar, te enchendo de ar, quando sai de uma vez...
39. (Barulho de ar escapando semelhante a um pum)
40. MARCELL FILGUEIRAS – Não era assim. Gente, Kate, demite o pessoa da sonoplastia.
Não é assim. Gente, não é assim. Quando sai aquilo, sai aquele fluf. É o fluf, gente. O
fluf, ele é super normal, entendeu? Assim, é constrangedor, mas enquanto você for
humana vai rolar, tá?
41. TIAGO MARINHO – Você pode som na hora, tipo: ah, isso.
42. MARCELL FILGUEIRAS – Isso, sei lá, tipo: é, canta, faz alguma... beija, entendeu?
Segura pela orelha assim, entendeu? Qualquer coisa se você souber que vem, você vai
sentindo que está sendo cheia de ar. Mas isso, o fluf, ele é até minimal perto da água
finale. Gente, a água finale, ela nada mais é do que: você foi lá, fez a sua higiene íntima,
né, pra receber...
43. TIAGO MARINHO – Chuca...
44. MARCELL FILGUEIRAS – Aquele, aquele prêmio que você tanto almeja, e aí você fez,
ai, tô chegando em quinze minutos, você vai, corre pro banheiro e tal, faz sua higiene, e
aí volta pro quarto. Só que aí, nesse... você fez em cinco minutos, só que tem dez aí, sabe,
e seu organismo, ele, ele guarda mágoa, entendeu? Então, ele tá remoendo aquela água, e
de repente, quando você vê, a bolsa estoura. E aí, uaaaaaaa, lá vem a água finale. Naquele
dia, coma menos, faça a sua higiene...
45. TIAGO MARINHO – Coma fibra...
46. MARCELL FILGUEIRAS – Isso, coma fibra, faça sua higiene um pouco antes, com um
bom tempo pra poder sair a água finale e poder sair também o nosso próximo
constrangimento mor que é o crème brûlée.
47. TIAGO MARINHO – Ai ai ai...
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48. MARCELL FILGUEIRAS – Gente, o crème brûlée, em outras palavras, nada mais do
que aquele muco, sabe, aquele muco que vem depois da água finale? Não adianta fazer
essa cara de nojo, tá tudo aí em você. É só procurar que você vai achar. Então assim:
não adianta, porque essas coisas são inerentes ao ser humano. Então, assim: isso é tudo
é normal. Basta você ter seu time, conhecer seu corpo pra poder lidar com isso melhor.
49. TIAGO MARINHO – Sim, é porque às vezes, você estando no ato ou não, no ato da
penetração ou não, da fodação, da metelança, enfim, os nomes são inúmeros, pode rolar
uns barulhos, né, sabe aquele (som de ronco de estômago) dentro de você, ali, assim, é
constrangedor. Mas aí, ou você novamente tenta... aumenta o som, fica com o controle
remoto do seu som do lado, você fala: ai que gostoso, para aquele barulho ser abafado
pela sua própria fala. Além desse barulho, pode rolar um punzinho. Agora sim, a
sonoplastia tem que vir com... (som de pum)... Pode acontecer...
50. MARCELL FILGUEIRAS – Gata, se tiver um buraco, você se enterra, entendeu? Se
tiver um buraco, você se enterra, porque olha, aí é podre. Nossa Senhora, gente, não tem
jeito. Não tem nem como amenizar, viu? Ai não...
51. TIAGO MARINHO – Nem do namorado dá, gente, assim... se soltar pum perto do
namorado também não... nem casado. Isso é uma coisa sua, pessoal, pode acontecer por
acidente, mas dá uma segurada, é melhor. E quando você vai fazer um oral e você tá
gripado. Se você for com o nariz tapado, você não consegue chupar o boy, porque você
não vai conseguir respirar, né? Ou seja, seu nariz tá tampado, sua boca tá ocupada, e aí
acontece. Outra...
52. MARCELL FILGUEIRAS – Mas aí você insiste, né? Vai fazer a guerreira?
53. TIAGO MARINHO – Lógico...
54. MARCELL FILGUEIRAS – Vou deitar? Não. Vou lá.
55. TIAGO MARINHO – Você se levanta (imitando alguém com falta de ar) e se levanta
morta, porque você não tinha como respirar...
56. MARCELL FILGUEIRAS – E aquela cortina verde aqui (apontando para o nariz).
57. TIAGO MARINHO – E se você ainda pingar alguma coisa daquelas pra destapar o
nariz, você vai e sua narina começa a devolver o que você pingou ali, né? Ela destapa e
sua coriza, o muco da sua... nasal, ele vai ali...
58. MARCELL FILGUEIRAS – Eu tenho uma dica, tenho uma dica: passa Vick no púbis
dele. Amor, tudo ali ó... tá tudo resolvido...
59. TIAGO MARINHO – Vai queimar...
60. MARCELL FILGUEIRAS – Vai queimar o quê?
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61. TIAGO MARINHO – Com o Vicky...
62. MARCELL FILGUEIRAS – Imagina, você vai lá, já tá sentindo o cheiro do Vicky e já
vai desobstruindo, entendeu? Cada um faz sua parte, ninguém fica ferido. Chegou na
parte final desse vlog maravilhoso, educativo, Ministério da Saúde, por favor, entendeu,
grave esse e mostre na escolas, a gente vai falar sobre ejaculação, porque não tem nada
pior do que aquela ejaculação teatral, aquela em que a pessoa guincha, entendeu? Ou
treme, que você não sabe se ela tá tendo um AVC...
63. TIAGO MARINHO – E quando é uma daquelas de Pepa que faz (imita barulho de
porco)...
64. MARCELL FILGUEIRAS – Gente, conta pra gente se vocês conhecem mais algum
constrangimento desse nível ou maior ou melhor, enfim, que a gente super quer saber,
tá? Hoje a gente fica por aqui e aguarde nosso próximo vlog. Brigado, Tchitchi.
65. TIAGO MARINHO – Beijo...

ANÁLISE
O canal de humor gay Chá dos 5 dispõe hoje9 de 18.889 inscritos, com mais de
1.012.061 visualizações desde a sua criação em 18 de novembro de 2014. É assim que o canal
é descrito pelos seus criadores:
1. Pegue uma bebida.
2. Sente-se.
3. Escolha um tema.
4. Aperte o play.
5. Prepare-se.
Bem-vindo ao Chá dos 5.
Polêmica, opinião, beleza, humor, e claro, um brinde.

O nome do canal, Chá dos 5, é uma referência ao tradicional chá das cinco dos
ingleses, tradição iniciada na Inglaterra com a princesa portuguesa Catarina de Bragança10,
9

Os dados quantitativos referentes ao número de inscritos e visualizações foram verificados no dia 06 de julho
de 2016.
10
Informação disponibilizada no endereço eletrônico: http://www.it-tea.com/pt/it-ritual/o-cha-das-5.html.
Consulta reaizada no dia 06 de julho de 2016.
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filha de D. João IV e D. Luísa de Gusmão, no século XVII. A tradição europeia do chá das
cinco evoca uma atmosfera de feminilidade, refinamento e partilha de intimidade, atmosfera
que os cinco apresentadores do canal gay pretendem reproduzir durante a discussão bemhumorada de temas relacionados às práticas identitárias, subjetivas, sociais e sexuais da
comunidade LGBTT.
Com a proposta de lançar um vídeo por semana, os quatro apresentadores
assumidamente homossexuais (mais um convidado não necessariamente LGBTT) produzem
um vídeo num formato opinativo, descontraído, como um bate-papo, inspirado nos
programas de debates nacionais e internacionais, idealizando a inovação deste formato com
assuntos atuais, traçados com humor (destaque nosso), conteúdo e muito entretenimento11.
Uma análise dos temas até agora produzidos evidencia um público alvo: a comunidade
LGBTT. Já foram produzidos vídeos sobre os seguintes temas: drag-queens, fetiches gays,
parada gay, hetero friendly12, visibilidade trans, gênero não binário, HIV13, ursos14,
homofobia, tribos gays, redes sociais gays, rótulos, corpo e beleza, consumo, família
homoafetiva, tolerância, erotismo etc.
Com relação à cena em que o diálogo transcorre, temos logo no início, no momento
em que ainda Tiago Marinho e Marcell Filgueiras não estão abordando o tema do vídeo
propriamente dito, as imagens são em preto e branco, de modo a caracterizar um clima de
informalidade. Durante esse breve instante, Tiago e Marcell brincam descontraidamente com
um pequeno elefante de porcelana. Vale ressaltar também que, da dupla, Marcell se apresenta
com trejeitos femininos, contrastando com a masculinidade de Tiago. Do início ao fim do
vídeo, não ocorre mudança de cenário, acontecendo todo o diálogo em um único cenário.
Os elementos que produzem efeito humorístico nesse vídeo podem ser verificados
como pertencentes à discursividade grotesca, na modalidade escatológica, uma vez que o
tema do vídeo sob análise, 14 Situações Constrangedoras no Sexo, abre espaço para se
construir o efeito humorístico a partir de um dos muitos elementos do discurso grotesco: as
11

Matéria sobre o canal Chá dos 5 realizada pelo site catraca livre, encontrada no endereço eletrônico:
https://catracalivre.com.br/geral/dica-digital/indicacao/cha-dos-5-novo-canal-gay-no-youtube-traz-conteudocom-humor/. Acesso realizado no dia 06 de julho de 2016.
12
Expressão usada para se referir às pessoas e aos lugares que, embora não tenham sido criados para atender à
comunidade LGBTT, a respeitam e não fazem objeções quaisquer às manifestações afetivas do referido grupo.
13
O canal Chá dos 5 tem uma série de vídeos informativos intitulados Série HIV. A série é apresentada por
Rafael Bolacha, ator, produtor, bailarino, escritor e apresentador. Na série, Rafael fala da sua descoberta como
portador do vírus, além de trazer entrevistas com soropositivos militantes pelos direitos dos portadores do vírus
HIV, reportagens sobre a Agência AIDS etc.
14
Homens gays corpulentos ou gordos, mas necessariamente peludos.
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partes baixas do corpo, os orifícios e o que eles secretam, conforme vemos nos seguintes
parágrafos:
10 – Mau hálito; aquela boca mal escovada, malcheirosa, o que for, é terrível, é terrível pra
tudo, você nem consegue convidar a pessoa, porque ela já morre antes de ir pra cama com
você;
15 – Cueca freada15. Cueca que você olha assim e aí tem aquela (sic) escorregão;
19 – Aí você imagina a cueca freada, o cheiro da cueca, e aí tem que pensar que todo o resto
também vai ter um cheiro;
22 – Com o cheiro e com as unhas, né, gente? Porque, olha, ninguém quer transar com o Zé
do Caixão16, né? Então, assim, gente: aquela unha imensa se tiver imunda, nossa, aí a pessoa,
você já considera se ela vai ser sua amiga, entendeu? Se tiver grande então, podre. Se a unha
da mão tiver grande, já não serve porque, enfim, como que você vai explorar alguém por
dentro com a unha grande?
25 – A gente tem que prestar atenção nos pelos, né, principalmente os pelos ali, pubianos,
conhecidos vulgarmente como pentelho;
34 – Vai lá, sabe, sabe aquelas bandas17? É pra abrir. Você abre, você olha, vê onde está18 e aí
você sabe o seu caminho, entendeu?
38 – É, mas isso não é nada perto do próximo constrangimento que o fluf19. O fluf é o
seguinte: você está lá, entendeu, você passivo, sendo golpeado, enfim, igual uma bomba está
para o pneu de bike, e aquela coisa te enchendo de ar, te enchendo de ar, quando sai de uma
vez...
44 – Você vai, corre pro banheiro e tal, faz sua higiene20, e aí volta pro quarto. Só que aí,
nesse... você fez em cinco minutos, só que tem dez aí, sabe, e seu organismo, ele, ele guarda
mágoa, entendeu? Então, ele tá remoendo aquela água, e de repente, quando você vê, a bolsa
estoura. E aí, uaaaaaaa, lá vem a água finale21. Naquele dia, coma menos, faça a sua higiene...
48 – O crème brûlée, em outras palavras, nada mais do que aquele muco, sabe, aquele muco
que vem depois da água finale?
15

Referência à mancha de fezes na cueca.
José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, é um célebre ator brasileiro, bem como cineasta,
roteirista de cinema e de televisão. Notabilizou-se especialmente pelas unhas jamais cortadas.
17
Referência às nádegas.
18
A palavra ânus é omitida aqui, ficando subentendida.
19
Referência aos gases acumulados na cavidade anorretal e que são acidentalmente expelidos durante o coito
anal, no momento em que o pênis é retirado.
20
Referência à lavagem anorretal conhecida na comunidade LGBTT como chuca.
21
Água finale é o líquido residual da lavagem anorretal que acidentalmente é expelido durante o coito anal.
16
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49 – Além desse barulho, pode rolar um punzinho22;
56 – E aquela cortina verde23 aqui (apontando para o nariz).

