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RESUMO 

 
 

 

Este trabalho analisa o programa de televisão Papeiro da Cinderela, produzido e 

veiculado pela TV Jornal do Commercio de Pernambuco, tendo como apresentador o 

ator-transformista Jeison Wallace, intérprete da personagem “Cinderela”. Essa 

personagem surgiu no cenário teatral pernambucano em 1991 e, desde então, 

estabeleceu um permanente diálogo com os veículos de comunicação do estado, 

passando a comandar uma atração diária na programação daquela emissora a partir de 

2005. O objetivo desta pesquisa é investigar como se configuram, no Papeiro da 

Cinderela, as representações identitárias de gênero e sexualidade – sem perder de vista 

os discursos de classe, raça e etnia – tendo em vista a presença tensionadora de um 

transformista, habitante de um “entrelugar” sexual, no seu comando. Almejamos 

mostrar como as estratégias parodísticas, mímicas, camp e cômicas utilizadas pelo 

programa em questão trabalham no registro da ambivalência, reforçando a norma 

discriminatória e, ao mesmo tempo, rompendo-a. Dessa maneira, buscamos superar a 

análise positiva ou negativa das representações em jogo, observando como se articula 

um discurso dentro do estereótipo – revelando suas insuficiências, seus esgotamentos, 

tensionando-o sem descartá-lo. Discurso queer tecido nas entrelinhas, na fronteira, que 

não pretende fixar as identidades, mas permitir seus fluxos, seus trânsitos. E cujo caráter 

transgressor não está na rejeição das representações canônicas da alteridade, mas na 

apropriação e nos deslizamentos de sentido promovidos no interior delas. 

 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estereótipo, Representação, Identidade, Estudos Queer, 
Paródia, Transformismo, Televisão. 
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ABSTRACT 
 
 
This work analyses the TV program entitled Papeiro de Cinderela, produced and 

conveyed by the local TV station called Jornal do Commercio starring female-

impersonator Jeison Wallace, in which he plays the character Cinderela. This character 

appeared in the theatrical scenery in Pernambuco in 1991 and, from that time on, it has 

established a constant dialog with the audience and media around the estate. Due to its 

popularity, Cinderela has been on command of a daily attraction on the schedule of that 

TV station from 2005 on. This study aims to investigate how the representations of 

different types of gender and sexuality are built up in Papeiro da Cinderela – regardless 

on what concerns social class, race or ethnicity – bearing in mind the tensioning 

presence of a powerful female-impersonator, inhabitant of a sexual "in between" in its 

command. We long to show how comic strategies, such as parody, mimic and camp 

attitude used by the character open to question his work in the register of the 

ambivalence, reinforcing the discriminatory norm and, at the same time, breaking it. 

This way, we look to surpass the positive or negative analysis of the representations in 

play, noticing how one articulates a discourse inside the stereotype – revealing his lacks, 

tensioning it without discarding it. A queer discourse produced on the border, which 

does not intend to fix the identities, but to allow his flows, his traffics. And whose law-

breaking nature is not in the rejection of the canonical representations of the otherness, 

but in the appropriation and in the sliding of sense promoted in their interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Stereotype, Representation, Identity, Queer Studies, Parody, Female 
Impersonation, Television. 
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Introdução 
 

No dia 10 de dezembro de 2007, o Ministério Público de Pernambuco 

apresentou Ação Civil1 à Vara da Infância e da Juventude do Recife contra a emissora 

TV Jornal do Commercio LTDA, solicitando a suspensão dos programas Bronca 

Pesada, atração policial apresentada pelo comunicador Cardinot, e Papeiro da 

Cinderela, produto cômico comandado pela personagem Cinderela, criação do ator-

transformista Jeison Wallace. A ação foi elaborada com base numa representação 

apresentada pelas organizações não governamentais Auçuba, Centro de Cultura Luiz 

Freire, Gajop2, Instituto Academia de Desenvolvimento Social, Movimento Nacional de 

Direitos Humanos, Rede de Resistência Solidária e Sinos3.  

De acordo com o documento do MP, a emissora e os referidos programas vêm 

“reiteradamente apresentando programações locais em afronta ao que preconizam a 

Constituição Federal, normas internacionais e legislação federal em vigor”. Em sua 

argumentação, os promotores Jecqueline Guilherme Aymar e José Edivaldo da Silva 

vaticinam: 
No programa Papeiro da Cinderela, o apresentador, vestido de forma 

Estereotipada (sic) encarnando o personagem Cinderela, costuma fazer 

inúmeras referências jocosas de ofensas principalmente dirigidas a pessoas 

homoafetivas, valendo-se de expressões como “sapatão, “sargento”, 

“general”, “frango” (...)  O que se vê é uma postura constante de veiculação e 

propagação de idéias preconceituosas, discriminatórias e homofóbicas e que 

atentam claramente contra princípios constitucionais, em especial a dignidade 

humana. (...) Sob o manto da COMÉDIA, o que na verdade se vê é a 

execração pública das pessoas humildes, de suas vidas privadas, de seu 

sofrimento e dramas pessoais. Dessa forma, tornam a realidade cruel, injusta, 

sofrida ou violenta de uma população já excluída, um motivo de zombaria 

para os que a assistem. (...) Uma manifestação da arte quando revestida de 

ironia ou irreverência se presta muito bem a atrair a atenção do público para 

fazer uma denúncia de injustiças sociais. Isto o bom artista é capaz de fazer, 

de forma lúdica, sem se afastar do propósito de conscientizar, criticamente, o 

seu expectador (sic). Mas o que se enxerga nos programas sob enfoque, que 

passam ao largo de uma legítima expressão artística, é apenas um enfoque 

                                                 
1 Confira a íntegra do documento em Anexo I. 
 
2 Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares.  
 
3 Organização para o Desenvolvimento da Comunicação Social. 
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bizarro tanto de situações do cotidiano ou dos próprios seres humanos, ali 

escolhidos para servirem de troça aos telespectadores. 

 Para o MP, o horário em que os referidos programas são exibidos – na faixa das 

7h às 13h – torna a situação mais preocupante, em que se pese o público de crianças e 

adolescentes que constitui sua audiência: 
Exercem, assim, papel de destaque para a introjeção de preconceitos sociais 

de toda ordem: contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, violência 

sexista, estereótipos de homossexuais – recordando que a forma de 

apresentação utilizada é sempre a de exposição ao ridículo, estimulando a 

homofobia - além de expor as próprias crianças, idosos e deficientes referidos 

nos programas, a situações de humilhação deploráveis. (...) 

 Dessa forma, alegando que o lucro obtido com os índices de audiência não pode 

servir de justificativa para o desconhecimento das “regras básicas do direito humano”, o 

documento pede a suspensão dos programas “por um prazo razoável”; indenização 

pecuniária em função dos danos sofridos pela audiência, no valor de R$ 1 milhão; bem 

como veiculação de contrapropaganda voltada à defesa dos direitos humanos, por 

sessenta dias, como forma de reparar “as mensagens danosas enviadas aos 

telespectadores”.  

Nossa pesquisa toma precisamente o programa Papeiro da Cinderela, alvo do 

Ministério Público, como objeto de investigação. A escolha se dá em consideração ao 

fenômeno que representa a presença da personagem Cinderela - vivida por um ator-

transformista, habitante de um “entrelugar” sexual – nos meios de comunicação 

massivos do estado de Pernambuco; e em atenção aos conflitos que essa presença, 

apesar de enormemente popular, vem gerando junto a alguns setores da sociedade local. 

Para fins de análise, utilizamos episódios dos quadros Super Cindy e Escolinha da 

Cinderela, pertencentes ao programa em questão, disponíveis no site youtube. 

No primeiro capítulo deste trabalho, investigamos a trajetória da personagem 

Cinderela, oriunda do teatro, e sua gradual penetração na indústria cultural local, 

chegando a fazer parte hoje – passados 18 anos de sua primeira aparição na TV – do 

panteão de ícones da cultura pernambucana. Mostraremos que sua presença, apesar de 

configurar-se num fenômeno único dentro do audiovisual pernambucano, é herdeira de 

uma tradição que remonta às imagens de transformistas no cinema mudo, passa por toda 

uma produção em torno do “desviante” sexual na tela grande, na TV e na cultura pop ao 

longo do século XX, e chega ao estrelato alcançado pelas “drag queens” na década de 

90.  
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Essa presença, a partir da ascensão dos movimentos gay e feminista, nos anos 

60, ganha contornos decididamente políticos. As representações do “desviante” sexual 

tornam-se, assim, uma arena permanente de tensão e embate. Isso porque a luta política 

dos grupos minoritários tem entre seus alvos as imagens midiáticas dos sujeitos que 

representa, consideradas ferramentas opressivas e discriminatórias. O objetivo desses 

movimentos, portanto, é apropriar-se dos meios de representação – considerados 

instrumentos de poder – para articular imagens alternativas àquelas produzidas pelo 

cânone, almejando assim obter maior “fidelidade” desses signos.  

Dentro do movimento gay e feminista, porém, surgem enormes insatisfações de 

alguns setores, que se julgam excluídos dessas “novas” representações. Esses setores 

denunciam que o projeto de assimilação gay e feminista, ao rejeitar as imagens 

canônicas e ansiar por sua substituição, elaborou novas imagens “infiéis” e 

discriminatórias, constituindo um novo padrão do sujeito “desviante”, delimitando as 

fronteiras de sua experiência, classificando-o. Isso porque os movimentos de defesa do 

homossexual e da mulher categorizaram esses sujeitos, criando ontologias que, nalguma 

medida, se tornaram tão opressivas quanto aquelas contra as quais pretendiam lutar. 

É então que nos anos 80, majoritariamente a partir das elaborações dos setores 

lésbicos dentro do feminismo, surgem os Estudos Queer. Esse campo pretende 

desconstruir as categorias de gênero e sexualidade baseadas num sexo natural, pré-

discursivo, para mostrar que o sexo não é uma entidade natural, uma conseqüência da 

anatomia, mas é culturalmente conformado. Ao explodir as ontologias, as categorias 

naturais nas quais estão fundados os binômios homem x mulher; homossexual x 

heterossexual, os Estudos Queer ambicionam mostrar que o sexo é performativo, 

conseqüência dos gestos, movimentos e comportamentos que se colam culturalmente ao 

corpo ganhando, a posteriori, status de autonomia. 

Por essas razões, os pesquisadores queer demonstrarão grande interesse pelas 

práticas sexuais periféricas, heréticas e pelo transformismo. Esse último é tomado como 

emblema maior da maneira como o sexo e o gênero podem ser apropriados, fraturados, 

deslocados, ressignificados. Provando assim sua inaturalidade, sua dimensão 

performativa. A palavra queer, expressão inglesa depreciativa para referir-se a 

homossexual, é apropriada por essa teorização para provar o poder da linguagem em 

definir e classificar os sujeitos. No entanto, sua aplicação visa mostrar que os sistemas 

de representação – a linguagem – não descrevem a natureza, como pretendem, mas, ao 

contrário, dotam-na de significados, atribuem-lhe sentidos. E que, ao tomar consciência 
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disso, os sujeitos, ao invés de rejeitarem essas representações como fixações estanques, 

podem delas se apropriar para subverter seus sentidos.  

No segundo capítulo desta pesquisa, vamos expor a trajetória dos Estudos 

Queer, desde seus fundamentos pós-estruturalistas ao pensamento de suas principais 

teóricas. Nele também, vamos historiar as representações do “desviante” sexual no 

teatro e as relações dessa arte com o pensamento queer. Veremos que existe uma 

ancestralidade inegável da presença transformista nas artes cênicas e que o teatro em 

sua natureza, pelo poder que possui em expor a mascarada social e tomar o corpo como 

matéria manipulável, converteu-se numa importante arena para a desarticulação das 

identidades fixas e para a exposição do gênero e da sexualidade como performativos. 

Tornando-se, assim, um território político de produção das muitas subjetividades 

marginais e a principal fonte das metáforas dos Estudos Queer.  

No terceiro capítulo, tomaremos o estereótipo, essa representação da alteridade 

sempre rejeitada pelos movimentos minoritários como fundamentalmente 

discriminatória, como lugar possível de articulação de novas identidades de gênero e 

sexualidade. Mostraremos que a análise feita pelos movimentos gay e feminista em 

torno das representações sempre esteve focada nas formas realistas, na crença de que 

essas imagens são transparências e que têm o poder de traduzir a verdade. A partir do 

trabalho desconstrutivo dos pós-estruturalistas, perceberemos que as representações são 

sempre imputações de sentido, interpretações, logo não podendo ser tomadas como 

evidências. Assim, ao rejeitar a idéia de que a linguagem pode traduzir com absoluta 

fidelidade a experiência de grupos bastante heterogêneos de indivíduos, notaremos o 

equívoco das avaliações positivas e negativas feitas pelos movimentos minoritários e 

seus desgastes ao articular novos estereótipos para substituir aqueles antigos.  

Pretendemos mostrar ainda como os efeitos do riso foram desconsiderados 

nessas análises, embora complexifiquem em muito a utilização de estereótipos. 

Veremos, então, que as estratégias cômicas utilizadas pelo programa Papeiro da 

Cinderela manipulam o estereótipo de maneira perturbadora, habitam-no como 

representação possível, mas ao reproduzi-lo geram nele deformações, dissonâncias, 

deslocamentos, fraturas. A partir dos conceitos de Mímica (Homi Bhabha, 2007), 

Paródia de gênero (Judith Butler, 2003), Automatismo (Henri Bergson, 2007) e Camp 

(Susan Sontag, 1987), analisaremos como nosso objeto denuncia o estereótipo em sua 

condição de ficção, de construção, de fabrico, ao contrário de tomá-lo como evidência. 
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E ao utilizá-lo, ao mesmo tempo que reforça a norma, o cânone e a representação pétrea 

sobre o “outro”, nega-a, rompe-a.  