Conforme observamos nos parágrafos acima, temos alusões humorísticas aos seguintes
elementos da discursividade grotesca: mau hálito, fezes, pelos pubianos, suor, unhas sujas e
malcheirosas, nádegas, pênis, ânus, lavagem anorretal, líquidos residuais, gases, catarro e
muco anorretal. O riso presente nesse vídeo, produzido a partir do discurso do grotesco, na
modalidade escatológica, apresenta-se como disciplinador na medida em que traz um cenário
indesejável a ser evitado, desde que sejam tomados certos cuidados com a higiene. Daí o
caráter disciplinante desse riso, o qual pretende induzir a um comportamento civilizado,
idealizado, capaz de neutralizar as excreções desse corpo que se prepara para o sexo.
Na contramão do que geralmente se espera seja o tratamento público da prática sexual
gay, esse vídeo adota a estética grotesca exatamente ao escancarar os detalhes inconfessáveis,
os contratempos e acidentes dos quais o corpo indomado, não disciplinado por rituais de
higiene, é o protagonista. Num momento em que a mídia começa a se abrir e flexibilizar para
mostrar um beijo entre dois homens, não sem, porém, um quase interminável e escandaloso
debate nacional24, a cena de dois homens gays discutindo num vídeo em formato de programa
televisivo vespertino questões relacionadas à prática homossexual como odores, gases,
catarro, suor, pentelho, chulé, unhas sujas, fezes, chuca etc., apresenta-se fortemente apelativo
à produção humorística. É uma cena transgressora, também, por não ceder aos tabus que
envolvem não apenas o sexo, mas principalmente os pequenos acidentes e contratempos a ele
relacionados e que se busca silenciar.
Não encontramos nessa produção humorística indícios das tensões decorrentes de um
confrontamento entre os papéis adotados numa prática sexual entre dois homens:
passivo/ativo/versátil. O humor e o riso aqui produzidos tomam como base o corpo e seus
orifícios excretores de mucos, gases e catarro, assim como retentores de resíduos de práticas
higienizantes bem típicas e bastante conhecidas na/da comunidade LGBTT (a chuca). O corpo
que proporciona prazer é aqui apresentado como passível de trazer surpresas e sustos caso
certos rituais de higiene e de supressão de resíduos não sejam austeramente observados. Esses
rituais de higiene comentados num vídeo, em formato de bate-papo, geram efeito humorístico
22

Gases.
Secreção nasal, muco nasal ou catarro.
24
Ainda se discute no Brasil o impacto midiático de um beijo entre dois homens, discussão que tem gerado
posicionamentos bastante acirrados tanto entre os que o defendem quanto os que o escarnecem. Citamos aqui,
23
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devido ao fato de serem apresentados espontaneamente, sem os pudores e censuras em relação
à linguagem e aos temas típicos dos programas opinativos, de bate-papo, levados ao ar por
emissoras televisivas, nas manhãs e tardes. Essas interdições são resgatadas nesse vídeo
através da memória do formato desses programas opinativos, que primam por uma linguagem
e por uma escolha temática que leva em consideração um público heteronormativo, logo
bastante diverso do que assistirá os vídeos do Chá dos 5, por exemplo.
Há um efeito parodizante aí também, uma vez que o formato dos programas de TV
opinativos é evocado, entretanto de forma carnavalizada e subversiva, trazendo esse vídeo
exatamente tudo aquilo que se evitaria num programa televisivo voltado para donas de casa
heterossexuais, pais de família, crianças e adolescentes, supostamente sem contato ou
conhecimento das práticas higiênicas que antecedem as práticas sexuais de alguns sujeitos
LGBTT.
O humor aqui produzido também não se apoiou numa linguagem estritamente
vinculada à comunidade LGBTT, mas, conforme demonstramos, guardou vinculação com
práticas corporais LGBTT, decorrendo o riso de um cenário em que essas práticas corporais
não são atentamente executadas.

como exemplo, uma matéria publicado no endereço eletrônico: http://www.otvfoco.com.br/globo-libera-cenasintimas-e-beijo-gay-em-liberdade-liberdade/. Acesso realizado no dia 07 de julho de 2016.
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Figura 02

PÕE NA RODA – RELIGIOSOS X LGBT25
1. FELIPE ABE – Estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo.
2. PEDRO HMC – Porque hoje é dia de ser votada a questão de Identidade de Gênero no
Plano Municipal de Ensino da cidade de São Paulo.
3. (Aparece no vídeo a manchete Gênero no ensino gera protestos entre religiosos e LGBT:
entidades religiosas e movimentos LGBT têm posição oposta sobre inclusão da igualdade
de gênero no Plano Municipal de Educação)
4. NELSON SHEEP – Enquanto lá dentro os vereadores votam contra ou a favor essa
medida, aqui fora o clima não é diferente. De um lado, a gente tem movimento LGBT,
simpatizantes, que são a favor; de outro, os religiosos, que vieram em nome de Jesus, ou
não... E a gente tá aqui no meio dos religiosos, a gente quer se eles sabem o que é
Identidade de Gênero e o que eles vieram fazer aqui realmente.
5. PEDRO HMC – Vocês vieram fazer o que aqui hoje?
6. RELIGIOSA – (Silêncio)
7. PEDRO HMC – Você sabe o que é gênero?
8. RELIGIOSA: Rama suricanta rara mara ma.
9. PEDRO HMC – Não?
25

Vídeo encontrado no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=ZNXcxoxPyeM. Acesso em 08
de janeiro de 2016.

55

10. RELIGIOSA – Eu vim pra rezar.
11. PEDRO HMC – Você sabe o que é gênero?
12. RELIGIOSA – (Em vez de responder, a religiosa gesticula sinalizando que está ouvindo
uma pregação religiosa e que não pode falar).
13. LGBT – Eu acho que essa micareta crente aqui não sabe nem o que está protestando
contra.
14. NELSON SHEEP – O que a senhora veio fazer aqui hoje?
15. RELIGIOSA – Eu vim lutar pela família.
16. NELSON SHEEP – E a senhora sabe o que é Identidade de Gênero?
17. RELIGIOSA – Oi?
18. (O vídeo repete a religiosa dizendo “oi?” com efeito de voz lenta)
19. LGBT – Eles vêm aqui por uma questão religiosa, não por uma questão política.
20. NELSON SHEEP – A senhora sabe o que é Identidade de Gênero?
21. RELIGIOSA: Sei.
22. NELSON SHEEP – O que é?
23. RELIGIOSA – Perfeitamente. É que quer constituir homem com homem e mulher com
mulher... família.
24. (O vídeo mostra Sílvio Santos perguntando espantado: o que que é?!)
25. LGBT – Pra você ver que nem eles sabem o que estão fazendo aqui. Eu não. Eu sei o que
eu estou fazendo aqui.
26. NELSON SHEEP – O que você veio fazer aqui hoje?
27. PADRE – Viemos defender as nossas famílias.
28. RELIGIOSO: Defendendo a família brasileira, como católico, nascido em um lar católico.
29. LGBT – O pessoal do lado de lá diz: “nós somos família”, né? E o pessoal que tá desse
lado, eles não são família?
30. PEDRO HMC – Todo mundo tem família, gente.
31. RELIGIOSA – Nós não podemos deixar que ninguém destrua nossa família, porque nossa
família é a base de tudo.
32. PEDRO HMC – Mas você acha que os gays querem destruir sua família? Eles querem
sentar na mesa no café da manhã e derrubar tudo? Como que que é?
33. RELIGIOSA – Não, não é.
34. RELIGIOSO: Não, não é discriminação. A gente defende a família, conforme Deus criou.
Simplesmente!
35. RELIGIOSA – Eu tenho um primo gay.
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36. PEDRO HMC – Mas você acha que ele sofre preconceito no colégio ou não?
37. RELIGIOSA – Não.
38. PEDRO HMC – Que escola que ele estudou, você sabe?
39. RELIGIOSA – Não, num sei. Ele... é em São Paulo, aqui mesmo.
40. PEDRO HMC – Eu queria muito saber qual que é a escola que um LGBT não sofre
preconceito, gente.
41. PÕE NA RODA – Você sofreu muito bullying no colégio?
42. LGBT – Bastante, é por isso que estou aqui.
43. LGBT – Eu era muito afeminado, uma “criança viada”, como a gente brinca. Então, eu
comecei a ser xingado de gay com seis anos de idade.
44. LGBT – Eu era o único veado assumido do Ensino Médio.
45. LGBT – Nós acabamos virando motivo de chacota.
46. LGBT – Todos os dias ser chamado de viado.
47. PEDRO HMC – Mas você acha que ele sofre preconceito no colégio ou não?
48. RELIGIOSA – Não.
49. LGBT: Todos os dias ser chamado de bicha...
50. FELIPE ABE – Eu te entendo.
51. LGBT – Como se fosse uma algo ruim, né, querida.
52. FELIPE ABE – Gente, desculpe...
53. LGBT – Por favor, né?
54. FELIPE ABE – Desculpa, sorry.
55. LGBT – Eu fugi da escola com meus oito anos de idade.
56. PEDRO HMC – Você já tinha consciência de que você era um homem trans?
57. LGBT – Antes disso, antes disso eu tinha consciência do que eu era.
58. LGBT – Quem tá sentindo (o preconceito), sabe o que é isso.
59. LGBT – A importância da discussão de gênero dentro das escolas é, primeiro, evitar a
evasão escolar.
60. LGBT – Eu não cheguei nem a completar o Ensino Fundamental. Eu era agredida quase
toda semana, quase todos os dias.
61. LGBT – Ensinar as crianças desde jovem que as pessoas são diferentes.
62. LGBT – Se o ensino de gênero tivesse existido na época em que eu estava na escola, eu
teria poupado muito sofrimento.
63. LGBT – Porque os professores é que seriam obrigados a falar sobre esse tema.
64. LGBT – Eu não quero que a nova geração passe pelo que eu e tantas outras passaram.
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65. PEDRO HMC – Mas você acha que ele sofre preconceito no colégio ou não?
66. RELIGIOSO – Elas querem na verdade colocar como se a homofobia fosse uma coisa
comum, quando na verdade não é.
67. (A frase acima é repetida no vídeo lentamente, enquanto aparece uma publicação do jornal
El Pais Brasil com a seguinte manchete: a rotina da homofobia no Brasil)
68. RELIGIOSO – Falam muito em homofobia, mas não falam em cristofobia. Quantos
cristãos são mortos, quantos cristãos são reprimidos e ninguém fala nada.
69. (Vídeo mostra Britney Spears arrotando e depois dando uma gargalhada)
70. PADRE – Eu creio que a discussão deve ser feita, mas não acredito como está sendo
colocado em lei, dentro das escolas. Se poderia colocar isso de um modo diferente do que é
feito. Não sei porque ainda tanta coisa.
71. (A frase “não sei porque ainda tanta coisa” é repetida lentamente enquanto aparece a cena
da agressão sofrida no dia 14 de novembro de 2010 por três jovens gays, na Avenida
Paulista, atacados quando voltavam de uma festa por cinco rapazes que os agrediram com
lâmpadas fluorescentes26)
72. NELSON SHEEP – Padre, eu preciso confessar: eu sou gay, eu sou católico...
73. PADRE – Tá certo.
74. NELSON SHEEP – E eu tô aqui meio preocupado assim com a Igreja que eu acredito
também, porque eu tô percebendo que as pessoas estão incentivando que a pessoa que
sofre homofobia nas escolas, que cometem suicídio, que apanham, é como se a Igreja
estivesse incentivando que isso continuasse. É isso, Padre?
75. PADRE – Não é isso, com certeza. Quantos filhos das nossas famílias também são
homossexuais, e merecem respeito, e merecem ter uma pastoral que os acompanhe. Mas a
questão da educação é porque nós entendemos que, na verdade, não é o âmbito a se formar
isso.
76. LGBT – Nós somos da educação, trabalhamos no núcleo de cultura, e a gente acha que é
de suma importância essa discussão.
77. LGBT – Porque é uma coisa normal de conviver com a diversidade.
78. LGBT – Pra acabar com o preconceito, pra acabar com a violência.
79. FELIPE ABE – Eu tô aqui com a Sabrina, que é professora, e vai falar porque que é
importante se ensinar gênero na escola.
26

Endereço eletrônico: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-revolta-da-lampada-4063.html. Acesso
realizado no dia 09 de janeiro de 2016.
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80. SABRINA – Vai possibilitar que a gente tenha menos violência na escola, menos
discriminação, menos preconceito.
81. LGBT – Exatamente, a partir da infância é que nós conseguimos desenvolver uma
aceitação melhor.
82. LGBT – A nossa escola, Escola Estadual Rossi Campos, se negou a deixar uma aluna a
usar o seu nome social. Ela saiu da escola e qual é o futuro dessa aluna: prostituição ou ela
já está morta?
83. LGBT – Eu não teria sofrido, uma amiga travesti não teria sido expulsa a pedrada da
escola.
84. (A imagem do padre dizendo “não sei porque ainda tanta coisa” é repetida novamente em
preto e preto)
85. LGBT – Política não é religião!
86. LGBT – O que nós estamos vendo aí é uma barbaridade de umas pessoas quererem nos
cobrir, sendo que estamos aí.
87. LGBT – Escola tem que ser laica, ela tem que respeitar todas as famílias, as escolhas são
individuais, mas na escola a gente convive com um coletivo.
88. LGBT – Isso que nós estamos vendo aqui é um verdadeiro show de vereadores que acha
que nós somos minoria, que nós não damos voto. E que o pessoal evangélico e católico dão
voto. Isso é uma verdadeira troca de favores.
89. PEDRO HMC – O que você acha que Jesus diria de tudo isso?
90. LGBT – Eu tenho vergonha de ter criado vocês.
91. PEDRO HMC – E que poderia ter ficado com os dinossauros.
92. LGBT – Com certeza, Jesus apoiaria, porque ele criou homem homem, criou mulher,
mulher.
93. (Imagem de Jesus dizendo: “Perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que sabem.”)
94. PADRE – Eu fico muito feliz que vocês tenham entrevistado um religioso. Assim todos
nós crescemos juntos. Muito obrigado.
95. NELSON SHEEP – Jesus que ensinou, né, padre?
96. PADRE – Claro, claro, claro. E ainda bem que essa lição vocês aprenderam. Vou rezar pra
que vocês aprendam todas as outras também. (e gargalha)
97. (Nesse momento, o vídeo mostra a gargalhada do padre bem lentamente e com a voz
grossa, conferindo à gargalhada um sentido diabólico)
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98. LGBT – Aqui desejamos a vocês, preconceituosos, pessoas fundamentalistas, teocráticos, é
amor e felicidade, e muito colorido na vida de vocês que é o que vocês precisam, e não do
preto e branco, é o colorido.
99. FELIPE ABE – Melhorem, gente. Melhorem.
100.