Essa produção de ambivalência, esse lugar de ambigüidade do estereótipo têm 

sido atacados tanto pelo cânone como pela margem, em virtude de sua natureza 

paradoxal, mas seu teor reformador não está na negação das imagens fixas, tão pouco na 

substituição dessas por outras supostamente mais “fiéis”, mas no poder que têm de 

tensionar os sistemas de representação. É precisamente essa produção ruidosa, esse 

“entrelugar”, essa condição fronteiriça, das identidades fugidias, voláteis, fluídas, não 

assimiladas, queer, que ansiamos apontar no discurso do programa Papeiro da 

Cinderela. 

No quarto capítulo, analisaremos a filiação do programa com o riso 

carnavalesco, com o grotesco popular. À luz de Mikhail Bakhtin (2008), veremos como 

esse riso, oriundo da praça pública, é ambíguo, afirmador e negador da norma. E como 

ele foi esvaziado de sua ambivalência, na Modernidade, preservando apenas seu caráter 

negativo, denegridor. Nosso intento é mostrar como se configura, a partir do Sec. XVII, 

uma crítica sistemática ao grotesco popular, provocada pela incompreensão burguesa a 

seu respeito, e como, então, um novo paradigma cômico emerge, calcado nas 

representações clássicas sobre o corpo. Dessa forma, pretendemos apontar que a 

reprovação do MP e de alguns setores da elite pernambucana ao tipo de riso do Papeiro 

da Cinderela pauta-se pelo novo padrão de gosto burguês, gestado na Modernidade, que 

rejeitas as representações populares do baixo material e corporal e almeja o 

estabelecimento de uma “boa” comédia, baseada no decoro, no comedimento, na ética, 

que se volte para a razão, para o intelecto, para a reflexão profunda. 

Perceberemos, assim, que o método de “rebaixamento” aplicado pelo riso 

popular a todos os objetos de maneira indistinta não será tolerado pela nova ordem 

burguesa, que atribui ao cômico uma função punitiva e não permite que os assuntos 

“sérios” possam ser alvo dessa força que puxa para o chão tudo o que é elevado. Essa 

trajetória de constituição do “bom” gosto cômico na Modernidade e de banimento do 

grotesco popular será desenhada por nós no intuito de perceber como os padrões do riso 

burguês têm sido, equivocadamente, aplicados à expressão grotesca no Papeiro da 

Cinderela. E como é preciso requalificar esse riso, cujo caráter ambivalente tende a ser 

sufocado e mal-interpretado. Rejeitamos, portanto, a análise de que aquele riso é 

estritamente denegridor e partimos em busca de sua ancestralidade para provar seu 
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caráter paradoxal, ambivalente, fronteiriço. Seu poder de manter a ordem e desmantelá-

la a um só tempo. 

Por fim, analisaremos as novas configurações do corpo na contemporaneidade, 

articulando a prática do transformismo aos conceitos de “ciborgue” (Donna Haraway, 

2008) e “simulacro” (Jean Baudrillard, 1981). No intuito de perceber como as fusões 

entre o corpo tecnológico e orgânico, colocam em risco a noção da identidade baseada 

numa natureza prévia, borrando as fronteiras entre o autêntico e o falso, o original e a 

cópia. Da mesma forma, os simulacros também questionam esses binarismos, provando 

ser impossível falar de identidades ontológicas, mas, ao contrário, celebrando as 

colagens, as combinações inusitadas, as redes, as imagens evanescentes como traduções 

da identidade contemporânea, que deixa de ter um referente material, um ponto de 

fixação, e passa a ser pura transparência. 
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1. De como Cinderela chegou ao salão real: imagens e representações 

do “desviante” sexual  
 

1.1 Prólogo 

No dia 20 de setembro de 1991, estréia à meia-noite, no Teatro Valdemar de 

Oliveira - tradicional casa de espetáculos do Recife - , o espetáculo Cinderela, a história 

que sua mãe não contou. A montagem nasce de um esquete apresentado numa casa 

noturna da cidade que, graças ao sucesso alcançado com os notívagos, sofre acréscimos 

e é reformulado para a realização de temporada regular num teatro. Com uma platéia 

bastante modesta, formada quase que exclusivamente por familiares e amigos, 

Cinderela, a história que sua mãe não contou não chega a se destacar entre as 

temporadas teatrais daquele ano.  

Aos poucos, os atores que integram o grupo, que recebe o nome de Trupe do 

Barulho, começam a investir em estratégias alternativas de divulgação. Trajando os 

figurinos do espetáculo, eles circulam por bares, boates e outros estabelecimentos 

noturnos em busca de espectadores. Oferecem ainda promoções inusitadas, como o 

abatimento no preço dos ingressos em troca de fichas telefônicas, camisinhas e vales-

transporte. 

Gradualmente, a criatividade daqueles artistas começa a chamar a atenção do 

Recife. O espetáculo só alcança sucesso, porém, no carnaval de 1992, quando a TV 

Jornal do Commercio (afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão) convida os 

integrantes da Trupe do Barulho a participar da transmissão, ao vivo, das Virgens do 

Bairro Noivo, tradicional agremiação do carnaval olindense.  

O bloco, que há 56 anos abre os festejos de momo na cidade, tem como tradição o 

cortejo de homens travestidos de mulher. A participação das personagens do espetáculo 

garante novo colorido à transmissão: 
Por mais de três horas no ar, com altíssimo índice de audiência, a peça ganha 

imediata notoriedade. Mesmo sem nenhuma experiência em televisão, os 

atores da Trupe do Barulho conseguiram dar um certo dinamismo a uma 

transmissão que por vezes podia parecer um pouco repetitiva. Por iniciativa 

própria, eles trataram de criar uma espécie de enredo paralelo, que atravessou 

toda a cobertura do evento: o Príncipe procuraria por sua Cinderela em meio 

a todos aqueles rapazes vestidos de mulher; a Fada Macumba adivinharia o 

futuro daquelas "virgens", lendo-lhes as mãos; as duas "irmãs malvadas" 

desdenhariam dos componentes do bloco, afirmando serem elas as mais belas 
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concorrentes ao casamento real; e Cinderela, por sua vez, pediria "conselhos 

sentimentais" e trocaria "dicas de beleza" com os participantes da 

agremiação. (Reis, 2002a: 101) 

A partir de então, os 400 lugares do Teatro Valdemar de Oliveira não 

comportariam mais o público que ansiava conferir de perto o trabalho daqueles 

extraordinários comediantes. Começa ali a trajetória de sucesso do espetáculo, que se 

torna um fenômeno de bilheteria do teatro local, chegando a realizar mais de 1.100 

apresentações para um público estimado em cerca de 400 mil pagantes, ao longo dos 

nove anos que permanece em cartaz (Reis, 2002b: 19).  

É também a partir daquela transmissão que a personagem central do espetáculo, 

Cinderela, vivida pelo ator-transformista Jeison Wallace, inicia um intenso 

relacionamento com os veículos de comunicação locais, especialmente televisão e rádio. 

Antes, no entanto, de inventariarmos as nuances dessa relação, faz-se necessário 

descrever brevemente de que trata o espetáculo Cinderela, a história que sua mãe não 

contou. 

 

1.2 O espetáculo Cinderela, a história que sua mãe não contou. 

A montagem transpõe para o universo da periferia recifense o conto de fadas 

original. Abrem-se as cortinas e uma voz em off anuncia: "Era uma vez uma ‘bichinha’ 

chamada Cinderela. Ela era órfã e morava numa pequena casa remodelada da Cohab". 

Na versão da Trupe do Barulho, todas as personagens, à exceção do Príncipe, são 

defendidas por atores-transformistas.  

Ao contrário do original, a Cinderela desta versão é negra e foge a qualquer 

padrão de beleza: usa pesada maquiagem, cabelos desgrenhados e óculos de grau nada 

discretos (Fig. 1). Também escapa a qualquer comportamento feminino padrão: seu 

andar é forte, marcado, nada delicado; seu gestual é largo, expansivo, repleto de gestos 

obscenos; seu falar mimetiza o acento e o vocabulário do subúrbio recifense, pleno de 

gírias e palavrões.  
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Figura 1. A Borralheira 

Já nas primeiras cenas, percebe-se o quanto Cinderela é humilhada, destratada 

pelos outros membros da família, chegando, inclusive, a sofrer violência física. Ela 

demonstra enorme inconformismo, reagindo a cada agressão de suas irmãs ou de sua 

madrasta, sempre recorrendo aos expedientes mais vulgares. Num dado momento, 

chega mesmo a revelar que as irmãs não são mais “virgens”: “Vocês são tão santinhas 

mesmo, dois ‘veados’ safados”. Denunciando à mãe que “foi um tal de Biu” quem as 

deflorou pelo ânus.  

É ainda num dos primeiros quadros da montagem que a personagem, quase em 

tom de choro, lança o bordão que se tornaria famoso, ao longo dos anos, graças à sua 

veiculação massiva: “Ôxe, mainha!”, expressão extraída do linguajar popular 

nordestino, que traduz a contrariedade de Cinderela diante das normas maternas. 

Impedida de ir ao baile no castelo real, a borralheira, sempre vestida com um 

avental mínimo e a manipular instrumentos como vassoura, espanador de pó e balde, 

deprime-se em casa. A personagem é surpreendida pela aparição da Fada Macumba, 

espécie de entidade do candomblé e vampira, que vem oferecer um auxílio mágico para 

que a garota possa ir ao salão real.  

“Você tem uma moeda, ‘veado’?”, solicita Macumba. De posse do dinheiro, a 

personagem executa um truque, garantindo um bilhete de metrô para que a heroína 

chegue até o castelo. “Mas como é que você conseguiu isso, ‘pederesta’?”, surpreende-

se Cinderela. Além do transporte, a fada faz aparecer ainda um lindo vestido, bem como 

uma peruca de cabelos lisos e penteados – a pedido de Cinderela, que diz querer “cabelo 

bom”. Devidamente disfarçada, a borralheira segue para o baile. 
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No Castelo, o Príncipe – interpretado por Edilson Rygaard -, promove um 

concurso de calouros com as candidatas ao posto de sua esposa. Descobre-se que, na 

verdade, o rapaz tem trejeitos carregadamente “efeminados” e está longe dos padrões de 

beleza de um membro da família real. Muito magro, usando peruca de longos cabelos 

encaracolados, um figurino que destaca as pernas delgadas (Fig. 2); e com um falar-

sibilado intensamente agudo e manhoso, ele foi intimado pelo pai a casar-se, sendo o 

matrimônio a última esperança de provar sua masculinidade.  

 
Figura 2. O Príncipe 

Pouco interessado nas candidatas, demonstrando grande insatisfação com o 

concurso e desdenhando das concorrentes, o Príncipe assiste à performance de várias 

delas sem realizar sua escolha. Certo de que havia se eximido da difícil tarefa, ele tenta 

encerrar o concurso, mas é obrigado por seu pai a receber mais uma candidata. “Eu só 

quero ver você bem casadinho, para você sentir a delícia, o gostinho do ‘xibiu’”, 

retruca o opressivo Rei.  

Cinderela sobe, então, ao palco e interpreta a música Fofurinha, na voz de 

Carmem Silva. Visivelmente melhor apresentada que as outras concorrentes, com seu 

jeito malandro e engraçado, a personagem agrada prontamente ao Príncipe. Os dois 

iniciam um flerte, mas as diferenças sociais logo ganham relevo. O consorte real, que 
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freqüentemente usa expressões em inglês, não consegue se comunicar com sua amada. 

Já a borralheira, que a princípio demonstra dificuldade em revelar suas raízes, 

rapidamente confessa: “É isso mesmo, meu filho, sou negra, sou pobre, moro no alto, já 

fui ‘aviciada’, e aí?”.  

Chegada a meia-noite, a Fada Macumba reaparece, dessa vez com enormes dentes 

de vampiro, obrigando Cinderela a fugir. No lugar de um sapato de cristal, a heroína 

deixa como vestígio de sua aparição uma peruca. No dia seguinte, o Príncipe inicia a 

busca pela cabeça que receberá a peruca adequadamente e a notícia logo se espalha pelo 

reino. Ao chegar à casa de Cinderela, as irmãs enganam o soberano dizendo que a 

borralheira viajou a fim de visitar o pai, supostamente encarcerado no Presídio Aníbal 

Bruno – maior do Recife.  

Inadvertidamente, Cinderela se faz ouvir, da cozinha, cantando em alto volume a 

música Eu só quero é ser feliz, funk de grande sucesso na década de 90. O encontro 

inevitável, então, acontece. Cinderela é chamada à sala e interpela o Príncipe, 

encabulada: “Entrasse nessa rua cheia de lama, rapaz?”.  

Para desespero das irmãs e da madrasta, a peruca encaixa com perfeição à sua 

cabeça. Fada Macumba reaparece, trazendo novamente o vestido e o colar usados no 

baile, além de uma coroa reluzente. Ao som da música Lua de Cristal, sucesso da 

apresentadora de TV Xuxa Meneghel, acontece a transformação da borralheira em 

princesa. O casal dança em ritmo de valsa a música Cinderela, na voz de Ângela Maria, 

beija-se e as cortinas se fecham. 