LGBT – Melhorem. Senão o Brasil não vai melhorar.

101.

O vídeo encerra com as seguintes frases:

102.

“Após a pressão dos religiosos, a discussão foi barrada do Plano de Ensino pelos

vereadores de São Paulo. ”
103.

“Se você é LGBT e sofre preconceito na escola, não tenha medo e peça ajuda.”

ANÁLISE
O canal de humor gay Põe na Roda dispõe hoje27 de 427.027 inscritos, com mais
de 45.031.857 visualizações desde a sua criação em 26 de janeiro de 2014. Seus idealizadores
o descrevem assim: humor por uma boa causa e informação fora do armário! A cada
inscrito, uma lantejoula será doada para o novo casaco do Elton John.
Numa entrevista concedida ao site www.obaoba.com.br28, Pedro HMC, um dos
idealizadores do Põe na Roda, assevera que uma das razões da criação do site se deveu ao fato
dele acreditar que que exista espaço e muito público pra um canal gay e de humor (grifo
nosso) na Internet. O público LGBT ainda é pouco representado na mídia.
Os produtores do Põe na Roda são gays e o canal é voltado para o público gay. O
nome do canal, inclusive, sugere humoristicamente uma penetração anal. Com relação ao
processo de criação dos vídeos, Pedro HMC afirmou que:

Acho que o humor depende muitas vezes do estereótipo (ou do exagero),
porque as pessoas precisam identificar aquilo pra então rir. Mas o ideal é ser
o mais criativo possível pra não cair nas velhas fórmulas já batidas –
qualquer quadro do Zorra Total em que "a graça" se basta pela bichinha ser
afeminada. Tento não ser ofensivo, mas escrevendo humor corro esse risco
desde sempre. Já me chamaram de gordofóbico e homofóbico na coluna da
27

Os dados quantitativos referentes ao número de inscritos e visualizações foram verificados no dia 07 de julho
de 2016.
28
Endereço eletrônico: http://www.obaoba.com.br/buzz/noticia/conheca-o-poe-na-roda-o-novo-canal-de-humorgay-do-youtube. Acesso realizado no dia 07 de julho de 2016.
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Folha que assino, mas se um dia acharem que fui, não tenho problemas em
pedir desculpas29.

Nessa entrevista, Pedro HMC também acena com a dificuldade que os heterossexuais
têm em entender determinadas gírias e expressões muito usadas na produção de sentido
humorístico gay. Ele afirma: (...) me divertem as mensagens de héteros desavisados que
visitam o canal. Tem perguntas do tipo "o que é chuca?" ou "o que é aplicativo de pegação?"
O vídeo humorístico de estreia do canal foi sobre chuca consciente30 e teve como
condição de produção a grave crise hídrica enfrentada em São Paulo nos anos de 2014 e 2015.
Depois disso, se seguiram dezenas e dezenas de temas relacionados à comunidade LGBTT,
por exemplo: 24 perguntas para Laerte, homofobia ou opinião, namorado afeminado, gays e
lésbicas respondem, a chuca me traiu, ex-gay, virgindade gay, mães leem aplicativos de
pegação, travestis e transexuais, parada LGBT, drag queens, HIV, coisas que gays cansaram
de ouvir, goys31 etc.
Com respeito à cena, observamos que há pluralidade dos cenários em que as pessoas
são entrevistadas. Há momentos em que o entrevistado é uma pessoa religiosa, bem como há
momentos em que o entrevistado é uma pessoa da comunidade LGBTT. É interessante
ressaltar também que a forma como o vídeo foi editado favorece mais a visão da comunidade
LGBTT, estratégia que resultou numa espécie de vilanização dos religiosos que defendiam a
não inclusão do debate de gênero no Plano Municipal de Educação.
O vídeo em análise teve como condição de produção a inclusão do debate da
identidade de gênero32 no Plano Municipal de Educação (PME) da cidade de São Paulo e foi
publicado no canal Põe na Roda no dia 02 de setembro de 2015. De acordo com o Caderno de
Orientações do PME33, criado pelo Ministério da Educação para orientar a criação e/ou a
revisão dos Planos Municipais de Educação, que são propostas decenais, os estados, os
municípios e o Distrito Federal ficavam obrigados a elaborar e fazer adequações nas versões
locais das metas e estratégias, de modo a contemplar as necessidades específicas e únicas das
29

Ibidem.
Endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=rh4yoF43s-Q. Acesso realizado no dia 07 de julho de
2016.
31
Goy é um homem que se considera heterossexual, muito embora participe de algumas modalidades de sexo
com outros homens exceto penetração anal.
32
Também chamado pejorativamente de ideologia de gênero, dessa forma se pretendendo desqualificar a
discussão ou reduzi-la a uma doutrina de grupos minoritários associados ao esfacelamento da tradicional família
brasileira.
33
Endereço eletrônico: http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_pme_caderno_de_orientacoes.pdf. Acesso
realizado em 07 de julho de 2016.
30
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cidades onde esse plano seria desenvolvido ao longo dos próximos dez anos. Cada município
legislaria individualmente o seu próprio plano decenal.
O tema mais polêmico do PME foi a inclusão do debate das relações e identidade de
gênero nas escolas, o que levou religiosos de diversas denominações cristãs a ignorarem suas
diferenças doutrinárias e se aliarem no esforço de pressionar, junto aos vereadores, para que
essa inclusão não se realizasse. O entendimento vigente entre os religiosos de matriz cristã era
o de que esse debate iria estimular e chancelar a homossexualidade entre as crianças e jovens,
contrariando os preceitos bíblicos que vislumbram a homossexualidade como abominável e
pecaminosa. Em várias cidades brasileiras, houve discussões acaloradas e enfrentamentos
entre grupos de religiosos (contra a inclusão do debate) e grupos LGBTT (a favor). Em alguns
lugares, houve a inclusão; em outros, não.
O Põe na Roda trouxe a discussão de gênero para o campo do humor e, de modo a
produzir esse efeito de sentido, usou o gênero entrevista nesse vídeo, intercalando alguns
enunciados com imagens e sonoplastias humorísticas, amplificando, por assim dizer, o efeito
humorístico da cena. Em algumas situações, as imagens que secundam as respostas dos
entrevistados produzem um sentido de contradição, de sujeição ao discurso religioso, de
desconhecimento do por que se luta (efeito de sentido geralmente construído ante as respostas
dos religiosos) e de riso. Esse riso ri dos seguintes elementos: do outro, do seu preconceito e
de sua tentativa de inverter a posição de opressor para a posição de vítima, uma vez que o
discurso cristão constatado a partir de seus enunciados no vídeo, propõe que a luta da
comunidade gay por direitos igualitários é contrária à noção tradicional de família cristã.
Vejamos os seguintes exemplos:

PARÁGRAFO

ENUNCIADO

TÉCNICA
HUMORÍSTICA

De um lado, a gente tem movimento O efeito de contraste entre
LGBT, simpatizantes, que são a favor; os dois grupos amplifica a
4

11

de outro, os religiosos, que vieram em ironia

do

final

do

nome de Jesus, ou não...

enunciado;

- Você sabe o que é gênero?

O som de grilos está

- (Som de grilos)

associado a um silêncio
que

visa

esconder

desconhecimento

o
da
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resposta. O efeito é de
ridicularização do outro.
- E a senhora sabe o que é Identidade de
Gênero?
16, 17 e 18

- Oi?
- (O vídeo repete a religiosa dizendo
“oi?” com efeito de voz lenta)
- A senhora sabe o que é Identidade de
Ridicularização do outro.

Gênero?
- Sei.
- O que é?
20, 21, 22, 23

- Perfeitamente. É que quer constituir

e 24

homem com homem e mulher com
mulher... família.
- (O vídeo mostra Sílvio Santos
perguntando espantado: o que que é?!)

66 e 67

- Elas querem na verdade colocar como

O efeito produzido de

se a homofobia fosse uma coisa

contradição entre o

comum, quando na verdade não é.

enunciado do religioso e a

- (A frase acima é repetida no vídeo

manchete do jornal produz

lentamente,

enquanto

aparece

uma

o riso e gera o efeito de

publicação do jornal El Pais Brasil com

sentido de que o grupo

a seguinte manchete: a rotina da

religioso desconhece a

homofobia no Brasil)

realidade social do grupo
LGBTT

- Falam muito em homofobia, mas não
falam em cristofobia. Quantos cristãos
são
68 e 69

mortos,

quantos

cristãos

são

reprimidos e ninguém fala nada.
-

(Vídeo

arrotando
gargalhada)

mostra
e

Britney

depois

dando

Ridicularização do outro.
Spears
uma
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PADRE – Eu creio que a discussão
deve ser feita, mas não acredito como
está sendo colocado em lei, dentro das
escolas. Se poderia colocar isso de um
modo diferente do que é feito. Não sei
porque ainda tanta coisa.
70

- (A frase: “não sei porque ainda tanta
coisa” é repetida lentamente enquanto
aparece a cena da agressão sofrida no
dia 14 de novembro de 2010 por três
jovens gays, na Avenida Paulista,
atacados quando voltavam de uma festa
por cinco rapazes que os agrediram com
lâmpadas fluorescentes).

Efeito de contradição e

PEDRO HMC – O que você acha que ridicularização do outro.
Jesus diria de tudo isso?
LGBT – Eu tenho vergonha de ter
criado vocês.
PEDRO HMC – E que poderia ter
89, 90, 91, 92
e 93

ficado com os dinossauros.
LGBT – Com certeza, Jesus apoiaria,
porque ele criou homem homem, criou
mulher, mulher.
- (Imagem de Jesus dizendo: “Perdoailhes, Pai, eles não sabem o que
sabem.”)

Em 15 de setembro de 2015, de acordo com o periódico online protestantismo.com.br,
tínhamos o seguinte cenário nas disputas de votos contra e pela aprovação da inclusão da
polêmica identidade de gênero no Plano Municipal de Educação nas escolas:
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Oito Estados já disseram "não" à ideologia de gênero
Em 26 de junho, uma matéria publicada no jornal progressista Folha
de São Paulo, na seção Educação, lamentava que "pressionados pelas
bancadas religiosas e com o respaldo das igrejas evangélicas e
católica, deputados de ao menos oito Estados retiraram dos Planos
Estaduais de Educação referências à identidade de gênero, diversidade
e orientação sexual". Esses oito Estados foram Acre, Tocantins,
Paraíba, Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo, Paraná e Rio
Grande do Sul. O Estado do Pará também estava evitando referências
à ideologia em seu PEE. Apenas quatro Estados incluíram a ideologia
de gênero em seus PEEs até agora: Amapá, Maranhão, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul. Até o fechamento desta edição, não haviam
ainda sequer começado a discutir os seus PEEs os Estados do Ceará,
Piauí, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro e
São Paulo. Apenas 13 estados já sancionaram suas leis. Entre os
municípios, 4.708 também já estão com os planos sancionados34.
A ideia equivocada de que a inclusão no currículo escolar do debate da identidade de
gênero apenas contempla questões LGBTT tem sido responsável por esse levante de
religiosos em todo o Brasil se posicionando dessa forma. Temas como: machismo, violência
contra a mulher, feminicídio (crime praticado contra a mulher por razões da condição de
sexo feminino35), os índices alarmantes de assassinato de travestis, entre outros temas,
também fazem parte dessa pauta, cujo discurso central é a luta pela igualdade de gêneros e,
consequentemente, em prol da redução das violências diversas perpetradas em nome de
crenças religiosas e de diferença entre gêneros.
Esse vídeo do Põe na Roda foi amplamente compartilhado nas redes sociais, com o
intuito de contribuir favoravelmente à inclusão da temática de gênero no PME por todo o
Brasil. Em 2016, no entanto, um projeto de lei proibindo o debate de gênero na escola foi
aprovado, no dia 22 de março, em Teresina36, na Câmara de Vereadores. Em 26 de junho do
mesmo ano, o jornal El País online publica uma matéria com a seguinte manchete: a educação
brasileira no centro de uma guerra ideológica. Uma síntese dos últimos acontecimentos envolvendo o
que ele chamou de disputa ideológica dizia o seguinte:

A polarização ideológica que atingiu o país nos últimos anos tem
levado a educação para o centro de uma batalha que começa a ter
contornos perigosos, na opinião de educadores. Iniciativas espelhadas
34

Endereço eletrônico: http://www.protestantismo.com.br/noticias/cristaos_lutam_contra_Ideologia_
Genero.htm. Acesso realizado no dia 08 de julho de 2016.
35
Endereço eletrônico: http://aurineybrito.jusbrasil.com.br/artigos/172479028/lei-do-feminicidio-entenda-o-quemudou. Acesso realizado em 07 de julho de 2016.
36
Endereço eletrônico: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2016/03/projeto-que-proibe-debate-de-genero-naescola-gera-polemica-em-teresina.html. Acesso realizado no dia 08 de julho de 2016.
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no movimento "Escola Sem Partido", que prega o "fim da
doutrinação" nas escolas, têm se espalhado pelo Brasil e pressões
conservadoras querem levar a aprovação da Base Nacional Comum
Curricular, um documento guia para todas as escolas e que há um ano
é discutido por especialistas, para as mãos do Congresso, que em 2015
já conseguiu banir o termo "gênero" do Plano Nacional de Educação,
por considerar que a palavra se referia a uma questão de ideologia37.
E no dia 06 de julho de 2016, a Rádio Senado online apresenta a seguinte manchete38,
mostrando que essa discussão envolvendo o plano de educação nacional e disputas
ideológicas, ainda tem muito chão pela frente: Ministro da Educação se manifesta contrário ao
movimento Escola sem Partido.

37

Endereço eletrônico: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/22/politica/1466631380_123983.html. Acesso
realizado no dia 07 de julho de 2016.
38
Endereço eletrônico: http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/ce-recebe-ministro-da-educacao-que-semanifesta-contrario-ao-movimento-escola-sem-partido. Acesso realizado em 08 de julho de 2016.
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Figura 03

LAS BIBAS FROM VIZCAYA39 – PLANTÃO XUCA40
1. DEMI LOVATO – E aí gentalha do meu Brasil, todas com o cu coçando de curiosidade
pra ver Donna Maju Summers tocar o terror outra vez aqui em previsões catastróficas,
né? E aí, gata.
2. DONNA MAJU XUCA SUMMER – E aí?
3. DEMI LOVATO – Donna Maju Summer, tenho recebido vários e-mails, uma coisa
assim utilidade pública, autoajuda, que a gente vai dar aqui pra elas. Elas não querem
mais saber de colocação41, por enquanto, né, que elas só fazem se colocar. Elas querem
saber agora de xuca. Qual a previsão da xuca pra esse país?
4. DONNA MAJU XUCA SUMMER – Heita que a Demi Lovato chegou chegando, hein
mana, arrasou nos paranauê42. Vamo lá. Gente, é o seguinte: quando sair de casa, além
das chaves da sua casa, você tem sempre que levar consigo, dentro dessa sua bolsinha
39

Vídeo
encontrado
e
disponível
no
endereço
eletrônico:
https://www.youtube.com/watch?v=BBWmAhyp5Bc.Acesso realizado no dia 09 de janeiro de 2016.
40
Muito embora, a ocorrência mais frequente do termo seja grafada com “ch”, mantivemos na transcrição a
forma original do texto da internet.
41
Drogas lícitas e/ou ilícitas.
42
"Paraná" significa em tupi "semelhante ao mar", usado para designar grandes rios, e "auê" é uma espécie de
saudação. O refrão da famosa cantiga "Abadá da Capoeira” que diz "Paranauê! Paranuê, Paraná" é uma alusão
à liberdade que os escravos encontrariam além do Rio Paraná, onde não seriam caçados por feitores ou
bandeirantes. Verbete encontrado no endereço eletrônico: http://www.muitointeressante.com.br/pq/o-quesignifica-paranaue. Acesso realizado em 13 de julho de 2016.
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barata, uma garrafinha de água mineral, um rolinho de papel higiênico ou lencinho
umectante, porque a gente pode ver aqui, né, que 26,5% das passivas saem de casa
despreparada, sem nada, e o pior, depois de dar uma bela cagada. E como a gente pode
observar aqui no gráfico, 23,43% encontraram um boy magia no ‘mei’ da rua e passaram
um cheque lindamente. A gente pode ver aqui no mapa água de xuca jorrando, né, e a
gente não pode desperdiçar. Estamos numa época de xuca sustentável, xuca ecológica.
Não dá pra ficar nessa situação. Eu não posso acabar com a água do Brasil por causa dos
fê-o-fó de você. Já o contrário lá no Nordeste, essa área de amarelo aqui, elas tão fazendo
a xuca de rapadura, e nós podemos observar aqui no gráfico que em 2016, apenas 7,42%
passaram cheque nos boy, né? Isso quer dizer que a xuca de rapadura é super eficiente.
18% ficam com o cu adocicado, e 27% ficam com o cu matizado, ou seja, cu doce. E cu
doce chama cafuçu. Mas, gente, vamos à previsão: olha, nessa área aqui em azul, que
passa pelo Pantanal, as bees43, devido àquele plano de mobilização44 das ativas45, secaram
a água tentando fazer tanta xuca e nada deu certo. Mas, Demi, gata, me fala uma coisa:
você faz que tipo de xuca?
5. DEMI LOVATO – A xuca de camomila que clareia os pelos e acalma o cu.
6. DONNA MAJU XUCA SUMMER – Ai eu fiz essa xuca de camomila durante muito
tempo, mas eu tava com o cu tão louro, tava parecendo a cara da Sia46, que resolvi trocar.
Agora, eu optei pela xuca vaporeto47 que eu aprendei lá no sul da Bahia, depois de comer
muito acarajé, muito dendê. Aí, tive que fazer uma xuca express, né? Uma xuca vaporeto
que puxa tudo, né, você fica sem cagar por uns 4 dia, né? É uma xuca ótima, né, indicada
para executivos, puta e DJ, gente que viaja muito. Agora eu tive agora no Pará e aprendi a
xuca seringueira, que é uma xuca látex, né, que ela gruda tudo, ela tapa. Olha gente, eu
quase vomitei, passei mal. Não indico pra gente que tem, assim, intestino frouxo como
eu. Aqui em São Paulo fazem muito a xuca vaporeto; aqui pelo Centro-Oeste rola uma
xuca pequi, né, e subindo a gente vai chegando até uma xuca indígena também, né,

43

Homossexuais femininos, veados, gays.
Referência ao episódio Plantão Boy Magia dos LBFV, em que devido à fictícia escassez de homossexuais
ativos, “o governo tá fazendo um plano drástico de construir uma escada babado que vem lá do centro-oeste
caindo aqui em São Paulo pra poder importar uns boy versátil, porque nem mais neca de plástico a gente tá
achando mais nessa cidade” – transcrição nossa.
45
Homossexuais que penetram no coito anal. O uso dessa palavra no feminino pode significar uma sutil
desqualificação ou desempoderamento do sujeito.
46
Cantora e compositora australiana Sia Kate Isobelle Furler, mais conhecida apenas como Sia, famosa por se
apresentar escondendo o rosto, geralmente coberto pelos próprios cabelos platinados.
47
Máquina de limpeza a vapor de móveis e estofados, para sujeiras mais difíceis de sair e que requerem um
aparato de remoção mais elaborado.
44
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sempre funciona, uma xuca assim back to the basics. Mas vamos à previsão, né: Boa
Vista 24, tão todas cagadas, 32 estão fazendo a xuca nesse exato momento; Porto Alegre,
20 estão fazendo a xuca e 32 tão toda cagada; São Paulo tá 17, todas cagadinhas e 24 não
sabem o que fazem. Eu espero que depois dessas previsões, né, Demi Lovato, nenhuma
saia de casa sem a casa e sem a xuca feita.
7. DEMI LOVATO – Claro, né, a gente nunca sabe que neca empírica a gente vai enfrentar
pela rua.
8. DONNA MAJU XUCA SUMMER – Arrasou, Demi.
9. DEMI LOVATO – Brigado, gata. Tchau!

ANÁLISE

O canal de humor gay Las Bibas from Viscaya (LBFV) tem sua inscrição realizada no
YouTube em 07 de março de 2006, mas o projeto já existia desde 1994 no domínio musical.
O canal conta com 9.846 inscritos e mais de 5.059.822 visualizações desde a sua criação em
26 de janeiro de 2014. Um fato interessante é que o LBFV não faz uma descrição de si no
canal do YouTube. Onde deveria haver uma descrição, há tão somente um endereço
eletrônico na Web48 para quem quiser contratar os shows do DJ e produtor recifense George
M., ou de Dolores De Las Dores ou de Mariza Touch Fine, todos a mesma pessoa. A
produção de George M. se divide em criação de podcasts, vídeos de dublagem (cenas de
novela, entrevistas etc.), produção de singles e trabalhos como DJ em boates gays, festas,
convenções etc..
Numa entrevista concedida ao site MixBrasil49, o DJ George M. conta como foi a
trajetória do LBFV, que começa como um projeto musical e ganha uma enorme visibilidade
no ciberespaço através de vídeos de humor parodiando de novelas a entrevistas de famosos:

O projeto surgiu do nada (como quase tudo que Las Bibas cria), a
ideia cai de paraquedas direto no meu juízo (ou na falta dele) e está
feito o estrago. Eu sentia falta de tocar algo mais "apimentado" na
minha pista, e naquele momento a House Music estava chata e
repetitiva de fórmula. Queria tocar algo mais com a nossa cara (a cara
da sacanagem e do duplo sentido cheios de pajubás). (...) E assim
veio o primeiro hit das Las Bibas, que mesmo sem a força da internet
48

Endereço eletrônico: http://www.lasbibas.com.br. Acesso realizado no dia 13 de julho de 2016.
Endereço
eletrônico:
http://mixbrasil.xpg.uol.com.br/junior/desmanchamos-las-bibas-from-vizcaya-ementrevista-bafonica.-confira-.html. Acesso realizado no dia 13 de julho de 2016.
49
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saiu rolando em cópias pelo Nordeste em mini-disc (o pen-drive do
passado). (...) Hoje meio que me sinto na obrigação de criar essas
dublagens (por isso elas são tão inconstantes de tempo), às vezes bate
vontade de brincar com uma cena ou novela do momento e saem
inúmeros capítulos, como foi com a mais longa de todas
"Gaybriela50". Geralmente eu filtro algo do momento (expressões,
jargões, pajubás51), sempre estou cercado de gente muito criativa e
inteligente (mas que não são do campo das artes), logo saem diversas
pérolas que eu adapto e lanço. Foi assim com "Um beijo e me liga",
"Ventilador na potência máxima", "Vapor de virilha", "Calcinha no
chão" e até o famoso "Dove barro".
Era comum se pensar que o LBFV era um grupo, quando na verdade era apenas uma
pessoa por trás de todo aquele coletivo de vozes e personagens. Essa entrevista ao
MixBrasil52, que funcionou como uma espécie de desmascaramento das muitas personagens
do referido coletivo, aborda essa questão:

Imprensa e jornalistas já sabiam que o tal coletivo "Las Bibas From
Vizcaya" era na verdade apenas uma única pessoa: eu, o George M.
Sempre fiz questão de confundir com as inúmeras vozes nos vídeos e
podcasts ou nas apresentações ao vivo (quando eu preciso de backing
vocals ou músicos de apoio), nas fotos e onde mais a tecnologia
pudesse me duplicar. Até no texto da biografia do grupo de um só eu
deixo claro (Las Bibas são Dolores e Marisa, ambas alter ego do
produtor George M.), mas parece que as pessoas preferem acreditar no
que veem ou escutam. De certa forma eu queria separar a "criatura" do
"criador", porque no fundo Las Bibas não tem nada a ver com George
M. Elas são tudo que eu jamais seria, são meu antagônico mais bipolar
e imprevisível. Mas desde que passei apenas a tocar como DJ Las
Bibas ou DJ Dolores, as pessoas sempre me perguntavam onde estava
a outra "Biba" (a caricatíssima Marisa Touch Fine), e eu sempre
dava alguma desculpa surreal. Desde o ano passado eu venho me
dedicando 60% à minha carreira de produtor e DJ George M. e
apenas 40% a Las Bibas. Essa cota já foi 95% só para Las Bibas.
Lancei cinco singles de minha autoria com a voz da C´damore,
emplaquei música em uma novela de época da Globo, produzi outros
50

A série Gaybriela, no início, era hospedada no YouTube. Mas a série foi removida pelo próprio canal e passou
a ser hospedada no vimeo.com. Sobre essa censura, o LBFV escreveu no final do sétimo e último episódio da
série: “Nenhum texto aqui faz apologia às drogas, ou desqualifica qualquer um dos atores em suas atuações
originais na novela. Gaybriela é apenas uma brincadeira sem nenhum tipo de benefício, lucro ou ganhos.
Infelizmente, o YouTube bloqueou os vídeos de Gaybriela no canal das Las Bibas, por isso foram postados no
Vimeo. Deixando ciente de que o material usado por Las Bibas from Viscaya de propriedade da Globo, não teve
nenhum fim lucrativo, apenas uma mera diversão.”
51
Pajubá ou Bajubá é uma linguagem popular, formada por palavras e expressões originárias de línguas
africanas. É tanto usada pelos adeptos de religiões de matriz africana (candomblé e umbanda) quanto pela
comunidade LGBT.
52
Endereço eletrônico: http://mixbrasil.xpg.uol.com.br/junior/desmanchamos-las-bibas-from-vizcaya-ementrevista-bafonica.-confira-.html. Acesso realizado no dia 13 de julho de 2016.
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artistas de outras praias e gêneros, remixei todos os hits do momento
(basta você olhar meu Soundcloud) e tudo agora culminou na
participação do primeiro reality show de DJs do Brasil que tá rolando
no Multishow e do qual estou participando, o “Batalha de DJs”. Achei
que era hora de dar o mérito (que Las Bibas leva como DJ e
personalidade) a mim também.
O vídeo em análise, Plantão da Xuca, faz parte de uma série de vídeos (cerca de 16
vídeos) de grande sucesso na Internet, nos quais a jornalista Maria Júlia Coutinho,
apresentadora da Previsão do Tempo do Jornal Nacional, é parodiada e se torna Donna Maju
Xuca Summer, uma especialista em Pajubá e em comportamento LGBTT.
As técnicas de humor usadas nesse vídeo trazem uma forte vinculação discursiva com
práticas corporais e linguageiras53 bastante comuns na comunidade LGBTT, em específico o
uso do Pajubá, utilizado inicialmente pelas travestis e depois popularizado por outros grupos
LGBTT, e a lavagem anorretal (também chama chuca ou xuca).