 

1.3 A abóbora se transforma em carruagem 

A visibilidade da Trupe do Barulho vai sendo conquistada aos poucos, a partir 

daquela pequena experiência televisiva de transmissão do bloco Virgens do Bairro 

Novo. Em 1993, a direção da agremiação carnavalesca veta uma nova participação do 

grupo em seu cortejo. A proibição não é esclarecida, no entanto, em sua pesquisa, Luís 

Reis especula:  
Talvez os dirigentes da agremiação tenham percebido que o travestismo 

posto em cena pela Trupe do Barulho, apesar de suas aparentes semelhanças, 

diferia de forma significativa em relação ao costume local no qual homens se 

vestem de mulher durante o carnaval. Na peça, não se parodiam mulheres; 

mas sim o travesti suburbano. (...) Ou talvez os dirigentes do bloco tenham 

apenas percebido que os atores, com sua graça e sua capacidade de 

improviso, haviam ofuscado os participantes do desfile. (2002a, p.102) 
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De toda forma, naquele ano, os atores da Trupe do Barulho dão um salto ainda 

mais significativo, trabalhando na cobertura do bloco Galo da Madrugada, que abre o 

carnaval do Recife e é considerada a maior agremiação carnavalesca do mundo. A 

personagem Divina responde ainda pela cobertura do tradicional Baile dos Artistas, 

prévia que reúne considerável número de travestis e transformistas. E Jeison Wallace, 

na pele de Cinderela, encabeça o programa Falando em Folia, que antecipa os festejos 

de momo. Todas essas participações veiculadas pela TV Jornal do Commercio. 

Em 1995, essa mesma emissora grava o especial O Natal de Cinderela, versão 

quase integral do espetáculo, com imagens capturadas no teatro, acrescidas de algumas 

externas e com algumas intervenções de edição. O especial alcança, segundo a 

emissora, primeiro lugar em audiência e é reprisado algumas vezes. (Reis, 2002a: 154) 

No ano seguinte, em junho, a TV Jornal exibe um segundo especial, chamado de 

O São João de Cinderela. Com roteiro elaborado por Henrique Celibi, mesmo autor de 

Cinderela, a história que sua mãe não contou; e direção do intérprete da borralheira, o 

ator Jeison Wallace, o programa tem quase que a totalidade de suas cenas gravada em 

estúdio e algumas externas rodadas no centro do Recife. O enredo traz as mesmas 

personagens do espetáculo às voltas com a eleição da Rainha do Milho, título disputado 

por Cinderela e suas irmãs. Depois de vender 24 mil votos para a sua candidatura 

(número que remete ao animal veado no jogo do bicho e transformou-se em sinônimo 

de homossexual no Brasil), Cinderela recebe a visita da Fada Macumba e faz uma série 

de “simpatias” típicas da época para adivinhar quem será seu futuro namorado.  

A borralheira vence o concurso de Rainha do Milho e, graças à intervenção de sua 

“bicha madrinha”, ganha um vestido de noiva e é escolhida pelo príncipe para com ele 

casar-se, concretizando assim a previsão das “simpatias”. Antes de dançarem numa 

quadrilha, os freqüentadores do castelo assistem a um show da banda Pão com Ovo, 

liderada pela personagem Alba, também interpretada por Jeison Wallace  

Com a Pão com Ovo, Cinderela havia lançado seu primeiro CD – Cinderela e a 

banda Pão com Ovo - no mês de janeiro de 1996. E, graças a um clipe veiculado pela 

TV Jornal, tinha obtido grande sucesso no carnaval com o frevo Ôxe, Mainha, bastante 

executado pelas rádios, em cuja letra a personagem descreve parte de seu cotidiano: “Já 

lavei os pratos / fiz o arroz / tratei a galinha / e agora vou sair / Madrasta: Não! / Ôxe, 

Mainha!”.  

  Ainda em 1996, no Natal, a TV Jornal exibe um novo especial protagonizado 

pelos atores da Trupe do Barulho. As personagens do espetáculo Cinderela, a história 
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que sua mãe não contou aparecem caracterizadas como idosos, durante um chá, 

relembrando a trajetória do grupo, inclusive as narrativas dos especiais anteriores.  

No ano seguinte, mês de outubro, vai ao ar pela Rádio Top FM o programa Tarde 

do Barulho, veiculado de segunda a sexta-feira, no horário das 12h às 14h, tendo as 

personagens interpretadas pelos atores Jeison Wallace, Edilson Rygaard, Roberto Costa 

e Aurino Xavier como locutores. O programa leva ao ar mini-novelas e quadros como o 

horóscopo, além de conselhos sentimentais para os ouvintes. Em setembro de 1998, a 

Vara da Infância e da Juventude do Recife determina a suspensão da atração, alegando 

sua inadequação ao horário em que estava sendo transmitida.   

Alguns meses depois, Jeison Wallace volta à mesma rádio com o programa Alô, 

Cretina! – nome que parodiava uma atração de grande sucesso do SBT à época, Alô, 

Cristina. Transmitido à tarde, o programa local apresentado por Wallace permanece no 

ar por três anos.  

Em 1998, as personagens Cinderela e Chupingole, ambas criações da Trupe do 

Barulho, tomam parte no curta-metragem Um lagostin pra beliscar, dirigido pela 

cineasta Kátia Mesel, e exibido como vídeo institucional de abertura do Festival Cine 

PE. O filme tenta capturar a “essência” da cultura pernambucana, utilizando imagens 

das figuras mais representativas da cena artística local.  

Em 1999, o ator Jeison Wallace participa do curta Texas Hotel, dirigido por 

Cláudio Assis, vivendo uma homossexual da “boca do lixo” recifense. O trabalho serve 

de ensaio para o longa Amarelo Manga, do mesmo diretor, que tem como cenário 

novamente o Texas Hotel. Na versão ampliada, porém, cabe ao ator Mateus 

Nachtergaele viver a personagem defendida anteriormente por Wallace.  

Ainda no mesmo ano, Cinderela faz nova aparição no curta-metragem Conceição, 

de Heitor Dhalia. Numa seqüência final do filme, em que o agitador cultural Roger de 

Renor aparece como taxista, transportando no banco traseiro de seu carro várias figuras 

ligadas ao movimento cultural local, a personagem de Wallace aparece, sozinha, numa 

imagem de poucos segundos.  

No ano de 2000, a Trupe do Barulho, em comemoração aos nove anos de estrada, 

veicula pela TV Jornal um programa de entrevistas com seus integrantes, relembrando 

momentos da trajetória artística do grupo e exibindo trechos dos especiais realizados 

pela mesma emissora. Ainda neste ano, Cinderela lança novo CD, intitulado Cindy, 

desta vez pelo selo Polidisc/Sony. Uma nova incursão musical só vem a acontecer 
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quatro anos depois, com o lançamento de Cinderela – me dá teu caneco, pelo selo Ôxe 

Mainha, pertencente à Ôxe, Mainha Produções, empresa criada pelo comediante.  

Ao longo desses anos, a Trupe do Barulho marca também presença significativa 

no mercado publicitário local. Quase a totalidade de seus integrantes participa de 

campanhas dos mais diversos produtos, eventos, empresas, estabelecimentos e centros 

comerciais, instituições e órgãos públicos, tais como Tupan (loja de materiais de 

construção), Shopping Center Recife, Detran e Celpe (Cia. Energética de Pernambuco). 

(Reis, 2002a: 138). 

No primeiro semestre de 2002, a Ôxe, Mainha Produções anuncia a estréia de um 

programa televisivo chamado A Tarde do Barulho, que seria veiculado pela TV Jornal, 

tendo a personagem Cinderela como apresentadora. A atração não chega a ir ao ar, no 

entanto, “por conta de dificuldades em comercializar cotas publicitárias”. (Reis, 2002a: 

113). Em outubro do mesmo ano, Cinderela volta ao Rádio, dessa vez pela emissora JC 

FM - pertencente ao mesmo grupo da TV Jornal -, com o programa Boa Tarde, 

Cinderela¸ transmitido no horário das 12 às 13h. A atração traz músicas, notícias e 

quadros com charadas, horóscopo e piadas. 

 

1.4 Da carruagem ao Papeiro 

No dia 01 de dezembro de 2002, matéria publicada pelo Jornal do Commercio 

(JC) informa mudanças na grade de horário da TV Jornal. Além disso, o texto anuncia: 

“Outra novidade promete esquentar a programação da TV Jornal ainda em Dezembro. 

Cinderela, a personagem de Jeison Wallace em peças teatrais, fará parte de um dos 

programas da emissora”. 

A novidade em questão é o quadro Papeiro da Cinderela, nome que parodia a 

atração de auditório da Rede Globo de Televisão, Caldeirão do Huck. Com 15 minutos 

de duração, o Papeiro da Cinderela estréia em 28 de dezembro, abrindo o programa 

Muito Mais Especial, atração da TV Jornal veiculada aos sábados, no horário das 

11h30.  

Num cenário que representa uma cozinha, e tendo como companheiros a cadela 

Chôla (interpretada pelo ator-transformista Salário Mínimo) (Fig.3) e o fantoche 

Severino, Cinderela apresenta os subquadros Pegadinhas, Entrevistas, Paródias de 

sucessos musicais, Sintomas de pobreza, além de Na cama com Cinderela – nome que 

parodia o título do filme Na cama com Madonna. Nesse último, a personagem faz 

entrevistas picantes, tendo como cenário o quarto de um motel.  
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Figura 3. Cinderela e sua cadela Chola 

Entre os meses de dezembro de 2002 e julho de 2003, oito edições do Papeiro da 

Cinderela foram transmitidas, sendo uma mensalmente, dentro do programa Muito Mais 

Especial dos sábados. Desde que essa experiência pioneira foi ao ar, Jeison Wallace 

anuncia a possibilidade de um retorno da atração, dessa vez com 30 minutos e como 

programa autônomo, desvinculado do Muito Mais Especial. O que só vem a acontecer 

no dia 09 de outubro de 2004, quando o Papeiro da Cinderela ganha independência e 

passa a ser transmitido todos os sábados, das 12h30 às 13h.   

Segundo matéria publicada em 03 de outubro pelo Jornal do Commercio, o 

retorno se justifica porque, quando da experiência piloto, “o quadro foi tão bem aceito 

que era responsável pelos picos de audiência, registrando por várias vezes o primeiro 

lugar no estado”.  

Na véspera de estréia da atração autônoma, o JC publica reportagem descrevendo 

os quadros do novo programa, além de um perfil completo de “Cinderela”. Entre as 

novidades, destacam-se o Carro de Mão da Cinderela e Um dia de Cinderela. O 

primeiro parodia o quadro Caminhão do Faustão, do Programa Domingão do Faustão, 

veiculado pela Rede Globo. Já o segundo parodia o quadro Um dia de princesa, do 

Programa Domingo da Gente, veiculado pela Rede Record e apresentado pelo cantor de 

pagode Netinho de Paula.  

Na descrição de seu perfil, a personagem revela o nome completo: “Cinderela 

Gostosa da Silva”; a idade: “aborrecente”; o bairro onde mora: “graças ao meu 

sucesso, consegui sair do Alto do Pascoal, agora moro no Pina, lugar chique, do lado 

de Boa Viagem, onde sonho morar um dia”; a comida preferida: “salsichão com ovos”; 

o programa de fim de semana: “ir à praia com amigos, levar galeto, farofa, cheiro-

verde e fazer piquenique”; e o que falta para se sentir realizada: “casar, ter meus 

meninos e ir morar em Boa Viagem, como uma mulher chique”. (Fig. 4) 
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Figura 4. Página do Jornal do Commercio anuncia a estréia do programa. 
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Após a estréia, o Jornal do Commercio de 16 de outubro comemora a 

performance de audiência do Papeiro da Cinderela, afirmando que o programa atingiu 

média de 13,7 pontos, chegando, de acordo com o Ibope4, aos 15,7. “Nos últimos 9 

minutos, a atração assumiu a liderança do horário no estado. No mesmo período, a 

média da Rede Globo, que costumava estar na ponta isoladamente, ficou em 14,4 

pontos”, diz o texto.  

Após a terceira semana no ar, em 30 de outubro, o mesmo veículo – pertencente 

ao grupo da emissora que produz e veicula o programa - divulga novos dados, 

garantindo que o programa teve, em sua última exibição, média de 14,6 pontos no 

Ibope, chegando a 19,9 de pico, alcançando mais uma vez a liderança no horário, 

chegando a obter diferença de 4 pontos para a segunda colocada. 

Ao completar 12 meses no ar, o Papeiro da Cinderela amplia sua projeção, 

tornando-se diário, com exceção dos domingos. De segunda a sexta-feira, a atração é 

exibida das 11h às 11h30; e, aos sábados, um compacto com os melhores momentos da 

semana é veiculado das 12h30 às 13h15. Além da borralheira e da cadela Chôla, 

participa do programa o humorista Marcelo Costa, que vive as personagens Fulerage, 

Frango José e Mano Sobrinho, esse último uma paródia do Mano Netinho – 

apresentador de Um dia de princesa.  

Em matéria que anuncia a transmissão diária do programa, publicada em 06 de 

novembro de 2005, o JC revela características do público que assiste ao Papeiro da 

Cinderela: 62,38% feminino, sendo “48,66% pertencentes às classes A, B e C e 51,33% 

às classes D e E”. 