Algumas expressões

metafóricas também produzem efeito humorístico nesse vídeo, o qual se vale, na produção do
riso, da referência da cena – um jornal televisivo de grande alcance nacional – e da técnica do
non sense ou absurdo, em função do lugar da cena:

PARÁGRAFO

ENUNCIADO

TÉCNICA
HUMORÍSTICA
Non sense – A cena é um
jornal

1

- E aí gentalha do meu Brasil...

amplamente

conhecido por sua extrema
normatização.

Daí

soar

absurda e engraçada a
forma

como

a

apresentadora

Demi

Lovato se dirige a Maju.

1

- E aí?

Ridículo

e

discursiva

–

geralmente

memória
A

forma

longa

e

nasalizada de pronúncia da
expressão “E aí”, que na
53

O uso do termo linguageiro aqui diz respeito, sobretudo, não apenas à linguagem enquanto sistema, mas à
linguagem na sua prática histórica, social, cultural, o mais característica possível de um determinado grupo se
comunicando em uma situação específica.
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comunidade

LGBTT

funciona como um “Como
vai?” ou “Olá”.
3

- Donna Maju Summer, tenho Non sense – Um jornal de
recebido vários e-mails, uma coisa grande

audiência,

assim utilidade pública, autoajuda, inclusive

assistido

que a gente vai dar aqui pra elas. tradicional

pela

família

Elas não querem mais saber de brasileira54, recebendo ecolocação, por enquanto, né, que mails

pedindo

elas só fazem se colocar. Elas informações
querem saber agora de xuca. Qual a lavagem
previsão da xuca pra esse país?

sobre

anorretal.

Há

também a referência à
“colocação”, palavra que
no Pajubá é sinônimo de
drogas

ilícitas.

O

riso

também surge aqui a partir
da memória discursiva do
estereótipo

do

gay

clubber55, figurado como
um

sujeito

fortemente

consumidor de álcool e
outras drogas.
- (...) quando sair de casa, além das O riso maldoso derivado
chaves da sua casa, você tem sempre do insulto de que a bolsa
4

que levar consigo, dentro dessa sua do interlocutor é barata.
bolsinha barata,
- (...) quando sair de casa (...), você O riso aqui é provocado
tem sempre que levar consigo (...) pelo
uma garrafinha de água mineral, um gráfico

54

absurdo

de

um

nacional

Expressão ora em voga usada na mídia e fora dela para categorizar geralmente casais heteronormativos,
disseminadores de valores machistas e conservadores.
55
Frequentador de danceterias ou boates.
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rolinho

de

papel

higiênico

ou quantificando

quantos

lencinho umectante, porque a gente homossexuais

passivos56

cheque57

pode ver aqui, né, que 26,5% das passaram
passivas saem de casa despreparada, 2015,

razão

em

pela

qual

sem nada, e o pior, depois de dar Maju recomenda que se
uma bela cagada.

saia de casa com certos
objetos de limpeza caso
aconteça um coito anal
não programado.

- (...) A gente pode ver aqui no mapa O

humor

nesse

caso

água de xuca jorrando, né, e a gente resgata o drama hídrico
não pode desperdiçar. Estamos numa que
4

São

Paulo

época de xuca sustentável, xuca experimentou nos anos de
ecológica (grifo nosso). Não dá pra 2014 e 2015 e se apresenta
ficar nessa situação. Eu não posso como

um

riso

acabar com a água do Brasil (grifo disciplinador, na medida
nosso) por causa dos fê-o-fó de em que busca a adoção de
você.

um

comportamento

idealizado.
4

- Já o contrário lá no Nordeste, essa Non sense – não só o
área de amarelo aqui, elas tão absurdo

dos

fazendo a xuca de rapadura, e nós gráficos

índices
nacionais

podemos observar aqui no gráfico quantificando situações de
que

em

2016,

apenas

7,42% “cheques58”,

como

passaram cheque nos boy, né? Isso também o absurdo da ideia
quer dizer que a xuca de rapadura é de uma xuca de rapadura e
super eficiente. 18% ficam com o cu seus supostos efeitos.
adocicado, e 27% ficam com o cu
matizado, ou seja, cu doce.
O termo “passivas” (inclusive o próprio fato de estar no feminino) reflete as relações de poder
homonormativas, nas quais o homossexual penetrado, durante o coito anal, é menos empoderado que o
homossexual que penetra devido à vinculação simbólica com a sexualidade feminina, historicamente
descriminada.
57
Passar cheque é uma expressão usada na comunidade LGBTT que significa sujar de fezes o pênis do parceiro
durante o coito anal.
58
Ibidem.
56
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- E cu doce chama cafuçu59.

A relação absurda de ação
e reação entre “cu doce” e
“cafuçu” produz um efeito
cômico. Originariamente,
“cu

4

doce”

expressão

é

uma

sinônima

de

arrogante, presunçoso. Por
sua

vez,

associa-se

a

certos estereótipos do gay
afetado, portador talvez de
um ou vários atributos
empoderadores

do

simbólico homonormativo
(beleza, juventude, poder
econômico, corpo atlético,
pênis grande etc.).
- (...) Mas, Demi, gata, me fala uma Non
coisa: você faz que tipo de xuca?

–

sense

deslocamento

do

O
órgão

DEMI LOVATO – A xuca de que experimenta/reproduz
camomila que clareia os pelos e a sensação psíquica de
acalma o cu.

calma para o ânus é
ensejadora

de

efeito

humorístico. Temos aqui
um efeito carnavalizante
de mundo às avessas60:
4e5

não é mais do cérebro,
portador secular do status
de órgão nobre e superior,
que provem o estado de
calma,

59

mas

do

ânus,

Palavra do Pajubá que significa homem (jovem) tosco, bronco, rústico, pouco inteligente, que mora em bairros
pobres e periféricos, sem refinamento na maneira de se vestir e falar, de baixa renda, másculo, que aceita
dinheiro, roupas, presentes ou favores em troca de sexo (como ativo), mas que não são necessariamente
prostitutos (michês) etc. É notadamente muito ampla a simbologia do cafuçu.
60
Bakhtin, 2010, p.9.
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inversão que amplifica o
efeito cômico em razão do
status associado à baixeza
e inferioridade do corpo
por ser região de excreção
de fezes e gases.
- Ai eu fiz essa xuca de camomila Comparação do ânus loiro
6

durante muito tempo, mas eu tava com o rosto da cantora
com o cu tão louro, tava parecendo a Sia.
cara da Sia61, que resolvi trocar.
- (...) Agora, eu optei pela xuca

6

vaporeto62 que eu aprendi lá no sul
da Bahia, depois de comer muito
acarajé, muito dendê.
- (...) Aí, tive que fazer uma xuca O efeito humorístico vem
express, né? Uma xuca vaporeto que em função do resgate de
puxa tudo, né, você fica sem cagar narrativas
por uns 4 dias, né?

populares

de

lavagens anorretais mais
demoradas,

em

que

o

ponto culminante da xuca
6

(a água sendo expelida
incolor

e

sem

fezes)

demorava a acontecer. Daí
a fácil associação da xuca
com

equipamentos

limpeza

a

vapor,

de
os

chamados vaporetos, e o
seu

consequente

efeito

cômico.
- (...) É uma xuca ótima, né, indicada O
61

efeito

humorístico

Cantora e compositora australiana Sia Kate Isobelle Furler, mais conhecida apenas como Sia, famosa por se
apresentar escondendo o rosto, geralmente coberto pelos próprios cabelos platinados.
62
Máquina de limpeza a vapor de móveis e estofados, para sujeiras mais difíceis de sair e que requerem um
aparato de remoção mais elaborado.

75

para executivos, puta e DJ, gente decorre nesse enunciado
6

que viaja muito.

da absurda (logo cômica)
adoção

da

prática

lavagem

da

anorretal

vaporeto por profissionais
tão

díspares

na

representação

sua
social,

colocados todos no mesmo
patamar simbólico.
- (...) Agora eu tive agora no Pará e Nesses três enunciados, o
aprendi a xuca seringueira, que é efeito

humorístico

uma xuca látex, né, que ela gruda construído
6

a

é

partir

da

tudo, ela tapa. Olha gente, eu quase associação de elementos
vomitei, passei mal. Não indico pra simbólicos

de

grande

gente que tem, assim, intestino representatividade
frouxo como eu.

regional com a prática da

- (...) aqui pelo Centro-Oeste rola lavagem anorretal.
6

uma xuca pequi.
- (...) e subindo a gente vai chegando
até uma xuca indígena também, né,

6

sempre funciona, uma xuca assim
back to the basics.
- (...) Mas vamos à previsão, né: Boa O ponto culminante do
Vista 24, tão todas cagadas, 32 estão texto
fazendo

a

xuca

nesse

audiovisual

é

a

exato parodização da previsão

momento; Porto Alegre, 20 estão do tempo transformada em
fazendo a xuca e 32 tão toda cagada; previsão da xuca, na qual
São Paulo tá 17, todas cagadinhas e a
6

dublagem

utiliza

os

24 não sabem o que fazem. Eu dados de temperatura por
espero que depois dessas previsões, cidade

para

simular

a

né, Demi Lovato, nenhuma saia de quantidade de pessoas que
casa sem a casa e sem a xuca feita.

estão ou não fazendo a
chuca

no

instante

da

76

narrativa.
– Claro, né, a gente nunca sabe que O
7

último

enunciado

neca empírica a gente vai enfrentar humorístico vem sob a
pela rua.

forma de fator de risco
(encontrar

uma

neca

empírica, metáfora para
pênis

grande)

estimular a prática
xuca.

para
da
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Figura 04

BIXA MELHORE - DICIONÁRIO GAY (Parte 1)63

THIAGO MARTINS: E aí, pessoal, beleza?
TATO BROISLER: E aí! Hoje a gente vai falar pra vocês...
THIAGO MARTINS E TATO BROISLER: Sobre
THIAGO MARTINS: Pajubá!
TATO BROISLER: Que é nada mais, nada menos do que...
THIAGO MARTINS: Uma linguagem de bicha!
TATO BROISLER: Língua de viado, bichinha...
THIAGO MARTINS: Poc poc...
TATO BROISLER: Pão com ovo.
THIAGO MARTINS: Ah, eu ia falar isso. (risos)
THIAGO MARTINS: Nosso tema hoje vai ser sobre linguagem gay.
TATO BROISLER: Homossexual.
THIAGO MARTINS: Bicha.
TATO BROISLER: É.
THIAGO MARTINS: É.
63

Vídeo encontrado e disponível no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=S8xU6h3NH5A.
Acesso realizado no dia 10 de janeiro de 2016.
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THIAGO MARTINS: Fazer a abduzida.
TATO BROISLER: Pessoa cega de paixão.
THIAGO MARTINS: Abalar.
TATO BROISLER: Fazer bem feito.
THIAGO MARTINS: Quem falou que a senhora é bem feita?
TATO BROISLER: Ei, querida.
Alô! Oi, recalque, tudo bem? Você pode passar aqui em casa? Tiaga!
THIAGO MARTINS: Aproveitando a deixa... Recalque.
TATO BROISLER: Bicha invejosa. Aquela que sonha em ser você, mas, meu amor, quem
nasceu pra ser chuveiro, não vai ser ducha nunca.
THIAGO MARTINS: Amapor.
TATO BROISLER: Mulher.
THIAGO MARTINS: Acué.
TATO BROISLER: O que a gente num tem, meu amor. Dinheiro.
THIAGO MARTINS: Arrombada.
TATO BROISLER: Sem pregas.
THIAGO MARTINS: Não, não, não, não!
THIAGO MARTINS: Babado.
TATO BROISLER: Acontecimento forte. Bafão.
THIAGO MARTINS: Bafão.
TATO BROISLER: Para de ser porca, viado.
THIAGO MARTINS E TATO BROISLER: Mala.
TATO BROISLER: Pênis.
THIAGO MARTINS: Piroca.
TATO BROISLER: Peru.
THIAGO MARTINS: Cacete.
TATO BROISLER: Denga.
THIAGO MARTINS: Mololô.
TATO BROISLER: Pipi.
THIAGO MARTINS: Espeto de carne.
THIAGO MARTINS: Bicharia.
TATO BROISLER: Porção de viado.
THIAGO MARTINS: Caçação.
TATO BROISLER: Ato de caçar.
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THIAGO MARTINS: Acuendação forte.
TATO BROISLER: Pegação. Falta de vergonha na sua cara. Vai ler um livro, ariar uma
panela, ajudar sua mãe a arrumar sua casa, bicha!
THIAGO MARTINS: Cacura.
TATO BROISLER: Bicha véia.
TATO BROISLER: Cafuçu.
THIAGO MARTINS: Hétero desprovido de beleza, mas que dá pra fazer uma terça feira à
noite, que não tem nada pra fazer.
TATO BROISLER: Ui! Adoro!
TATO BROISLER: Caricata.
THIAGO MARTINS: Pessoa grotesca, ridícula, que causa vergonha alheia.
THIAGO MARTINS: Catreva.
THIAGO MARTINS E TATO BROISLER: Bicha muito feia.
TATO BROISLER: O que não é o nosso caso, né, querida?
THIAGO MARTINS: Que que eu posso fazer?
TATO BROISLER: Bota a cara no sol, mana.
THIAGO MARTINS: Passar o cheque.
TATO BROISLER: Sabia que isso ia sobrar pra mim. É sujar o pau do bofe, né, amor? Com
sujeiras ou resíduos internos que a gente não pode falar o que que é aqui.
TATO BROISLER: Faça chuca, mona. Não faça guerra.
THIAGO MARTINS: Fazer a chuca.
TATO BROISLER: Salvação das bonita, meu amor. A mangueirinha do banheiro. Isso a
gente não precisa dar receita, porque vocês sabem fazer em casa.
THIAGO MARTINS: Não mesmo. Sabe. Eu sei que sabe, sabe sim.
TATO BROISLER: Aqui ó.
THIAGO MARTINS: Cala a boca!
TATO BROISLER: Tira isso aqui, o resto é com você.
THIAGO MARTINS: Chuchu.
TATO BROISLER: Barba.
TATO BROISLER: Chupar manga.
THIAGO MARTINS: Chupar xereca.
THIAGO MARTINS E TATO BROISLER: (grito)
TATO BROISLER: Chuteira.
THIAGO MARTINS: Sapatão.
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TATO BROISLER: Mas não vamo falar mais delas não, né? Porque elas adora bater num
viado.
TATO BROISLER: Colar velcro.
THIAGO MARTINS: Ato sexual de duas sapatonas.
TATO BROISLER: Coió.
THIAGO MARTINS: Atraque.
TATO BROISLER: Confusão.
THIAGO MARTINS: Babado e gritaria.
TATO BROISLER: Baixaria.
THIAGO MARTINS: Botar as garras pra fora.
TATO BROISLER: Fechação. Botar as garras pra fora?
THIAGO MARTINS: Botar as garras pra fora.
TATO BROISLER: Quem bota as garras pra fora?
THIAGO MARTINS: Tem que botar!
TATO BROISLER: Ai, cala a boca, viado!
THIAGO MARTINS: Tem que botar as garras pra fora!
TATO BROISLER: AAAAH! Tá achando que cê é quem, querida?
TATO BROISLER: Colocação.
THIAGO MARTINS: Ato de ficar colocado por bebidas ou outras paradas.
TATO BROISLER: Colorir.
THIAGO MARTINS: Bicha maluca, doida!
TATO BROISLER: Sem noção.
THIAGO MARTINS: Nenhuma.
THIAGO MARTINS: Copo d’água.
TATO BROISLER: Pessoa sem graça.
THIAGO MARTINS: Conete.
TATO BROISLER: No edi.
THIAGO MARTINS: Dadeira. Homossexual ativamente passivo.
TATO BROISLER: Achou!
THIAGO MARTINS: Desacuendar.
TATO BROISLER: Deixar de lado.
THIAGO MARTINS: Deixar em paz.
TATO BROISLER: Vazar.
TATO BROISLER: Destruidora, mesmo!
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THIAGO MARTINS: Bicha que arrasa, que não tomba, que não deita.
TATO BROISLER: Lacrativa.
THIAGO MARTINS: Ebó.
(música)
THIAGO MARTINS: Edi.
TATO BROISLER: Cu.
THIAGO MARTINS: Elza.
TATO BROISLER: Roubar.
THIAGO MARTINS: Equezeira.
TATO BROISLER: Bicha mentirosa.
THIAGO MARTINS: Fazer.
TATO BROISLER: Copular.
THIAGO MARTINS: Transar.
TATO BROISLER: Atender.
THIAGO MARTINS: Fazer a marisa.
TATO BROISLER: Gays afeminadas que pegam outras afeminadas.
TATO BROISLER: Fedora.
THIAGO MARTINS: Bicha fedorenta.
TATO BROISLER: Ferveção. Ferveção!
THIAGO MARTINS: Muitos gays no mesmo local.
TATO BROISLER: Pegação, boys, drugs... Aquela coisa toda misturada.
THIAGO MARTINS: Bebidas...
TATO BROISLER: Adoro, gente!
TATO BROISLER: Fina.
THIAGO MARTINS: Chique. Esnobe. Pra poucas.
TATO BROISLER: Chanel.
THIAGO MARTINS: E agora... Dizar!
TATO BROISLER: Sair à francesa.
THIAGO MARTINS: Sair de fininho.
TATO BROISLER: Desacuendar.
THIAGO MARTINS: Bora!
THIAGO MARTINS: E é isso aí, pessoal.
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ANÁLISE

O canal de humor gay Bixa Melhore tem sua inscrição realizada no YouTube em 15
de janeiro de 2014. O canal conta com 81.230 inscritos e mais de 7.202.510 visualizações
desde a sua criação e os apresentadores são Thiago Martins e Tato Broisler. Numa entrevista
ao blog dnadabalada.com.br64, o apresentador Thiago Martins explica a escolha do nome do
canal:
O termo “Bixa Melhore” surgiu quando pensei “Existe tantos gays dentro do
meio que precisam ser mais unidos, que precisam se juntar para ser mais
fortes e lutar, que precisavam parar de preconceito dentro de sua própria
classe julgando os outros por classe, corpo e condições sociais”. Foi então
que tive a vontade de gritar para essas pessoas: “BIXA MELHORE”.

Nessa entrevista, Thiago Martins também explica como se deu o direcionamento do
canal de humor para o público LGBTT:

Comecei produzindo pequenos vídeos de 15 segundos para o Instagram, logo
depois comecei a criar vídeos maiores sobre o universo LGBT. Sempre
abordando os temas mais comuns entre nós, como baladas, relacionamentos,
pessoas e situações cotidianas. Tudo de uma forma bem clara e sem
hipocrisia. Lendo os comentários nos vídeos pude perceber que aquela força
que eu tinha quando era mais novo estava voltando e eu tinha nas mãos
novamente o poder de tirar diariamente nem que seja “um sorriso” de
alguém todos os dias. Foi quando comecei a receber inúmeras mensagens de
pessoas me agradecendo por deixar tão claras situações em que elas
precisavam de uma orientação, mesmo que com muito humor (Ibidem).

A escolha de Tato Broisler também é explicada nessa entrevista:

Em 2015 convidei meu amigo Tato Broisler para participar dos vídeos. Vi
um enorme potencial para o humor e sempre acreditei nele. Em novembro do
ano passado ele entrou em uma crise extremamente grave de depressão, e eu
tinha certeza que meu canal poderia ajudar ele a sair. Não demorou muito
para que ele se reerguesse e voltasse a ser o que sempre foi. Eu tinha
cumprido mais uma missão (Ibidem).
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Endereço eletrônico: http://www.dnadabalada.com.br/acontece/entrevista-com-thiago-martins-do-canal-bixamelhore/ Acesso realizado no dia 13 de dezembro de 2016.
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A cena dos diálogos entre eles dois geralmente é no formato bate-papo, e sempre são
discutidos temas ligados ao cotidiano das comunidades LGBTT. A dupla também se tem
dedicado a fazer campanhas LGBTT, projetos sociais e criaram uma apresentação humorística
no formato Stand Up que os tem levado a se apresentar em várias cidades. A primeira
apresentação da dupla com o Stand Up foi no dia 07 de agosto, em Americana, São Paulo, e
reuniu piadas com interação em telões de LED, brincadeiras de teor erótico, humor ácido e
coisas do cotidiano gay.
Tato Broisler se apresenta nos vídeos com aparência semelhante à drag queen e cantor
austríaco Conchita Wurst (criação artística de Thomas Neuwirth), um homem com aparência
de mulher barbada e maquiada, com um tom de voz feminino, fato que ensejou a discussão
sobre gênero e gerou enorme repercussão mundial.
Conchita Wurst foi a vencedora do Festival Eurovision65, no ano de 2014. O Festival
Eurovision é um festival de música pop e que atrai o interesse de cantores oriundos de vários
países da Europa (cerca de 40), desde 1956. O grupo sueco Abba, por exemplo, venceu em
1974. No Brasil, a repercussão da vitória de Conchita teve uma certo sabor transfóbico em
suas manchetes em razão do artista se apresentar barbado e vestido de mulher, rompendo com
os limites da binaridade de gênero. É assim que Conchita se descreve em meio a essa
discussão de gênero:

Dois corações batem em meu peito. Eles são um time trabalhando em
sincronia. Embora, nunca tenham se encontrado antes, sentem a falta um do
outro constantemente no espelho. A pessoa privada Tom Neuwirth e a figura
artística Conchita Wurst respeitam-se do fundo de seus corações. São dois
personagens individuais, com suas próprias histórias individuais, mas com
uma mensagem essencial pela tolerância e contra a discriminação (Ibidem).

No vídeo ora em análise, o humor é construído através da apresentação do Pajubá e de
seus significados. Também se configura nos enunciados abaixo um tom de resistência e
transgressão através da ênfase e da defesa do Pajubá como linguagem de bicha:

THIAGO MARTINS: E aí, pessoal, beleza?
TATO BROISLER: E aí! Hoje a gente vai falar pra vocês...
THIAGO MARTINS E TATO BROISLER: Sobre
THIAGO MARTINS: Pajubá!
TATO BROISLER: Que é nada mais, nada menos do que...
THIAGO MARTINS: Uma linguagem de bicha!
TATO BROISLER: Língua de viado, bichinha...
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Informações consultadas no endereço eletrônico: http://blogueirasfeministas.com/2014/05/conchita-wurst-e-aperfomance-de-genero/ Acesso realizado no dia 13 de dezembro de 2016.
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THIAGO MARTINS: Poc poc...
TATO BROISLER: Pão com ovo.
THIAGO MARTINS: Ah, eu ia falar isso. (risos)
THIAGO MARTINS: Nosso tema hoje vai ser sobre linguagem gay.
TATO BROISLER: Homossexual.
THIAGO MARTINS: Bicha.

Há um componente político quando se prefere a palavra bicha à palavra gay ou
homossexual, por exemplo. Esse componente é a própria resistência à homonormatividade,
posto que, como esclarece Fry (1982, p. 68), não são os mesmos sujeitos sociais os chamados
de “bicha” e os chamados de homossexuais. Os primeiros são estigmatizados em razão dos
trejeitos femininos e podem não seguir a homonormatividade. Podem ser os que “dão”, os
passivos, os que vivem a sexualidade fora dos ditames e normas idealizados nos círculos
homonormativos. Os segundos, os homossexuais, seguem as normas das apresentações
sociais consoante o que a heteronormatividade/homonormatividade elenca como padrão
social a ser seguido.

Pajubá, também chamada bajubá, é uma linguagem-código bastante utilizada na
comunidade LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros), e Silva Filho
(2010, p. 4) a conceitua como uma incorporação de vocábulos procedentes de várias línguas,
particularmente do Iorubá-Nagô, do francês e do inglês, e também como um elemento
importante na estruturação das identidades homossexuais. Inicialmente usada pelas travestis,
logo passou a ser usada por quase toda a comunidade LGBTT, à guisa de linguagem
codificada da referida comunidade, isto é, não foi originariamente usada para ser entendida
nos círculos heteronormativos. A ideia, naturalmente, era a criação de um código fechado nos
redutos homossexuais, cujo uso e difusão na comunidade gay, caracterizariam um aspecto
político de resistência e transgressão, já que seu uso fortalecia uma construção identitária.