Quando da estréia na grade diária, o mesmo veículo publica reportagem que 

investiga as razões da popularidade do programa. Entre os depoimentos que chamam 

atenção está o do produtor Rodrigo César, ao revelar que a transposição da personagem 

do teatro para a televisão implicou num atenuamento de seu discurso:  
Precisamos trazer a Cinderela para a linguagem televisiva e algumas coisas 

não puderam ser mantidas, mas permaneceram o escracho, as brincadeiras e 

as paródias. O interessante é que, apesar de ser proibido para menores de 18 

anos no teatro, o programa hoje passa no horário do almoço e faz o maior 

sucesso com as crianças.  

 Oito meses depois de inserir-se na programação diária da TV Jornal, a atração 

passa por mudanças na cenografia. Até então, o Papeiro da Cinderela trazia um cenário 
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simples, reproduzindo uma cozinha (Fig. 5). Em sua nova edição, a apresentadora é 

vista em frente a painéis pintados à maneira dos cartoons, nos quais vemos geladeira, 

fogão e uma mesa de cozinha; além disso, tem-se - em três dimensões - um enorme 

papeiro, de onde sai a personagem ao iniciar o programa; uma tábua de roupas, onde 

Cinderela manipula um enorme ferro de passar; e um banco de praça, em frente às 

fachadas de algumas moradias populares, pelas janelas das quais ganham vida os 

fantoches. 

 
Figura 5. Primeiro cenário do Papeiro da Cinderela 

 A abertura do programa, por sua vez, também se aprimora com as 

reformulações. Até então, a vinheta, em formato de animação, mostrava a porta de um 

camarim – com o nome Cinderela - abrindo-se e revelando cômodos de uma casa 

tipicamente periférica – sala, quarto e cozinha-, com móveis simples, pôsteres do cantor 

romântico Vando, do sertanejo Daniel e de um outro homem seminu. Em meio aos 

quadros, Cinderela movimentava-se manipulando vassoura e balde, em dado momento 

sendo vista abaixada limpando o chão. Ao final, o título do programa assumia as formas 

de um antigo paneleiro popular, no qual os utensílios ficavam expostos e dependurados. 

(Fig. 6) 

 
Figura 6. Primeira abertura 



   26

Com a mudança, mantêm-se o formato de animação e os afazeres domésticos da 

personagem – ela passa roupas, lava pratos, cozinha – e, em seguida, segue viagem 

aérea em seu papeiro, sobrevoando favelas, prédios de luxo e regiões históricas do 

Recife, como a Rua da Aurora. No áudio, ouve-se o som de uma hélice de helicóptero e, 

ao passar pelas áreas de baixa renda, o estampido de tiros. Ao final, Cinderela desaba 

com seu papeiro no prédio da TV Jornal. (Fig. 7) 

 
Figura 7. Cinderela sobrevoa a Rua da Aurora, região histórica do Recife 

 Acompanhando as mudanças, estréiam ainda dois novos quadros. O primeiro 

chama-se Escolinha da Cinderela e parodia a Escolinha do Professor Raimundo, 

programa já fora do ar, concebido e protagonizado pelo humorista Chico Anísio nos 

anos 50 e exibido pela Rede Globo de Televisão nas décadas de 80 e 90. A versão local 

segue o mesmo formato do original, tendo Cinderela como professora de uma turma de 

20 alunos comediantes.  

O segundo quadro a estrear leva o nome de Super Cindy, inspirado no programa 

Super Nanny, produto de grande sucesso do SBT lançado em 2006, no qual a educadora 

Cris Poli auxilia pais de classe média na orientação de seus filhos.  

No dia 16 de Abril de 2007, o Papeiro da Cinderela chega a uma nova praça, 

passando a ser exibido pela TV Tambaú, afiliada do SBT em João Pessoa, na Paraíba. 

Para aclimatar-se e obter a identificação dos espectadores da cidade, Cinderela grava 

chamadas do programa em pontos turísticos da capital e a vinheta de abertura ganha 

edição especial tendo paisagens pessoenses como cenário. A participação de paraibanos 

em alguns quadros, bem como o convite para que comediantes do estado tomem parte 

na Escolinha da Cinderela são anunciados. Em matéria publicada no Jornal do 
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Commercio de 14 de abril, Luiz Carlos Gurgel, diretor executivo da TV Jornal, 

comemora a experiência de compartilhamento inédita no Nordeste. Já a gerente 

comercial da TV Tambaú, Aline Felipe, revela expectativa com a comercialização de 

cotas publicitárias.  

No dia 02 de setembro, é a TV Alagoas, outra afiliada do SBT, que passa a 

transmitir o Papeiro da Cinderela diariamente no mesmo horário de Pernambuco. Nova 

vinheta – adaptada à paisagem local – e novas chamadas são elaboradas para marcar a 

estréia naquele estado. 

Em 11 de agosto de 2008, com três anos e nove meses no ar diariamente, o 

Papeiro da Cinderela passa por nova reformulação. Estréiam os quadros Apelativo, Que 

djhilícia e PQP: Pense o que pensar. O primeiro faz sátira ao Programa Interativo, 

atração de variedades exibida pela mesma emissora. Já o Que djhilícia parodia o Sabor 

da gente, programa de gastronomia da TV Jornal, apresentado pelo Chef Wellington. 

Por fim, o PQP satiriza a atração CQC: custe o que custar, humorístico exibido pela 

Rede Bandeirantes.  

 

1.5 O “desviante” sexual: questões de visibilidade 

 Naturalmente, sabemos que Cinderela não é a primeira personagem 

transformista a ganhar visibilidade em meios massivos como televisão, cinema e rádio. 

Tão pouco pretendemos tomar como pioneiras as imagens das sexualidades marginais 

veiculadas pelo programa que comanda. Mesmo que reconheçamos sua projeção única 

na história do audiovisual pernambucano, anotamos que Cinderela é, na verdade, 

herdeira de uma tradição que remonta ao cinema mudo e passa pelo estrelato midiático 

de algumas “drag queens” nos anos 90. Com o objetivo de desenhar essa genealogia, 

julgamos importante historiar a presença de transformistas, travestis, homossexuais, 

andróginos e demais sujeitos “desviantes” sexuais nos meios visuais e na cultura pop ao 

longo do século XX.  

 Já na década de 10, Charles Chaplin realiza filmes em que aparece travestido, 

como Carlitos no Estúdio (1916), Carlitos Coquete (1914) e A senhorita Carlitos 

(1915). Mas a recorrência ao transformismo é utilizada por inúmeros atores ao longo da 

história do cinema como Marlene Dietrich em Morocco (1930), Greta Garbo em Rainha 

Christina (1933), Katherine Hepburn em Sylvia Scarlett (1935), Bob Hope em Caminho 

para Singapura (1940), Cary Grant em A noiva era ele (1949), Tony Curtis e Jack 

Lemon em Quanto mais quente melhor (1959), Tim Curry em The rock horror picture 
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show (1975), Michael Caine em Vestida para matar (1980), Julie Andrews em Vitor ou 

Vitória? (1982), Dustin Hoffman em Tootsie (1982), Barbra Streisand em Yentl (1983), 

Robin Williams em Uma babá quase perfeita (1993), Terence Stamp em Priscilla, a 

rainha do deserto (1994), Patrick Swayze e Wesley Snipes em Para Wong Fu (1996). 

 Na Europa, desde os anos 30, diversos diretores dedicam-se à questão 

homossexual, a maioria deles criadores de vanguarda que, se não chegaram a alcançar 

grande sucesso de público, obtiveram o reconhecimento da crítica especializada e 

figuram hoje como experimentadores de primeira linhagem, a exemplo de Jean Cocteau 

com O sangue do poeta (1930) e A bela e a fera (1946); Pier Paolo Pasolini com 

Teorema (1968) e Saló ou os 120 dias de Sodoma (1975); Luchino Visconti com Morte 

em Veneza (1971), Rainer Werner Fassbinder com As lágrimas amargas de Petra Von 

Kant (1972) e Querelle (1982).  

 Em especial na Inglaterra, surge a figura de Derek Jarman que em 1976 lança 

Sebastiane, filme no qual aborda a trajetória do soldado romano convertido ao 

cristianismo, considerado o santo padroeiro dos homossexuais. O cineasta dedica quase 

a totalidade de sua obra à realização de filmes fora dos padrões do cinema comercial 

americano, voltados a investigar a biografia de mitos homossexuais como Caravaggio 

(1986), Eduardo II (1991) e Wittgenstein (1993). Infectado com o vírus da Aids, Jarman 

realiza em 1993 seu último filme, intitulado Blue, no qual não há imagens, mas apenas 

uma grande tela azul refletindo a cegueira que o havia acometido por conta da doença. 

 Nos Estados Unidos, ainda nos anos 60, surge uma leva de cineastas 

interessados em romper os limites formais e temáticos da cinematografia 

hollywoodiana, criando assim um movimento underground. Jack Smith lança em 1963 

o filme Flaming Creatures, influenciado pelo trabalho do Ridiculous Theater de Nova 

York. A película dialoga francamente com a linguagem da performance, com a contra-

cultura, com a estética do glam e do glitter e faz uma paródia aos filmes B americanos. 

Foi considerada pornográfica e por isso censurada. No entanto, o trabalho de Smith 

influenciou profundamente Andy Warhol e John Waters.  

Warhol, ao lado do parceiro Paul Morrissey, foi responsável por inúmeros 

experimentos como Blow Job (1963) – no qual as expressões de um homem que recebe 

sexo oral são filmadas; Flesh (1968), Trash (1970) e Heat (1972) – trilogia que lança o 

garoto de programa Joe Dallesandro como ator; e Women in Revolt (1971) – no qual são 

alçadas ao estrelato as transformistas Candy Darling, Jackie Curtis e Holly Woodlawn. 

Os trabalhos de Warhol não possuem um eixo narrativo tradicional e pretendem satirizar 
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o starsystem hollywoodiano, promovendo ao status de celebridades figuras comuns 

freqüentadoras do estúdio Factory e indivíduos marginalizados do bairro gay de 

Greenwich Village. 

John Waters, por sua vez, se estabelece como o cineasta do mau gosto, da 

escatologia, do bizarro. Em filmes como Mondo Trash (1969), Problemas Femininos 

(1974) e Hairspray (1988), usa como protagonista a transformista Divine, interpretada 

pelo obeso ator Harris Glenn Milstead, que não hesita em comer fezes de cachorro na 

película Pink flamingos (1972), para provar a todos que é a pessoa “mais suja do 

mundo”.  

No pioneiro livro de 1981 The Celulloid Closet, escrito por Vito Russo e 

transformado em documentário em 1995 (O Celulóide Secreto, direção de Rob Epstein 

e Jeffrey Friedman), o autor realiza um inventário da produção holywoodiana em torno 

da figura do homossexual, tentando identificar os estereótipos presentes nessas imagens 

e os avanços na busca de uma representação mais “fiel”.  

Embora não seja nossa intenção discutir as questões de representação presentes 

nas imagens holywoodianas tão pouco no cinema de vanguarda e underground, nosso 

trabalho discutirá mais à frente a noção de estereótipo como lugar de ambivalência e 

produtividade. Como historiaremos no próximo capítulo, a abordagem de Russo e de 

outros autores que o seguem situa-se dentro dos debates do movimento gay surgidos nos 

anos 60 em torno das imagens positivas e negativas do “desviante” sexual. Abordagem 

essa que pretende descartar o estereótipo como estritamente deformador e que será 

questionada pelos Estudos Queer, que servem de base para nossa pesquisa.  

Mark Finch (2008), na esteira do pensamento de Russo, afirma que o cinema 

mainstream até os anos 80 reserva um número “repetitivo” e “sinistro” de ocupações 

para os homossexuais, sempre vistos como cabeleireiros, fotógrafos de moda e 

colunistas de fofocas.  Seu objetivo é mostrar como as imagens hollywoodianas do 

“desviante” estão baseadas em rótulos pouco investigativos, ao contrário das 

representações gestadas a partir da década de 80, quando uma produção independente 

de cineastas gays toma corpo e passa a oferecer imagens alternativas àquelas.  

Segundo Finch, em Hollywood, os homossexuais sempre morriam de culpa e 

punição. Eles eram figuras trágicas de filmes policiais, suicidas, criminosos, vampiros 

das películas de horror, perigosos. Outro estereótipo comum é o da “sissy”, que 

podemos traduzir livremente como a “pintosa” no linguajar do gueto gay brasileiro, 

homossexual “efeminado” que supostamente se presta ao riso denegridor. Para o autor, 
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essas são imagens baseadas na homofobia, no estigma social que pesa sobre esses 

indivíduos.  

Finch celebra o borramento das fronteiras entre o cinema gay independente e 

Hollywood, no final dos anos 80, quando uma série de filmes que apresentava novas 

abordagens da questão homossexual alcançou relativo sucesso de bilheteria, provando 

viabilidade econômica. A maioria dessas obras lidava com a questão da Aids, que havia 

surgido naquela década, como Parting glances, de Bill Sherwood (1986), Meu Querido 

Companheiro, de Norman René (1990) e The living End, de Gregg Araki (1992). 

O boom da produção independente, porém, não somente tematizou o chamado 

“câncer gay”, mas também tratou de relacionamentos amorosos entre indivíduos do 

mesmo sexo, como em Corações Desertos, de Donna Deitch (1986); focou ainda a 

prostituição masculina, como Garotos de Programa, de Gus Van Sant (1991); ou 

buscou inspiração no universo genetiano, como Poison, de Todd Haynes (1991). Esse 

cinema que passou a angariar grandes platéias, oferecendo novas representações a 

grupos até então estigmatizados, viu suas relações com Hollywood estreitarem-se em 

função do seu potencial financeiro; e viu ainda a consolidação de um circuito alternativo 

formado por vários festivais gays e lésbicos. 