A linguagem gay ou pajubá constitui um amálgama de expressões, interjeições,
adjetivos, substantivos e verbos que identificam os seus falantes como pertencentes a um
grupo social e/ou sexual extremamente polimorfo, com características móveis, em constante
transformação. É interessante notar que o Pajubá não ficou, com o passar do tempo, apenas
restrito aos círculos gays, mas passou a fazer parte dos sujeitos heterossexuais e/ou dos
chamados grupos simpatizantes.
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Essa maneira de expressar-se fez o seu trajeto tanto na TV quanto na internet: por
exemplo, é comum ouvirmos pessoas de comunidades não LGBTT, no cinema, na TV, nas
revista etc. usarem expressões como “arrasou” e “uó”, palavras criadas entre os falantes de
Pajubá. Como consequência, essa linguagem ou código gay fortalece a identidade cultural e
comunicativa LGBTT.
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Figura 05

CANAL DAS BEE – TOP 10 GÍRIAS LÉSBICAS66

Oi, pessoal, cês tão aí? Então, hoje o vídeo é um pouco diferente. Vou ensinar pra vocês e
pras girininhos – vocês sabem o que que é girininho? Num sabem. Por isso que eu vou ensinar
pra vocês as gírias lésbicas. Girino, por exemplo, sãs as sapas novinhas que estão entrando
agora no mundo sapatão. Então, vem comigo. Deixa eu ensinar pra vocês.
Fancha, Dyke, Sargento, Sapatão, Sapa, Shimba, são termos usados pra lésbica. Shimba tem
uma curiosidade, vem de uma música. Shimbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar.
Tem uma, gente, que é genial. Embucetada. É quando a lésbica ou tá apaixonada ou tá muito
irritada. Isso também faz um paralelo porque quando a lésbica tá muito apaixonada, ela tá
muito irritada, né?
Gírias maiores de 18 anos. Tirem as crianças da sala. Chá de buceta, amor de xoxota. É
quando a lésbica se apaixona pela outra lésbica por causa do sexo. Então a mulher foi lá,
dormiu com a outra e se apaixonou. Mas não é uma coisa assim, ‘como ela é inteligente’, é
‘nossa, como ela é boa!’.
66

Vídeo encontrado e disponível no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=r_1TPJB_1bg.
Acesso em 12 de janeiro de 2016.
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Brejo, gente, é quando tem um grupo de sapas reunido. Então eu viro e falo assim: vou descer
ali no bar que o brejo todo tá lá. Que tem um montão de sapatão lá, todas as sapinhas, pra a
gente comemorar a vida. Pra a gente beber uma cerveja.
E aquela lésbica, gente, que tem um visual mais masculino. Como a gente chama? A gente
chama de butch, ou de caminhão ou de caminhoneira. Essas lésbicas fazem o maior sucesso
na balada. Elas pegam todas as sapatilhas. Que é o nosso próximo assunto.
Sapatilha, lady, femme, são justamente as lésbicas que são mais femininas, que passam
delineador, não é... Que botam um vestidinho, que vai pra balada pegar o caminhão. Mas
também não é sempre que a gente vai ver uma caminhão com uma lady, uma butch com uma
femme. A butch pode pegar a caminhão, a lady pode pegar a femme... A gente gosta de
mulher, não é mesmo?
Essa que eu vou explicar agora a gente já explicou também já explicou no nosso vídeo: com o
sapabonde, pergunte as vi sapabonde aqui ou aqui, não sei onde vão botar na edição. Aonde,
Fernanda? (risos). Aonde, caralho? É aqui ou aqui, porra! Eu não sei onde tá o enquadramento
dessa porra. Daqui a pouco eu tô falando assim...
Rebuceteio, cara. Que que é o rebuceteio? É quando duas lésbicas se pegam, elas deixam de
se pegar, aí pegam as exs dessas que elas se pegaram, que vai pegar a ex da que já pegou que
ainda vai pegar a ex da amiga que vai virar atual, entenderam? Essa rede de mulheres? Essa
rede de sapatão? Isso é o rebuceteio. Porque no final, gente, no mundo sapatão só existem três
pessoas: você, a sua ex, a ex da sua ex, que porventura é a sua atual.
Sabe aquela lésbica, gente, que pega lésbicas mais bonitas? Sempre tem, né? Aquela pessoa
que tem aquele sex appeal que consegue pegar as pessoas mais gatas do rolê? A gente chama
de sapa alpha. Eu tenho uma amiga assim e você?
Namorida, gente, é como algumas lésbicas chamam suas namoradas. Porque quando a lésbica
começa a namorar, não é namorada, é marida logo, entendeu? A lésbica já fica 24h por dia
junto, a lésbica já vai morar junto, a lésbica já vai comprar um gato junto, entendeu? Vai
adotar cachorro... E por isso que existe a expressão “fazer a lésbica”. “Ai, num faz a lésbica”,
que é quando você começa a se apegar muito à pessoa bem no começo do relacionamento,
sabe? Tá ficando com a pessoa há duas semanas, já tá ligando o tempo todo. “Amor, me
atende, te amo”. Fala “te amo” no primeiro encontro, fala “te amo” na primeira vez que você
vai transar. Eu sei que já aconteceu com você.
Colar o velcro, botar aranha pra brigar, bater bolacha, que que significa? Sexo lésbico. E que
é a melhor coisa desse mundo, gente!
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O Canal das Bee conta, até o momento presente, com 299.776 inscritos e registra mais
de 26.197.991 visualizações, desde o início de suas atividades online em 20 de agosto de
201267. A descrição do canal apresentada: “Não só um canal contra a homofobia. Um canal
contra o preconceito, contra a transfobia, a bifobia, a lesbofobia, o machismo. Um canal a
favor da diversão, do riso e de viver a vida do jeito que você quiser. E principalmente, sendo
quem você é! Canal das Bee, porque uma abelha só não produz nenhum mel”. O canal é
apresentado por Jéssica Tauane e Victor Larguesa68, tendo sido criado por Jéssica, enquanto
um TCC (curso de Administração e Multimeios), vindo a ganhar a proporção de um canal que
traz comentários e entrevistas sobre a diversidade sexual e a luta diária da comunidade
LGBT somente a partir de março de 201469.
Nesse episódio, nós temos mais um exemplo de Pajubá (gírias, expressões, adjetivos
etc. da comunidade gay), dessa vez voltado para a comunidade das lésbicas, posto que há
diferenças entre o Pajubá dos homossexuais masculinos, popularmente chamados bichas. Para
apresentar o Pajubá aqui utilizado, criamos um glossário e colocamos as palavras e expressões
por ordem de aparição. Retiramos do próprio texto transcrito os significados pretendidos no
vídeo:

Girino - sãs as sapas (lésbicas) novinhas que estão entrando agora no mundo sapatão.
Fancha, Dyke, Sargento, Sapatão, Sapa, Shimba - são termos usados pra lésbica.
Shimba tem uma curiosidade, vem de uma música. Shimbalaiê, quando vejo o sol beijando o
mar.
Embucetada - É quando a lésbica ou tá apaixonada ou tá muito irritada.
Chá de buceta, amor de xoxota - é quando a lésbica se apaixona pela outra lésbica por causa
do sexo. Então a mulher foi lá, dormiu com a outra e se apaixonou.
Brejo - é quando tem um grupo de sapas reunido. Exemplo: vou descer ali no bar que o brejo
todo tá lá. Que tem um montão de sapatão lá, todas as sapinhas, pra a gente comemorar a
vida. Pra a gente beber uma cerveja.
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Informações obtidas no próprio Canal das Bee, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.youtube.com/user/CanalDasBee/about. Acesso realizado em 25 de dezembro de 2016.
68
No entanto, Vicror Larguesa não participa desse episódio sob análise.
69
Informações obtidas no blog: http://cidadaoabstrato.blogspot.com.br/2014/10/entrevista-canal-das-bee.html.
Acesso realizado em 25 de dezembro de 2016.
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Butch, caminhão ou caminhoneira – lésbica que tem um visual mais masculino.
Sapatilha, lady, femme - lésbicas que são mais femininas,
Rebuceteio - é quando duas lésbicas se pegam, elas deixam de se pegar, aí pegam as exs
dessas que elas pegaram, que vai pegar a ex da que já pegou que ainda vai pegar a ex da
amiga que vai virar atual. Porque, no final, gente, no mundo sapatão só existem três pessoas:
você, a sua ex, a ex da sua ex, que porventura é a sua atual.
Sapa alpha – lésbica que pega as lésbicas mais bonitas.
Namorida - é como algumas lésbicas chamam suas namoradas. Porque quando a lésbica
começa a namorar, não é namorada, é marida logo, entendeu?
Fazer a lésbica - A lésbica já fica 24h por dia junto, a lésbica já vai morar junto, a lésbica já
vai comprar um gato junto, entendeu? Vai adotar cachorro... É quando você começa a se
apegar muito à pessoa bem no começo do relacionamento.
Colar o velcro, botar aranha pra brigar, bater bolacha - Sexo lésbico.

Aqui, nós encontramos um humor feito por lésbicas, mas não necessariamente para ser
visto apenas por lésbicas. Pelo contrário, o objetivo aqui parece ser gerar inteligibilidade
sobre jargões e expressões muito restritos a uma comunidade específica, razão porque esse
vídeo poderia ser entendido e, inclusive gerar o riso, em comunidades não LGBTT, uma vez
que se trata de um vídeo explicativo da linguagem usada.
O processo de carnavalização ocorre na escolha de palavras e expressões
(“rebuceteio”, “colar o velcro”, “botar aranha pra brigar”, por exemplo) que fazem referência
ao baixo corporal, o que torna o texto humorístico, ao mesmo tempo em que caracteriza tanto
uma estratégia de rir de si mesma quanto uma certa resistência às forças heteronormativas. No
caso da palavra “rebuceteio”, formada a partir da palavra “buceta” (que significa vagina),
temos uma zombaria à lógica heteronormativa no que diz respeito ao relacionamento afetivo,
não só porque o relacionamento a que esta palavra alude é entre mulheres, como porque
sugere também certa rotatividade entre as pessoas implicadas.
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Figura 06

LARANJAS BAHIA – UMA NOITE INUSITADA70
(O vídeo começa com as frases: “esta é uma obra de ficção” e “Hã ham, Cláudia. Senta lá.”)
BAIA – Pare! Não! Não! Não! Você tem que ter toda delicadeza de como adestrar um
cachorro. Olhe, ela quer morder, eu faço: “Não!!!” Viu?
ARY – Diz.
BAIA – Naquele dia, eu trabalhei até duas horas da manhã. “Vamos dar uma voltinha na
praia?” “Vamos.” “Vamos lanchar?” “Vamos.” Sentamos no Ponto do Turista e ali, eu pedi
uma Coca-Cola, um sanduiche. Aí, de repente, chegou aquele rapaz, pediu pra sentar com a
gente, pra conversar. Era... o nome dele era Fábio. Aí, ficamos conversando, todo mundo...
Pessoa muito bacana, simpaticíssimo. Nunca tinha visto o Fábio. Queria saber se a gente era
gay mesmo. Pagou até a conta. Aí, de repente, ele foi pro carro, que já ia embora, foi quando
ele chamou. Cheguei na porta, botei minha cabeça dentro carro e falei: “Oi. ” “Entra.” Eu:
“Oi?” “Entra, tá com medo?” “Não, não, normal.” Entrei, né? Só que aí, quando eu entrei no
carro, ele ligou o carro, já saiu puxando bem duzentos. Eu pensava que eu não ia voltar mais.
Era uma viagem sem volta. Na verdade, o louco sou eu, porque com toda essa situação, mas
eu tava gostando (diz isso sussurrando). Aí, fizemos ali uma pegação e tal, ficamos nus, em
plena Praça de Manaíra, duas horas da manhã, vendo a hora chegar um carro da polícia. Só
que aí, de repente, ele parou aquilo e começou a chorar, dizendo: “Eu não sou isso.” Foi isso o
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que eu perguntei: “Isso o quê?” “Eu não sou isso! Eu não sou isso! ” “Isso o quê? Calma!” No
meio do rala e rola71. Ele dava um beijo, fazia uma pegação, um boquete: “Eu não sou isso!”
“Eu não sou isso!” “Isso o quê?” Eu ficava me perguntando, meu Deus: “Isso o quê?” Aí,
parava, conversava e ria, falava da família, que era de uma família importante, que os pais não
podiam saber, que era da política e tal. “Calma.” Parou num canto bem escuro, onde tinha uns
prédios. Eu não sei dizer que rua era aquela. Era um lugar esquisito. Embaixo daquelas
árvores, começou novamente. A pegação maravilhosa, só que aí parava e dizia que não era
aquilo: “Eu não sou isso!” “Isso o quê?” E eu gostando. Sim. Aí, eu comecei a ficar nervoso
a uma certa hora. Eu disse: “Olhe, Fábio, eu preciso ir pra casa, porque eu trabalho cedo, já
está muito tarde, né? Você disse que ia me deixar em casa e eu quero ir pra a casa.” Mas, só
que antes disso, na Beira Rio, meu amor, meu bem, foi onde rolou o perigo. Aí, teve um certo
momento que ele parou o carro, na Beira Rio e disse: “A mala do meu carro está aberta.” Aí,
quando ele olhou, que abriu a mala assim, que tirou a arma, eu já estava do lado dele.
ARY – E tu viu a arma?
BAIA – Eu vi a arma. Meu Deus, vou morrer. Chegou meu fim. Morrer aqui em João Pessoa,
na Beira Rio, ser jogada na Beira Rio, o que é que minha família vai pensar? O que vai ser de
mim? Que morte horrorosa, né? Mas, aí, eu não podia mostrar medo. Aí, eu fiquei bem frio,
né? Fiz o personagem frio, eu não podia ter muitos movimentos no corpo, porque qualquer
coisa ele ia perceber que até meus dentes tavam batendo de medo. Eu tremia do dedo ao
cabelo. Aí, eu fiz a linha72 robô: eu andava com uns passinhos assim durinho, porque se eu
relaxasse, eu tava todo tremendo e ele ia notar que eu tava com medo, né? Quando entramos
no carro, aí ele deu um tiro. Pegou o revólver e deu um tiro assim pra cima. “Meu Deus, é
agora.” Foi quando ele olhou pra minha cara e disse: “Tá com medo? ” “Que é isso? Agora
que está gostoso. ” E eu tive que falar esse ‘gostoso’, assim, sem quase abrir a boca, porque se
eu fosse falar ‘gostoso’ (tremendo)... Aí, eu segurei, travei toda a minha boca e tudo: “Nada.
Agora que está gostoso.” Né? E funcionou, porque ele deu uma risadinha, guardou o revólver
e disse: “Agora, eu vou lhe deixar em casa.” “Eu tô na Epitácio.” “Você tá na Beira Rio.”
“Eu tô na Epitácio.” “Você tá na Beira Rio.” Enfim, mas o maior medo mesmo, nessa noite,
foi quando ele me deixou em casa, porque eu tava fora do carro. Quando eu desço do carro,
70