Em 1992, a professora e crítica americana Ruby Rich escreve para a revista 

Sight and Sound o ensaio New Queer Cinema e a expressão vira um rótulo para toda a 

produção pós-anos 80 de temática homossexual. Em 2000, a autora faz um balanço da 

década e da utilização de seu conceito: 
(...) No início o New Queer Cinema era um termo mais feliz para um 

momento que para um movimento. Ele pretendia capturar a emergência de 

uma nova maneira de fazer cinema e vídeo que era fresca, provocativa, de 

baixo orçamento, inventiva, não apologética, sexual e estilisticamente 

desafiadora. O padrinho do movimento era o grande Derek Jarman, que se 

mostrou capaz de conectar-se com o público graças à massa crítica de novos 

filmes e vídeos que inflamaram e atraíram a atenção da mídia bem como do 

público (2000)5 

Rich questiona a idéia de que o autêntico New Queer Cinema só poderia ser 

realizado por cineastas gays, utilizando como contra-exemplo dessa teoria o trabalho do 

                                                 
5 “(…) from the beginning the New Queer Cinema was a more successful term for a moment than a 
movement. It was meant to catch the beat of a new kind of film- and video-making that was fresh, edgy, 
low-budget, inventive, unapologetic, sexy and stylistically daring. The godfather of the movement was 
the late great Derek Jarman, who pronounced himself finally able to connect with an audience thanks to 
the critical mass of the new films and videos that burned a clearing in the brush and attracted attention 
from the media as well as audiences”. 
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heterossexual Wong Kar-Wai em Felizes Juntos (1997). No entanto, ela atenta para a 

transformação do New Queer Cinema em novo nicho de mercado e lamenta que o rótulo 

tenha alcançado tamanho sucesso a ponto de dispersar-se e perder seu potencial criativo, 

seu caráter de resposta oriunda da comunidade gay.  

Os anos 90 assistiram assim a um amplo debate sobre o que seria o autêntico 

New Queer Cinema, discussão focada nas questões da representação, na legitimidade e 

veracidade das imagens do homossexual veiculadas pela tela grande. Seria o autêntico 

New Queer Cinema incompatível com Hollywood e com o sucesso de bilheteria? Seria 

ele domínio exclusivo de criadores homossexuais? O que não se pode negar é que a 

emergência desse debate impulsiona e é impulsionada por uma leva nunca vista de 

filmes em torno da homossexualidade.  

Produção substanciosa que chega aos anos 2000 e comporta cineastas tão 

diversos como Bill Condom (Deuses e Monstros, 1998; Kinsey, 2004), Pedro 

Almodóvar (A lei do desejo, 1986; Tudo sobre minha mãe, 1999), Nigel Finch 

(Stonewall, 1995), Rose Troche (O par perfeito, 1994), Lisa Chodolenko (High Art, 

1998), Kimberley Peirce (Meninos não choram, 1999), John Cameron Mitchel (Hedwig, 

1998; Shortbus, 2006) Spike Jonze (Quero ser John Malkovich, 1999), Neil Jordan 

(Traídos pelo desejo, 1992; Entrevista com o Vampiro, 1994; Café da manhã em 

Plutão, 2005), Kaige Chen (Adeus minha concubina, 1993), Ang Lee (O segredo de 

Brokeback Mountain, 2005), Jean-Marc Vallée (Crazy, 2005), Alain Berliner (Minha 

vida em cor de rosa, 1997), Bruce LaBruce (My Histler White, 1996) e Stephen Frears 

(Minha adorável lavanderia, 1985). 

No Brasil, não há um debate sistemático sobre as representações do 

homossexual no cinema. Certamente, porque a produção nacional esteve sempre às 

voltas com problemas financeiros, com sua própria manutenção e qualidade, 

secundarizando essa discussão. Porém, no ensaio A personagem homossexual no 

cinema brasileiro (2001), Antônio Moreno faz um levantamento de 125 filmes que 

tratam da questão em nossa filmografia, até os anos 90.  

Na pesquisa, o autor faz coro à política de representação do movimento gay e 

busca o que há de negativo nessas imagens a fim de apontar seus erros, seus desvios. 

Moreno garante que o tratamento dado ao homossexual na história do cinema brasileiro 

é carnavalizado – o que para ele é negativo - e assegura que poucos foram os trabalhos 

que caminharam em direção oposta. Assim, identifica dois tipos de abordagem: 
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O primeiro deles, encontrado na maioria dos filmes, utiliza um modelo 

preponderante de personagem – um estereótipo -, agindo na desconstrução de 

um discurso positivo sobre o homossexualismo (sic). O segundo, em menor 

percentagem, despreza este modelo de personagem e procura avançar num 

questionamento sobre o assunto, mais próximo da realidade que – através do 

modelo estereotipado – é escondida, mascarada. (2001: 30) 

Segundo ele, até meados da década de 60, o tema é considerado tabu. Para 

provar essa tese, retoma o caso de Bahia de Todos os Santos (Trigueirinho Neto, 1960), 

no qual se insinua a relação amorosa entre um homem mais velho e um artista plástico. 

Por conta do enredo, o diretor foi satirizado em charge de jornais, nas quais aparece 

travestido de baiana. Nessa jornada histórica, o autor cita ainda os casos de O Cortiço 

(1945) e Aí vêm os cadetes (1959), ambos de Luís de Barros, nos quais se pode 

vislumbrar uma tímida presença homossexual. (2001: 25).  

A partir das chanchadas da Atlântida, surgem várias ocorrências de 

transformismo, sendo a mais célebre delas a cena paródica do balcão shakespeariano, 

interpretada por Grade Otelo, travestido de Julieta, e Oscarito, incorporando Romeu, no 

filme Carnaval no fogo (1949) (Fig. 8). Esse transformismo tem fins cômicos e, para 

Moreno, não se via “ali a interpretação de um personagem gay, mas simplesmente 

engraçado, diferente”. (2001: 26).  
(...) o público ria, porque talvez visse ali uma burla, uma carnavalização. 

Mais ainda por serem as chanchadas os filmes lançadores das músicas para o 

próximo carnaval. E carnaval era o tom mais usual deste gênero de filme. 

Homossexualismo? Não, aquilo tudo não era nada sério. Ou, com certeza, 

não era assunto permitido para ser cogitado. Era como se o homossexualismo 

não existisse. Embora houvesse, a sociedade fingia não perceber. E o cineasta 

seguia a regra. Às vezes sugeria uma troca de olhar entre homens, ou através 

de frases dúbias nos diálogos, um certo tipo inexplicável de amizade 

inseparável. (2001: 26) 
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Figura 8. Grande Otelo e Oscarito em Carnaval no Fogo (1949) 

 

Já na década de 70, as pornochanchadas, filmes com toques de humor e 

pornografia, também passam a se utilizar da figura do travesti/transformista, desta feita 

menos com fins cômicos e mais com fins eróticos. O cinema udigrudi daqueles anos 

também é prolífico nas imagens de “desviantes” sexuais. A partir de então, o 

homossexual passa a ser uma presença constante no cinema de ficção brasileiro. 

O trabalho de Moreno é importante por fazer um levantamento de fôlego dessa 

presença, mas sua pesquisa está calcada numa busca pela verossimilhança, pela verdade 

que emana dessas imagens. Seu entendimento é o de que as representações são 

transparências, têm o poder de traduzir o mundo tal qual ele é, concorrendo para 

introjetar nos espectadores, graças às deformações, visões preconceituosas e 

discriminatórias. O objetivo desse tipo de pesquisa, que desconsidera as implicações do 

riso e opera no território do realismo, é, portanto, corrigir as representações, torná-las 

fiéis. É baseado nessa idéia da transparência, que Moreno duvida da veracidade das 

imagens do homossexual no filme brasileiro: 
O cinema brasileiro chegou ao ponto de apresentar o gay da tela 

carnavalizado, afetado, por vezes, malicioso, vivo, porém sempre 

extremamente ridicularizado e até diminuído como pessoa humana. E isso, 

como se estivesse mostrando o homossexual da vida real, aquele que convive 

com a platéia, com a sociedade. Os gays, ao incorporarem as afetações 

propostas nos filmes, põem o cinema em primeiro plano, e de volta o cinema 

usa este estereótipo por ele criado, como sendo próprio do mundo gay. (2001: 

28)  
Porém, como veremos nos capítulos seguintes, a busca pela fidelidade e verdade 

da representação é quase sempre estéril, inócua, infrutífera. A partir dos procedimentos 

desconstrutivos do Pós-estruturalismo, perceberemos que a representação é sempre um 
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signo insuficiente, uma interpretação da natureza, uma atribuição de sentido. A pesquisa 

desconstrutiva revela assim a ingenuidade e pretensão dos movimentos políticos dos 

grupos minoritários ao advogar a substituição daquelas imagens supostamente 

deturpadas por suas verdades. Ainda como veremos nos capítulos a seguir, a busca pela 

auto-representação é legítima e não se pretende desconsiderar a importância da luta 

política nesse âmbito. No entanto, as imagens supostamente fiéis e verdadeiras do 

movimento gay geraram, como veremos, novas insatisfações e acabaram por criar 

outras margens. Sendo essa, portanto, uma arena de conflitos permanente. 

A leitura estritamente negativa que Moreno faz da carnavalização, por exemplo, 

pode ser questionada, como mostraremos ao analisar o grotesco popular e o carnaval à 

luz dos estudos de Mikhail Bakhtin (2008). O estereótipo carnavalesco não é meramente 

denegridor, afirmador da norma, discriminatório, mas é um lugar de ambivalência, onde 

ao mesmo tempo que o cânone é afirmado, também é negado. O estereótipo no 

programa Papeiro da Cinderela não será, portanto, descartado por nós como 

necessariamente depreciativo, mas será observado como imagem que tensiona e 

problematiza as representações. 

Em sua ânsia corretiva, Moreno chega mesmo a classificar os filmes segundo o 

tipo de gestualidade: “não estereotipada (natural)”, “estereotipada”; ou o teor do 

discurso: “não pejorativo”, “pejorativo”. Para afirmar que, no universo pesquisado, 42 

filmes veiculam imagens pejorativas e 17 deles têm teor não pejorativo. (2001: 274, 

275). Sua compreensão de gestualidade é ainda mais corretiva, sendo considerada 

estereotípica toda personagem cujos gestos identificam-se com os do sexo oposto. E não 

estereotípica, a personagem que apresenta “comportamentos naturais, idênticos aos de 

uma personagem masculina ou feminina”. (2001: 276)  

Aqui, o que vemos é idéia de que deve existir uma coerência entre o sexo 

anatômico, o gênero e a sexualidade. Pressuposto que será questionado pelos Estudos 

Queer. Para eles, essa é a lógica do pensamento “heterocentrado” e, nalguma medida, 

quando considera as práticas do transformismo um “desvio” da natureza, o movimento 

gay dominante reforça a norma que pretende mudar. Nesse sentido, é que os Estudos 

Queer mostrarão o poder desordenador das práticas do transformismo, ao parodiar as 

imagens ideais da masculinidade e da feminilidade. E a capacidade do estereótipo em 

mobilizar o signo e desnaturalizar os sexos. 

 Segundo sua classificação, Moreno cita entre os filmes que trabalham com o 

não-esterótipo: Macunaíma (1969), Toda nudez será castigada (1972), Deus e o diabo 
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na terra do sol (1964), Matou a família e foi ao cinema (1970), etc. Já entre aqueles que 

se utilizam do estereótipo, elenca: Eu sei que vou te amar (1986), O bandido da luz 

vermelha (1968), Pixote a lei do mais fraco (1980), etc. (2001: 276-277) 

 Obviamente, em sua lista de filmes cujas imagens são consideradas 

estereotípicas, figura a totalidade das películas nas quais aparecem personagens travestis 

ou transformistas. Para nossa pesquisa, julgamos importante citá-los como possíveis 

precursores de “Cinderela”: Augusto Aníbal quer casar (1923), Carnaval no fogo 

(1949), Carnaval Atlântida (1952), Mulher de verdade (1954), Os dois ladrões (1960), 

Mulheres cheguei (1961), Orgia, ou o homem que deu cria (1971), República dos 

assassinos (1979), Recado Mortal (1970), A rainha diaba (1974), O amuleto de ogum 

(1974), Marcados para viver (1976), Amor bandido (1978), Viagem ao céu da boca 

(1981), Rio Babilônia (1982), Ópera do Malandro (1985), Além da paixão (1984) e A 

dama do cine shangai (1988). 

Embora não estudado por Moreno, houve no Brasil um importante movimento 

Superoitista nos anos 70 e 80. Em Pernambuco, esse movimento teve como figura 

exponencial o cineasta Jomard Muniz de Britto. Colaborador permanente do grupo de 

teatro Vivencial Diversiones - precursor da performance art e da cena transformista no 

estado -, Britto realizou com os integrantes do conjunto 13 trabalhos: Vivencial I (1974), 

Uma experiência didática, o corpo humano (1974), Toques (1975), Copo vazio (1976), 

O palhaço degolado (1977), Cheiro do povo (1978), Imitação da vida (1978), 

Inventário de um feudalismo cultural (1978), Jogo frutais frugais (1979), Jogos labiais 

libidinais (1979), Noturno em ré (cife) maior (1981), Outras cenas da vida brasileira 

(1982) e Tieta do litoral (1982). 