Vídeo encontrado no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=nZoGIiYLVfk. Acesso
realizado 15 de junho de 2016.
71
Expressão coloquial para ato sexual.
72
Fazer a linha é uma expressão cujo significado varia dependendo da palavra que venha após “linha”, por
exemplo: “fazer a linha robô” significa comportar-se como um robô; fazer a linha louca significa comportar-se
como louca, e assim por diante. Hoje, a expressão perdeu a palavra “linha” e é comum se ouvir apenas “fazer a
...”, cuja significação varia dependendo do que vier em seguida.
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né, que eu vou com meus passinhos, meio contados assim, porque eu não conseguia andar
nem direito, eu tava muito (nervoso)... Quando eu abro, que eu chego no portão, isso ele lá na
calçada, no prédio, que eu pego a chave, ele: “Ei!” Aí, eu... Imagine você que vai entrando, aí
você congela. “Oi.” “Vem cá.” Aí, eu voltei, né, tinha que ir, né? Fazer o quê, né?
ARY – Ele chamou?
BAIA – “Venha cá!” Eu estava sem óculos, como estou agora, não enxergo bem. Meu Deus,
ele tá ou não com a arma na mão? Mas, eu vou. Aí eu voltei. No carro, ele: “Vira a mão.”
Quando ele disse “vira a mão”, ai, é agora, meu Deus! Vai ser um tiro na minha mão que é foi
onde eu fiz a pegação nele. Mas, quando eu dei a mão, ele (disse) “não, a camisa, levante, que
é pra botar as laranjas.” Aí, ele colocou assim umas vinte laranjas bahia na minha roupa e eu
bem feliz: “e agora, como eu vou abrir meu portão?” Eu tinha tanta laranja, eu voltei, olhei,
conferi que ele foi embora, né? Ai, meu Deus, e agora? Lembro que eu levantei a camisa,
botei até à boca, vim bem assim (risos). E agradecendo a Deus porque tinha passado aquela
loucura. Mas, foi uma noite de loucura, porque isso aconteceu às duas da manhã, mais ou
menos, e ele foi me deixar em casa eram cinco horas da manhã. Três horas de loucura, de
muita tesão, muita emoção e muito medo...
ARY – Nossa!
BAIA – Muito medo...
(O vídeo encerra com a frase: Continua)

ANÁLISE

“Uma noite inusitada” é o vídeo de lançamento da websérie do canal de humor gay do
YouTube de grande sucesso Laranjas Bahia73, produzida por Ary Régis de Lima, vídeos nos
quais Abrãao de Souza Lima, apelidado de Baia, conta suas experiências sexuais e noturnas
de forma humorística e repleta de zombaria para com os valores heteronormativos de nossa
sociedade. Tem se tornado comum esse tipo de produção (uma câmera na mão) no
ciberespaço enquanto forma de veicular e discutir as várias nuances de preconceito a que a
comunidade LGBTT está sujeita, reivindicando por meio do humor espaços de diálogo dantes
73

Endereço eletrônico do canal: https://www.youtube.com/user/aryregis/featured. Acesso realizado no dia 27 de
dezembro de 2016.
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pouco numerosos. Nem sempre, porém, o aspecto transgressor e de resistência emerge dessas
produções.
A cena da narrativa do vídeo é a própria casa de Baia, em Alagoinhas, um município
localizado na Paraíba, a 89 quilômetros da capital João Pessoa. O vídeo, no formato
entrevista, desvela a casa simples de Baia, e a conversa se dá numa mesa simples, enquanto o
entrevistado fuma e toma café, numa atmosfera intimista e aconchegante, que faz supor uma
conversa informal entre amigos, o que de fato são, conforme fica mais clara a amizade entre
os dois nos vídeos posteriores. O vídeo contou com mais de 130.850 visualizações.
O vídeo começa com a frase: “Esta é uma obra de ficção”, fato que é logo após negado
com a frase: “Hã ham, Cláudia. Senta lá.74” Talvez pelos muitos aspectos inusitados e
inesperados que Baia narra nesse vídeo, o meme foi exitosamente posto no início do vídeo.
A narrativa gira em torno de um grupo de homossexuais que sai pra lanchar e um deles
é abordado, flertado, por um homossexual ainda no armário, tornando objeto de humor a
resistência dele em aceitar que estava, de fato, naquilo que em Pajubá se chama pegação, isto
é, um contato erótico sem penetração anorretal. E mais humorístico ainda se torna a
inaceitação do rapaz, o que fica claro nos enunciados: “Eu não sou isso!”, “Eu não sou isso!”
O que esse vídeo traz de discussão, além de outras possibilidades, é como se
estruturam algumas relações a priori consideradas social e heteronormativamente desiguais
entre os homossexuais assumidos (afeminados) e aqueles que ainda não saíram do armário
(másculos), levando toda uma ampla gama de culpa e pressão cultural para esse tipo de
encontro, culpa experimentada mais contundentemente por aquele a quem se enrustido (não
assumido). A carnavalização se dá, exatamente, na exploração humorística desse jogo de
poder, o que fica claro nos enunciados:
Só que aí, de repente, ele parou aquilo e começou a chorar, dizendo: “Eu não
sou isso.” Foi isso o que eu perguntei: “Isso o quê?” “Eu não sou isso! Eu
não sou isso! ” “Isso o quê? Calma!” No meio do rala e rola75. Ele dava um
beijo, fazia uma pegação, um boquete: “Eu não sou isso!” “Eu não sou isso!”
“Isso o quê?” Eu ficava me perguntando, meu Deus: “Isso o quê?” Aí,
parava, conversava e ria, falava da família, que era de uma família
importante, que os pais não podiam saber, que era da política e tal. “Calma.”

Nos enunciados acima, fica patente tanto a força humorística que o vídeo procura
extrair da cena quanto o conflito experimentado pelo rapaz enrustido.
74

Esse meme encontrou sua origem nos idos tempos em que a apresentadora Xuxa, ainda na TV Manchete,
tentando controlar as crianças na organização de uma brincadeira, mandou uma criança se sentar, dizendo:
“Aham, Cláudia, senta lá”. A frase viralizou e ganhou o significado irônico e incrédulo equivalente a “fala que
eu acredito.”
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Consideramos pela zombaria e carnavalização que o produtor do vídeo procurou
patentear essas forças culturais em litígio, com o fim, possivelmente, de pelo riso e pelo
humor naturalizar uma situação marcada por tensões desde o início.

75

Expressão coloquial para ato sexual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa pesquisa enveredou por um “ser e estar no mundo” condicionado pelas
subjetividades múltiplas (fluidas e moventes) que entretecem o universo LGBT. Essas
subjetividades são construídas e tornadas possíveis, na sua singularidade, por meio do sóciohistórico e do cultural, onde ficam suas marcas. Na linguagem, o humor materializa essas
marcas, permitindo investigações de amplo espectro.
Partindo-se do pressuposto de que a comunidade LGBT, em toda a sua ampla variação
de percepções, entendimentos e práticas de si, tem representações e formas muito peculiares
de significar suas práticas afetivo-sexuais e suas lutas por igualdade, deixando lastros dessa
produção e dessa vivência nas linguagens, mostramos que há uma produção humorística que
se ancora em tudo isso que elencamos acima e se legitima como um humor gay, produzido
dentro da comunidade e por ela consumido. Isso enseja que sujeitos pertencentes a outras
orientações, identidades e vivências sexuais não entendam esse humor nem riam com ele e/ou
a partir dele, sem o domínio prévio de certos códigos e saberes.
Essa produção humorística gay hoje tem ido além dos estereótipos sociais que se
popularizaram nas mídias audiovisuais, na teledramaturgia, nas comédias televisivas e na
sociedade. O humor gay que analisamos em canais administrados e produzidos por sujeitos
LGBT recorre não apenas a códigos linguísticos como o Pajubá ou o Bichês, nem produz um
riso que se constrói apenas a partir de um gênero (masculino/feminino) sendo apresentado
como outro através do ridículo e do clichê, fórmulas de humor de fácil e rápida recepção,
presente em uma numerosa produção humorística que se detém no gay estereotipado.
Coexistem ainda hoje esses dois tipos de perspectiva humorísticas gays, a do riso gerado fora
da comunidade gay e que se tem valido do estereotipo e do clichê gay e a do riso gerado
dentro da comunidade LGBT, por meio do resgate de memórias e do uso de saberes
intrínsecos à comunidade: as lutas por igualdade de direitos sociais; as disputas no próprio
grupo LGBT, nas quais discursos homonormativos que regem e disciplinam o corpo
privilegiam aqueles que reproduzem mais acuradamente, no corpo e no subjetivo, os valores e
símbolos mais caros ao círculo heterormativo; as crenças sobre as diferenças e o que elas
representam em cada cultura, sociedade, grupo e na malha histórica, etc. As tensões sociais
enfrentadas pela comunidade gay e o alívio dessas tensões que o riso promove são elementos
indispensáveis que a memória acessa no jogo humorístico.
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Possenti (2009) defende a primazia da técnica na produção do riso, propondo que o
humor precisa acessar uma memória, um saber. Sem essa memória e esses saberes, a piada
“falha”, precisando ser explicada, o que ainda não é garantia de riso. A comunidade LGBT
possui um farto repertório de memórias e saberes que não são facilmente presumíveis ou
empatizáveis por quem não lhe partilhe o “ser e estar no mundo”, a sua história e a sua
vivência. O humor gay é uma forma de resgate dessas memórias e celebração desses saberes.
Entendemos que nossa pesquisa apenas levanta a ponta do véu do caudaloso universo de
produção humorística associada à comunidade LGBT. Estamos nos referindo a uma
possibilidade de produção do riso que vá além daqueles que partilham as mesmas práticas.
Poderemos falar de um humor dos “fritos” (expressão usada pelos frequentadores de raves,
que consomem ecstasy ou LSD e que ficam com a sensação de que estão literalmente
fritando), de um humor que resgate a memória e celebre os movimentos de transgressão e
resistência entre aqueles cujas práticas de consumo de drogas ainda seja posta nas margens?
Acreditamos que sim. Quando consideramos os inúmeros grupos LGBT e que cada um
apresenta um universo peculiaríssimo constituído de práticas de si completamente diferentes
uns dos outros, nos damos conta de que é perfeitamente possível se falar em humor que
abarque as piadas das “passivas”, dos bears, das “girinas”, das travestis, das “cacuras”, dos
não binários de gênero, dos gender fluids, dos “cafuçus”, dos “versáteis”, dos goines, dos
goys, dos michês, das barbies, das drag queens etc. Pode-se fazer piadas de chuca, de
boquetes entre bears, das práticas de maquiagem (que são diferentes as técnicas de
maquiagem de uma mulher e de uma drag) referentes ao cuidado com a aparência antes de ir
para a boate (espaço icônico e cheio de significações na comunidade LGBT) etc. E, na
verdade, essas piadas são feitas e algumas delas foram analisadas nesse trabalho.
O humor é, sem dúvida, universal. Suas técnicas, aquilo em que elas se apoiam para
produzir o riso, apresentarão tantas diferenças ou peculiaridades quantas sejam as variáveis
dessa equação, que leva em consideração a história, a cultura, a sociedade, os valores e
crenças, isto é, a memória e os saberes.
Logo, o que propomos através dessa pesquisa é que as relações micropolíticas, as
realidades numerosas (sociais, etárias, os valores estéticos a ele atribuídos, as crenças quanto
ao corpo, o seu aspecto, a qual estereótipo ele é associado e sua simbologia) no entorno da
comunidade LGBT, são discursivizadas por meio do humor, o qual usa a carnavalização
(força centrífuga) como técnica humorística para gerar rupturas (resistência e transgressão) na
hegemonia

do

discurso

homonormativo

(discurso

midiatizado

especialmente

na

teledramaturgia e nas comédias televisivas). O discurso homonormativo é uma espécie de

97

mimese do discurso heteronormativo. O grotesco e a carnavalização (força centrífuga)
aparecem enquanto técnica humorística. E para se opor a esse humor festivo, temos o humor
disciplinador e normativo (força centrípeta) como uma força contrária à dispersão do discurso
homonormativo.
Enquanto a teledramaturgia midiatiza o discurso homonormativo (casais de gays
felizes, bem casados, constituindo família através da adoção etc.) para gerar o efeito de
aceitação social por semelhança com o discurso heteronormativo (que tem semelhanças com o
discurso patriarcalista, pró-família tradicional, anti-relacionamento aberto, contra a
sexualidade livre e não normatizada), os canais de humor gay usam o grotesco e a
carnavalização para resistir e transgredir o discurso homonormativo e também para deslocar
das margens para o centro os sujeitos LGBT que não se guiam homonormativamente.
Através de uma linguagem codificada (Pajubá e/ou Bichês) e da expressão de práticas
de si, a comunidade LGBT discursiviza, por meio do humor, as tensões/disputas/relações de
poder entre os discursos heteronormativos e homonormativos que geram resistência e
transgressão, sendo o humor gay uma materialidade dessas tensões/disputas/relações de
poder.
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