Nessas imagens, o cineasta e as “vivecas” – como eram chamados os integrantes 

do Vivencial Diversiones - empreendem experiências em torno de uma estética que 

afirma “um primado do corpo bem como de uma estética camp”6, promovendo um 

confronto entre “esses corpos desejáveis, livres em seus movimentos, com aqueles, 

policiados em seus papéis, em seus gêneros”7(Beauvais, 2007). (Fig. 9) 

                                                 
6 “un primat des corps autant qu’une esthétique camp” 
 
7 “ces corps désirables, libres de leurs mouvements avec ceux, policés dans leurs rôles, dans leurs genres” 
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Figura 9. Vivencial I: “vivecas” realizam performance no sítio histórico de 

Olinda 

Britto tenta capturar com sua lente a estética cênica do grupo, sem, no entanto, 

realizar apenas registros do que seriam os seus espetáculos. As transposições 

propunham uma adaptação entre linguagens, cujo interesse maior era preservar o 

impulso questionador e subversivo, estendendo assim aquela rica experiência teatral ao 

universo fílmico. Os trabalhos dialogam francamente com os experimentos da 

vanguarda européia e americana, fugindo totalmente aos padrões do cinema comercial.  

Embora não tenham chegado a alcançar nenhum sucesso de público, esses 

trabalhos são importantes documentos de uma experiência cinematográfica e teatral 

pernambucana, da qual Cinderela é herdeira, nalguma medida. No próximo capítulo, 

veremos que o Vivencial Diversiones foi o legítimo representante de uma cena queer no 

palco local. Nele, formou-se Henrique Celibi – autor do espetáculo Cinderela, a história 

que sua mãe não contou – e sedimentou-se a cultura transformista na cidade do Recife. 

É importante para nós, portanto, apontar a obra de Jomard Muniz de Britto como 

pioneira na construção de imagens de outras corporalidades e sexualidades no 

audiovisual pernambucano. 

Não é demais lembrar ainda do surgimento, em 1993, do Festival MixBrasil de 

Cinema e Vídeo da Diversidade Sexual. Mostra que acontece anualmente em São Paulo 

e realiza itinerância por outras capitais do País – inclusive o Recife -, aglutinando parte 
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da produção alternativa, independente e de baixo orçamento brasileira – bem como de 

outros países – em torno das sexualidades “desviantes”. 

João Silvério Trevisan (2004) atenta para a presença de personagens 

transformistas ou gays no humor televisivo brasileiro desde os anos 70. Naquela década 

e nas seguintes, o comediante Zacarias da trupe Os Trapalhões era visto freqüentemente 

travestido em vários quadros do programa veiculado pela Rede Globo de Televisão. 

Com seu jeito infantil e abobalhado, Zacarias possuía mesmo trejeitos carregadamente 

“efeminados”. Da mesma forma, o comediante Chico Anísio criou várias personagens 

em que se travestia, como a apresentadora de TV Neyde Taubaté. Mas sua criação mais 

conhecida era mesmo o pai de santo gay Painho, que mantinha sob seus favores 

diversos homens. Jô Soares também foi responsável pela concepção de vários tipos 

travestidos, mas sua personagem mais famosa foi seguramente o Capitão Gay, 

conhecido como o “defensor das minorias”. 

Nos anos 80, o programa de auditório Clube do Bolinha apresentava, 

regularmente, entre suas atrações, números de transformistas. O mesmo acontecia no 

Show de Calouros, do comunicador Sílvio Santos. Trevisan nos lembra ainda da 

presença constante da transexual Roberta Close na mídia brasileira naquela década, 

tanto como garota propaganda de campanhas publicitárias quanto nos desfiles 

carnavalescos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Anotamos ainda a presença de 

outras duas figuras fundamentais para a formação da imagem do homossexual na TV 

brasileira, o estilista e apresentador Clodovil Hernandez, recentemente eleito Deputado 

Federal, e a transformista Rogéria. 

Dessa maneira, pode-se afirmar a existência de um repertório imagético em 

torno da figura do homossexual na televisão do País: “já apareceu na telinha televisiva 

uma ampla gama de personagens homo-bissexuais, desde o travesti mais espalhafatoso, 

passando por mordomos, pais-de-santo, e cafetinas, até rapazinhos/mocinhas ou 

empresários/as de classe média” (Trevisan, 2004: 307). 

Nas telenovelas, há registros da aparição de uma primeira personagem 

homossexual em Rebu, de Bráulio Pedroso (1974). Naquela década, essas personagens 

foram vistas nos folhetins O Astro (Janete Clair, 1977), Dancing days (Gilberto Braga, 

1978), Marron Glacê (1979) e Os gigantes (Lauro César Muniz, 1979). Nos anos 80, 

também é possível detectar a presença de tais imagens em Brilhante (Gilberto Braga, 

1981), Ciranda de pedra (Teixeira Filho, 1981), Roda de Fogo (Lauro César Muniz, 

1986), Mandala (Dias Gomes, 1987), Vale Tudo (Gilberto Braga, 1988) e Bebê a bordo 
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(Carlos Lombardi, 1988). Nas novelas Um Sonho a mais (Daniel Más, 1985) e Tieta do 

Agreste (Aguinaldo Silva, 1989), figuram ainda personagens transformistas, 

interpretados por Ney Latorraca, Marco Nanini e Patrício Bisso, na primeira; e Rogéria, 

na segunda. 

Na década de 90, a presença do homossexual se torna mais marcante, sendo vista 

em Mico Preto (1990), Barriga de Aluguel (1990) e Pedra Sobre Pedra (1992). Nesse 

período, a partir da novela A Próxima Vítima (Aguinaldo Silva, 1995), na qual figura 

um jovem casal gay de comportamento masculinizado, a comunidade homossexual 

celebra o rompimento do estereótipo do afetado e sua substituição pelas imagens de um 

homossexual supostamente mais autêntico. 

A partir de então, essa será uma discussão permanente, sendo sempre 

comemorada a aparição de personagens homossexuais de classe média, profissionais de 

sucesso, saudáveis, monogâmicas, de relacionamentos bem sucedidos, não 

“efeminadas” (no caso dos gays) e não masculinizadas” (no caso das lésbicas). Bem 

como todas as imagens que veiculem representações contrárias a essas serão 

consideradas retrocessos calcados em estereótipos discriminatórios e homófobos. 

Como vimos afirmando, a crença de que os estereótipos são representações 

infiéis que devem ser proibidas e substituídas por outras mais verdadeiras é a tônica das 

manifestações e protestos do movimento gay dominante. No entanto, os Estudos Queer 

mostrarão que as novas representações elaboradas pelas comunidades ativistas, 

baseiam-se em outros tantos estereótipos e preconceitos, num esforço assimilacionista 

que não somente ratifica uma série de pressupostos do cânone “hétero” como também – 

na sua crença universalista - revela uma profunda incapacidade de dar conta da 

experiência homossexual de cada indivíduo, gerando novas exclusões e inverdades. 

É baseada no esforço corretivo, por exemplo, que a comunidade gay rotulará 

como retrocessos as aparições da travesti Sarita, interpretada pelo ator Floriano Peixoto 

em Explode Coração (1995), e das personagens vividas por Marcos Breda em Zazá 

(1997) e por Diogo Vilela e Luís Carlos Tourinho em Suave Veneno (1999). Todas 

consideradas caricaturas depreciativas. 

Em 2001, Sílvio de Abreu cria para a novela As filhas da mãe uma personagem 

transgênero, interpretada pela atriz Cláudia Raia. Desde então, a Rede Globo – principal 

produtora de telenovelas no Brasil – passa a incluir permanentemente em suas tramas 

personagens homossexuais e transformistas como em Desejos de Mulher (Euclides 

Marinho, 2002), Mulheres Apaixonadas (Manoel Carlos, 2003), Kubanacan (Carlos 
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Lombardi, 2003), Celebridade (Gilberto Braga, 2003), Senhora do Destino (Aguinaldo 

Silva, 2004), América (Glória Perez, 2005), A Lua me Disse (Miguel Falabela e Maria 

Carmem Barobsa, 2005), Páginas da Vida (Manoel Carlos, 2006), Paraíso Tropical 

(Gilberto Braga, 2007) e A Favorita (João Emanuel Carneiro, 2008). 

As discussões em torno dessas representações, entretanto, continuam polarizadas 

entre a afirmação do “politicamente correto” – ou seja, as representações pretensamente 

não estereotípicas almejadas pelo movimento gay – e a negação da caricatura, da 

afetação – entendida como o estereótipo que deve ser superado. (Moreira et al, 2007)  

Os anos 90 já haviam sido bastante férteis na aparição de “drag queens”, 

transformistas que não têm qualquer pretensão de parecer autênticas mulheres, mas, ao 

contrário, mimetizam as imagens de uma “hiperfeminilidade” e denunciam seu caráter 

fabricado. Nos EUA, a “drag” RuPaul, interpretada pelo ator negro RuPaul Andre 

Charles, lançou vários álbuns que chegaram ao topo da parada, realizou videoclipes que 

alcançaram grande sucesso na MTV (incluindo o dueto com o popstar inglês Elthon 

John, no clipe da música Don’t Go breaking my heart) e comandou um programa de 

entrevistas no qual recebia vários ícones da cultura pop americana. 

 Mas talvez o caso mais notório de presença longeva nos veículos de 

comunicação seja o da personagem Dama Edna Everage (Fig. 10), criada pelo ator 

australiano Barry Humphries na década de 50. As “damas” são uma tradição teatral 

inglesa que remonta ao século XVIII, quando as mulheres ainda eram proibidas de subir 

ao palco e cabia aos homens assumir os papéis de senhoras de meia-idade, tias, sogras, 

avós, geralmente bastante feias, protegidas por um lugar social que lhes permitia fazer 

chiste de tudo e todos.  

 
Figura 10. Dame Edna Everage 



   40

Dama Edna iniciou sua carreira no teatro ainda em Melbourne, transferindo-se 

em seguida para a Inglaterra e, desde então, protagonizou inúmeros espetáculos de 

teatro, programas de rádio, de televisão, filmes, anúncios publicitários etc. Além disso, 

a personagem escreveu vários livros, incluindo uma auto-biografia. A presença 

permanente e constante de Dama Edna - seu sucesso no Reino Unido é enorme até hoje 

- levou Roger Baker a sugerir que ela seria a “drag” mais popular do mundo. (1994: 

223).  

No próximo capítulo, veremos as semelhanças entre a performance das “damas” 

no teatro –que lhes garantiu sucesso junto às classes trabalhadoras - e a popularidade da 

Cinderela pernambucana. Por hora, podemos afirmar que Cinderela trilha o mesmo 

caminho de Dama Edna, graças a sua identificação com o as dificuldades das classes 

populares e sua condição de subalternidade. 

Nos EUA, em 1997, durante a quarta temporada da série televisiva Ellen (no ar 

desde 1994), a atriz que protagonizava o programa, Ellen DeGeneres, assumiu-se 

lésbica publicamente em entrevista ao The Oprah Winfrey Show, uma das maiores 

audiências da TV americana. Desde então, o gesto de Ellen tornou-se símbolo dos 

avanços políticos por visibilidade naquele País, alavancando a carreira da atriz.  

Em 1999, estréia na Inglaterra o seriado Queer as folk, cuja trama aborda a vida 

de cinco homossexuais solteiros e um casal de lésbicas, mostrando o cotidiano 

doméstico e familiar, os dilemas profissionais, os relacionamentos amorosos e a vida 

noturna desse grupo. A série teve seus direitos adquiridos por uma TV americana e foi 

produzida nos EUA, chegando à 5ª Temporada. Festejada por boa parte da comunidade 

gay em virtude de seu caráter supostamente “não estereotípico” e por sua ousadia 

formal – muitas cenas de nudez e contato físico - foi retransmitida no Brasil pelo canal 

por assinatura HBO sob o título de Os Assumidos.   

Por fim, gostaríamos ainda de lembrar brevemente da pop music que, a partir dos 

anos 50, mexeu radicalmente com os ideais de masculinidade e feminilidade, sendo o 

corpo de seus intérpretes a principal ferramenta para questionar os lugares e papéis 

sexuais. Elvis Presley, Little Richard, James Brown, Iggy Pop, Lou Reed, David Bowie, 

e Boy George celebraram a androginia, o “entrelugar”, o mascaramento e o 

transformismo, desafiando através de seus movimentos, gestos e performances as 

fronteiras entre os sexos.  

No Brasil dos anos 60 e 70 não foi diferente. Ney Matogrosso, junto ao grupo 

Secos e Molhados, e os tropicalistas Caetano Veloso e Gilberto Gil desafiaram o cânone 
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com sua atitude “desbundada” e “desmunhecada”, veiculando imagens perturbadoras de 

uma masculinidade em risco, um hibridismo de difícil assimilação mesmo para o 

movimento gay dominante. Uma performance que reconhecia a identidade como 

máscara e brincava com as possibilidades infinitas de manipular o corpo. Perspectiva 

queer que acreditamos preservada, nalguma medida, pela personagem Cinderela.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   42

2. Os Estudos Queer: a luta política no palco das identidades 
 

2.1 Precedentes Pós-Estruturalistas 

Os Estudos Queer nascem profundamente influenciados pelo pensamento Pós-

estruturalista de autores como Foucault, Derrida, Deleuze e Guatari. Enquanto o 

Estruturalismo – representado pelas figuras de Levi-Strauss (Antropologia), Piaget 

(Psicologia), Althusser (Marxismo) e Saussure (Lingüística) – funda suas idéias na 

busca por uma matriz universal, uma lógica combinatória, um sistema científico que dê 

conta dos seres humanos e dos fenômenos sociais. O Pós-estruturalismo vai questionar 

os conhecimentos de base totalizante, as pretensões de verdade e a aparente evidência 

de alguns pressupostos nos quais estavam fundados esses saberes. 

Foucault talvez seja responsável pela elaboração de alguns dos mais importantes 

conceitos e procedimentos apropriados pelos Estudos Queer. A partir da publicação de 

A História da Sexualidade I – a Vontade de Saber (1988), o autor desenvolve a noção 

de dispositivos de sexualidade, desmontado assim a idéia de que, nas sociedades 

industriais, o sexo original é proibido ou reprimido, para afirmar, ao contrário, que o 

sexo é incitado a falar, é colocado em discurso e é daí que ele nasce.  
Muito mais do que um mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-

se da colocação em funcionamento de uma rede sutil de discursos, saberes, 

prazeres e poderes; não se trata de um movimento obstinado em afastar o 

sexo selvagem para alguma região obscura e inacessível, mas, pelo contrário, 

de processos que o disseminam na superfície das coisas e dos corpos, que o 

excitam, manifestam-no, fazem-no falar, implantam-no no real e lhe ordenam 

dizer a verdade: todo um cintilar visível do sexual refletido na multiplicidade 

dos discursos, na obstinação dos poderes e na conjugação do saber com o 

prazer. (Foucault, 1988: 82) 
Ao desconstruir a idéia de uma sexualidade livre - posteriormente recalcada pelas 

instituições - Foucault dá um salto reflexivo: desmonta a noção de uma economia sexual 

repressiva e elabora a de uma economia produtiva. O argumento é que nas sociedades 

industriais modernas, num processo que começa no Século XVII e tem seu auge no 

Século XIX, o poder deixa de ter um centro único de emanação e transmuta-se numa 

rede microscópica de controle, dominação, que se manifesta nos aparelhos e nas 

instituições, como a escola, a penitenciária, a Igreja, o hospital. Nesse contexto, o sexo 

ganha estatuto de saber, de território a ser investigado para sobre ele exercer-se 

controle.  
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O corpo passa a ser visto, então, como máquina: sujeito ao adestramento, à 

ampliação das aptidões, à docilidade, tendo como objetivo a extração do máximo de 

energia para a produção capitalista. A partir dos conceitos de “biopolítica” e “biopoder”, 

Foucault mostra como a figura do soberano dos regimes imperais, que decidia sobre a 

morte dos indivíduos, vai ser substituída pela do Estado capitalista burguês, que passa a 

gerir a vida dos sujeitos.  

A “biopolítica” é assim o exercício estatal do “biopoder”, ou seja, a administração 

da vida dos cidadãos, através de tecnologias de controle da demografia, da natalidade, 

da mortalidade, da higiene pública, da seguridade. O ser humano converte-se, dessa 

maneira, em novo objeto de saber e regulação, cabendo ao Estado decidir sobre o 

normal e o degenerado, quem deve morrer – mesmo que simbolicamente – tendo em 

vista a ameaça que representa à raça, ou viver.  
Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi o elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da 

inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um 

ajustamento dos fenômenos de população aos processos econômicos. 

(Foucault, 1988: 153)  

Nesse sentido, o “biopoder” torna-se a tecnologia que constrói os corpos e as 

sexualidades e não deve ser entendido como aquela que apenas os regula. Trata-se aqui 

de um “micropoder” que se exerce sobre o corpo social, através de vigilâncias 

infinitesimais, de ordenações meticulosas, do exame e esmiuçamento permanentes. 

(Foucault, 1988: 158-159) Os mecanismos que põem o sexo em discurso, e que o 

regulam, deixam de ser vistos, então, como repressores, negativos, e passam a ser 

tomados como positivos, produtores e excitadores.  

O sexo-anatômico, o referente material, lugar de onde supostamente emana a 

sexualidade, é, assim, posto em questão. Não pode ser entendido como exterior ao 

poder, o seu outro, aquele que não recebe exame prévio, que está imune aos efeitos do 

controle, ponto de fixação de onde flui a sexualidade (Foucault, 1988: 166). Mas deve 

ser compreendido, ao contrário, como efeito do dispositivo da sexualidade, como 

construção que ganha o status de autonomia, como ponto imaginário fixado 

estrategicamente pelo dispositivo: 
A noção de ‘sexo’ permitiu agrupar, de acordo com uma unidade artificial, 

elementos anatômicos, funções biológicas, condutas, sensações e prazeres e 

permitiu fazer funcionar esta unidade fictícia como princípio causal, sentido 

onipresente, segredo a descobrir em toda parte: o sexo pôde, portanto, 
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funcionar como significante único e como significado universal. (Foucault, 

1988: 168 - 169) 

Foucault rejeita, assim, uma história da sexualidade baseada no sexo, que o situe 

ao lado do real e mantenha a sexualidade ao lado “das idéias confusas e ilusões”. Para o 

autor, é necessário perceber que é a sexualidade quem suscita a noção de sexo como 

fundamental ao seu funcionamento. Uma vez que, mesmo oculto, o sexo é acionado 

como produtor de sentido, como figura que garante a inteligibilidade dos indivíduos, 

como a parte que constitui o todo do corpo, como a fonte primordial da identidade. 

(Foucault, 1988: 170-171) 

 Deleuze e Guatari, no ensaio O AntiÉdipo, capitalismo e esquizofrenia, de 

1972, fomentarão um diálogo entre a psicanálise e o marxismo, que também será 

bastante frutífero para os Estudos Queer. Os autores estabelecem paralelos entre as 

máquinas sociais e as máquinas desejantes (que Freud entende como o inconsciente), 

questionando o desejo como carência de algo e afirmando que ele não deriva da 

necessidade, mas que, ao contrário, a necessidade deriva do desejo.  

Dá-se, então, um salto da idéia do desejo como impossibilidade e 

improdutividade, para uma compreensão dele como produtor da realidade. Porém, uma 

vez que a economia capitalista organiza a necessidade e a carência, cabe perguntar se o 

objeto do desejo dependerá sempre de um sistema que lhe é exterior. A questão que se 

coloca aqui é, portanto, se o desejo é autônomo ou depende do meio para definir-se. 

Segundo Deleuze e Guattari, a resposta só será encontrada quando forem 

sistematicamente estudadas as relações entre o desejo e o mecanismo social; bem como 

entre a produção e o desejo.  

De toda forma, os Estudos Queer aproveitarão o entendimento do desejo como 

produção, e não como carência ou repressão, para incitar o uso das tecnologias e dos 

discursos disciplinários de maneira subversiva, como forma de resistência e 

desvirtuamento de suas funções originais. Os pesquisadores queer utilizarão ainda a 

idéia de fluxo e circulação, apontadas por Deleuze e Guatarri como condição das 

máquinas capitalista e desejante, para defender os nomadismos dos desejos das 

subculturas sexuais.  

Chegamos, então, a Derrida, que tanto quanto Foucault tem boa parte de seus 

conceitos apropriados pelos Estudos Queer. O primeiro deles é o de “desconstrução”, 

que questiona as hermenêuticas do texto e a possibilidade de se obter o sentido total dos 

discursos, bem como a idéia de se alcançar a verdade implícita neles. Para o filósofo, 
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não é possível manter um pensamento da totalidade, mas, ao contrário, deve-se trabalhar 

com a insegurança dos métodos, com a instabilidade das fontes de significação.  

A partir dessa conceituação, o sistema de oposições da metafísica da verdade - 

calcado nos pensamentos binários de verdadeiro e falso, ou autêntico e desvirtuado – é 

posto em xeque. Assim, os Estudos Queer utilizam a “desconstrução” como método 

para contestar os sistemas binários e a crença na existência de sujeitos transcendentais – 

verdadeiros – e de outros desvirtuados – falsos, questionando a validade do pensamento 

científico totalizante, das teorizações universais e dos intelectuais determinantes. 

 Outra noção básica de Derrida, apropriada pelo Queer, é a de “différance”. Ao 

mudar a grafia da palavra francesa “difference” – sem, no entanto, alterar sua 

sonoridade – Derrida promove um deslizamento em seu sentido, adicionando a ela uma 

nova acepção – advinda do Latin. “Différance” ganha assim o sentido de “deixar para 

depois” e traduz a idéia de um intervalo espaço-temporal entre o “nome” e a “coisa”, 

um adiamento da presença da “coisa” no signo, fazendo com que esse nunca seja pleno 

ou original.  

A lógica da “différance” é logo aplicada à identidade, que passa a ser vista não 

como uma transparência ou como uma tradução fiel de um suposto original, mas sim 

como uma impossibilidade de sua presença, como uma produção de diferença. A 

diferença passa a ser vista, aqui, como uma condição de significação, sempre dividida e 

diferida:  
Ansiamos pela presença – do significado, do referente (a coisa à qual a 

linguagem se refere). Mas na medida em que não pode, nunca, nos fornecer 

essa desejada presença, a linguagem é caracterizada pela indeterminação e 

pela instabilidade. (...) Na medida que são definidas, em parte, por meio da 

linguagem, a identidade e a diferença não podem deixar de ser marcadas, 

também, pela indeterminação e pela instabilidade. (Silva, 2000: 80) 

Não por acaso, a primeira revista voltada para os assim chamados Estudos Queer 

– editada pela pesquisadora Teresa de Lauretis – recebe o título de Differences. Tendo 

em vista a contribuição do conceito derridiano para questionar a lógica coercitiva da 

presença na cultura “heterocentrada”, nos estudos de gênero, bem como nos 

movimentos feminista e gay. 

Ainda no âmbito da linguagem, outro conceito do filósofo, o de “suplemento”, é 

bastante útil para o Queer. O signo, a partir dessa noção, é visto como suplemento do 

original, ao qual não se tem acesso. Assim, o “suplemento” é aquele que supre, 

substitui, está no lugar de, faz as vezes de. Ele representa pela falta de uma presença 
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anterior, é, portanto, a marca de um vazio, pois não existe positividade da presença, não 

existe original.  

A metafísica da presença é assim colocada em xeque, o que se presta em boa 

medida para a teorização queer questionar a presença de um masculino ou de um 

feminino original, lançando mão assim das práticas do transformismo e do travestismo 

como signos suplementares, que atestam a ausência de um original, ou melhor, 

trabalham na negatividade de sua presença. 

A última noção derridiana chave para os Estudos Queer é a de 

“performatividade”. O pensador francês resgata-a do trabalho do lingüista J.L. Austin, 

que divide os atos de linguagem em constatativos e performativos. Os primeiros 

descrevem situações e fatos verificáveis na realidade, a exemplo de um enunciado que 

afirme “está chovendo” ou “é dia”. Já os segundos produzem os acontecimentos a que 

se referem, não sendo, portanto, verdadeiros nem falsos, mas estando sujeitos ao êxito 

ou ao fracasso. Esses últimos demandam um contexto ritualizado e um processo 

regulado que garantam seu pleno funcionamento, a exemplo de uma cerimônia de 

casamento, quando ao final o padre enuncia: “Eu vos declaro marido e mulher”. 

Nesse sentido, os atos de linguagem performativos são enunciados de autoridade, 

manifestações do poder através do discurso. Quando Austin os estudou, estava 

preocupado com a perda de força desses atos, que se dava quando sua citação acontecia 

fora do contexto e sem o elocutor devidamente empoderado. Esse fracasso, que não 

chegava a produzir de fato e na realidade a proposição inicial do ato performativo, 

perturbava Austin, que estudava formas de excluir a citação nos contextos indevidos.  

Os Estudos Queer, entretanto, se interessam pelos atos performativos exatamente 

porque eles atestam que os enunciados de gênero não são descritivos, como se supõe, 

mas sim produtores da realidade. O que significa dizer que expressões como “é um 

menino” ou “é uma menina” só ganham sentido dentro do contexto correto e quando 

enunciadas pelos especialistas, e, ao contrário do que se pensa, não descrevem a 

natureza, mas dotam-na de sentido, imputam-lhe uma interpretação e uma verdade, 

constroem-na.  

São, portanto, atos iniciáticos, citações baseadas em convenções de gênero, 

invocações. Os Estudos Queer utilizam a noção de “performatividade” para expor as 

instituições “heteronormativas”, os efeitos de enunciação, interessando-se pelas citações 

de gênero descontextualizadas – como a dos transformistas e travestis que citam um 

ideal de mulher fora da anatomia feminina – e pelos fracassos dos atos performativos – 
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quando se diz “é um menino” no nascimento de uma criança, e a experiência do 

indivíduo desvia-se desse enunciado, contesta-o.  

 

2.2  Pós-identidades: da história e dos pressupostos 

A categoria homossexual é uma criação do Século XIX, nascida dos dispositivos 

médicos e dos discursos em torno das sexualidades. É a partir da segunda metade 

daquele século que nascem os aparatos para definir o homossexual como sujeito, as 

discussões sobre o desvio desse desejo, sua suposta anormalidade. A homossexualidade 

é assim posta em discurso, como o oposto da heterossexualidade e no intuito mesmo de 

demarcar os limites dessa última. Com a ascensão do Nazismo e a eclosão da Segunda 

Guerra Mundial, a caça aos homossexuais recrudesce, apesar dos avanços do início do 

Século XX. Tido como perverso, doente, amoral, o homossexual divide com os judeus o 

status de sujeito que deve ser eliminado. Com o final da guerra, já nos anos 50, 

começam a surgir organizações de defesa dos homossexuais nos EUA, com o objetivo 

de lutar pela igualdade de direitos, a tolerância e o respeito.  

A partir dos anos 60 e 70 o movimento gay ganha corpo, reforçando a noção de 

uma identidade baseada no desejo entre pessoas do mesmo sexo e abandonando a 

palavra homossexual, em função de sua carga medicalizada, advogando assim a 

aceitação da diferença. É a partir desse período que se inicia uma mercadologização do 

estilo de vida gay, transformado em produto. Nos anos 80, surgem, então, os Estudos 

Queer, que denunciam a cultura gay como fundamentalmente masculina, branca, de 

classe média alta e americana – uma espécie de nova burguesia – em contraponto a toda 

uma multiplicidade de práticas e comportamentos sexuais – atravessados por questões 

de classe, raça, religiosas, nacionais – que permanecem excluídos da lógica 

integracionista gay. 

Enquanto a nova ordem busca ser assimilada e tomar parte no paraíso capitalista, 

os Estudos Queer não advogam a tolerância, o respeito, nem a integração como 

estratégias políticas, mas sim a explosão do marco heterossexual e da identidade gay na 

direção de uma estratégia política que, apropriando-se de um insulto – a palavra queer 

(anormal, estranho) -, busque desmontar a idéia de normalidade e anormalidade e utilize 

as sexualidades desviantes como arma para contestar a ordem vigente. Aqui, mesmo que 

tardiamente, faz-se importante ratificar o porquê do uso da palavra queer como lugar de 

contestação: 
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Queer pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 

extraordinário. Mas a expressão também se constitui na forma pejorativa com 

que são designados homens e mulheres homossexuais. Um insulto que tem, 

para usar o argumento de Judith Butler, a força de uma invocação sempre 

repetida, um insulto que ecoa e reitera os gritos de muitos grupos homófobos, 

ao longo do tempo, e que, por isso, adquire força, conferindo um lugar 

discriminado e abjeto àqueles a quem é dirigido. Este termo, com toda sua 

carga de estranheza e de deboche, é assumido por uma vertente dos 

movimentos homossexuais precisamente para caracterizar sua perspectiva de 

oposição e de contestação. Para esse grupo, queer significa colocar-se contra 

a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo mais imediato de oposição 

é, certamente, a heteronormatividade compulsória da sociedade; mas não 

escaparia de sua crítica a normalização e a estabilidade propostas pela 

política de identidade do movimento homossexual dominante. Queer 

representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, 

portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora. 
(Louro, 2001: 546) 

Assim como a luta gay, o movimento feminista também tem um de seus marcos 

no mesmo período, com a publicação de O Segundo Sexo (Simone de Beauvoir, 1949). 

Grosso modo, o feminismo está fundado na idéia de uma opressão universal da mulher e 

numa tentativa de compreender e expor os processos históricos que levaram a esse 

estado de subordinação. É fora de dúvida que o feminismo tenta desnaturalizar a 

identidade feminina, baseado na idéia de Beauvoir de que a “mulher não nasce, torna-

se”. O trabalho de desnaturalização, no entanto, não é sinônimo de desessencialização e, 

à medida que se supõe a existência de uma mulher universalmente oprimida, supõe-se 

também a existência de uma essência feminina. 
Nesse primeiro momento, a visibilização da mulher como uma categoria 

universal correspondia a uma necessidade política de construção de uma 

identidade coletiva que se traduziria em conquistas nos espaços públicos. No 

entanto, os perigos ou os limites dessa concepção estão na essencialização 

das identidades, por um lado, e na vitimização do sujeito mulher, por outro. 

(Bento, 2006: 73). 

 Numa perspectiva queer, o esforço teórico feminista que se funda na idéia de 

uma identidade compartilhada não é suficientemente satisfatório para desconstruir as 

normas de gênero, mas, em oposição, acaba reproduzindo a lógica interior dessa 

normatividade, reforçando binarismos, lugares, pertencimentos, gerando assim tantas 

outras margens.  
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Além de estar baseado na criação da identidade mulher - classificando a 

experiência feminina, delimitando-a, hierarquizando-a -, o feminismo de base 

Beauvoiriana funda-se na existência de dois corpos, dois gêneros e duas subjetividades 

diferentes e radicalmente opostas, homem X mulher / masculino x feminino. Aqui, o 

corpo é tido como essencialmente dimórfico, pensamento que reproduz um sistema 

binário sobre os sexos e os gêneros, cuja crença é a de que existem algumas 

características compartilhadas, de um lado, por todos os homens; e de outro, por todas 

as mulheres. Para as teóricas alinhadas a esse pensamento, o corpo é uma base pré-

discursiva comum que será marcada pela cultura.  

 Em oposição a esse olhar universalista, surge dentro do próprio feminismo uma 

corrente teorizante de base relacional, cujo projeto é desconstruir a mulher universal e 

pensar as identidades de gênero a partir de outras variantes: sociais, nacionais, étnicas, 

religiosas, etc. A perspectiva relacional não considera que o gênero mulher tenha como 

determinante na sua construção um outro absoluto, o homem, mas que várias funções 

produzem diferenças radicais na experiência da mulher: brancas e negras, pobres e ricas, 

do Sul e do Nordeste, católicas e muçulmanas, etc.  

 Entretanto, mesmo na perspectiva relacional, ainda se trabalha com base na idéia 

de uma diferença sexual primária, segundo a qual o corpo-sexuado representa um 

estágio pré-discursivo que a cultura organizará. A diferença sexual pré-social continua 

sendo, assim, um pressuposto a partir do qual os gêneros passam a ser inteligíveis. 

Nesse ponto, as perspectivas universal e relacional se encontram.  

 Mas elas ainda possuem um outro ponto de interseção, a exclusão da sexualidade 

lésbica ou de qualquer sexualidade divergente. Embora busquem reverter a opressão 

feminina, essa teorias carregam uma aporte profundamente heterossexista, que supõe 

uma coerência absoluta na tríade corpo-sexuado, gênero, sexualidade (fêmea, mulher, 

hétero) e que exclui qualquer experiência que ouse deslocar ou desmembrar um desses 

pilares. Essa omissão gera, dentro do feminismo, a necessidade de articular o campo de 

estudo dos gêneros com o campo das sexualidades, uma vez que os desenvolvimentos 

sobre a opressão de gênero não davam conta da experiência de opressão sexual. A partir 

de então, os três elementos - sexo, gênero e sexualidade – começam a se apartar e a 

gerar debates que sugerem novas combinações, como “a sexualidade do gênero, o 

gênero do corpo sexuado, o corpo sexuado da subjetividade e a sexualidade do corpo 

sexuado” (Bento, 2006: 79). 
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Nasce, então, dentro do feminismo, uma crítica sistemática pautada nas 

insatisfações e insuficiências expostas anteriormente: são os Estudos Queer. Para seus 

pensadores, a luta política das feministas não necessita de uma identidade comum, não 

carece de um aparato que vá em busca de uma essência feminina - homogeneizando as 

experiências - para obter êxito. Essa teorização propõe, ao contrário, a instabilidade, o 

não lugar, a desessencialização como estratégias de enfrentamento.  

A perspectiva universalista de Beauvoir é a de que a cultura produz os gêneros, 

inscrevendo-se dessa forma sobre uma natureza. Esse pensamento considera, portanto, 

que o sexo é a natureza e que o gênero é a cultura. Dessa forma, o sexo passa a ser um 

dado, um fato, uma fundação que está antes da cultura e que será moldada pelo social. O 

equívoco dessa posição, segundo a crítica queer, está em conceber algo que não tenha 

sido tocado pela cultura, algo que exista fora ou antes dela. Para Butler (2003: 25), 
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de um 

significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de 

designar também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios 

sexos são estabelecidos. Resulta daí que o gênero não está para a cultura 

como o sexo para a natureza; ele também é o meio discursivo/cultural pelo 

qual “a natureza sexuada” ou “um sexo natural” é produzido e estabelecido 

como “pré-discursivo”, anterior à cultura, uma superfície politicamente 

neutra sobre a qual age a cultura. 

 O projeto queer é, portanto - e também - o de desconstruir o binarismo natureza 

x cultura. Isso porque é o sexo que torna os seres humanos inteligíveis. Na verdade, o 

sexo é uma condição do humano, portanto, o corpo está desde sempre tocado pelo 

gênero e o sexo não é uma massa inerte anterior a ele. Quando se pergunta, “é um 

menino?” ou “é uma menina?” nos exames de ultra-sonografia, desde já aquele corpo 

ganha existência na cultura a partir dessa operação de encaixe, sendo ininteligível se não 

pertencer a nenhum desses gêneros, ou melhor, não sendo humano.  

 Conceber o sexo como uma situação ou como um fato anatômico pré-discursivo 

é permanecer na lógica normativa, segundo a qual o gênero seria uma manifestação ou 

expressão da natureza. Essa concepção está enraizada na heterossexualidade 

compulsória, que imagina sexo anatômico, gênero e sexualidade numa relação causal, 

expulsando para o território da patologia todo gênero e toda sexualidade que não sejam 

tomados como conseqüência da anatomia.  

Os Estudos Queer articulam formulações desenvolvidas a partir dessas 

insatisfações. Para o teórico queer, mesmo os argumentos biológicos e científicos 
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utilizados para definir e classificar os gêneros e as sexualidades são construções 

culturais, revelando não uma natureza ou essência dos objetos que nomeiam, mas sim 

interpretações que imputam um significado a uma matéria sem qualquer significado 

anterior. Baseados nessa elaboração, é que os pesquisadores do queer questionarão os 

binarismos em que estão fundados os discursos de gênero e sexualidade 

(homem/mulher, masculino/feminino, homossexual/heterossexual), postulando uma 

teoria e uma política que coloquem em xeque as relações de poder implícitas nesses 

dualismos, propondo sua revisão radical. 

 

2.3  Pensamento lésbico 

Como já dissemos, a partir dos anos 50, 60 e 70, o feminismo bem como o 

movimento gay se fortalecem como esferas de pressão social na luta por igualdade de 

direitos. Será, no entanto, a partir da crítica ao feminismo feita pelas teóricas lésbicas 

que boa parte do aparato queer se desenvolverá. Isso porque se o feminismo realizou a 

crítica dos valores patriarcais, da dominação masculina, utilizando a opressão como 

realidade universal contra a qual as mulheres deveriam se insurgir. Ele precisou, para 

tanto, consolidar a categoria ontológica da mulher, criando assim uma identidade 

universal feminina, cujas análises se dão dentro do binômio homem x mulher, ou dentro 

do sistema de dominação no qual homem e mulher se apresentam como opostos. 

No interior desse arsenal político, no entanto, não houve espaço devido para a 

discussão da heterossexualidade como forma de opressão. Pelo contrário, a categoria 

mulher foi colada à de heterossexual, excluindo as variantes de desejo dentro dela. É 

contra isso que se insurgem, a partir dos anos 80, uma série de autoras como Monique 

Wittig, Gayle Rubin, Adrienne Rich, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler e Beatriz 

Preciado, entre outras. Traçaremos agora uma trajetória pelas idéias dessas pensadoras, 

no intuito de tentar capturar as elaborações chave dos Estudos Queer. 

Em 1980, Monique Wittig lança The Straight Mind, obra fundamental que 

questiona a heterossexualidade como dado. Para a autora, o feminismo clássico pode ser 

chamado de “heterofeminismo”, pois em seu seio a mulher está identificada com o 

feminino; enquanto a lésbica está identificada com o masculino, o que significa dizer 

que o pensamento “heterocentrado” binômico está impregnado de maneira brutal dentro 

do feminismo.  

Dessa forma, Wittig pretende denunciar o conservadorismo do movimento, 

questionando a definição do ser a partir de uma categoria parcial como o sexo, 



   52

sugerindo assim a supressão das categorias homem e mulher. Isso porque, para o 

feminismo, a mulher só tem sentido dentro da lógica reprodutiva, familiar, matrimonial 

e materna, estando, portanto, todas as sexualidades fora desse sistema excluídas da 

categoria: “(...) seria impróprio dizer que as lésbicas vivem, se associam, fazem amor 

com mulheres porque a mulher não tem sentindo fora dos sistemas de pensamento e 

econômico heterossexuais. As lésbicas não são mulheres”8 (Wittig, 1978: 10).  

No ensaio A propósito do contrato social (1987), Wittig toma de empréstimo a 

idéia do Contrato Social de Rousseau, como tropo do acordo que está sempre presente e 

sempre por fazer, mesmo quando os contratantes não estão de acordo, e aplica-o ao que 

chama de “contrato heterossexual”: 
Mas o que é a heterossexualidade? Como palavra, não existia antes que se 

falasse de homossexualidade no começo do século XX e, na Alemanha, no 

final do XIX. Não existiu senão como sua contrapartida. A 

heterossexualidade sedimentava-se tanto por seu próprio peso que nem 

sequer tinha nome. Era a norma social. É o contrato social. É um regime 

político. Os juristas não a chamariam uma instituição ou, para dizer de outro 

modo, a heterossexualidade como instituição não tem existência jurídica. Os 

antropólogos, os etnólogos, os sociólogos a percebem talvez como uma 

instituição, mas uma instituição da qual não se fala, não se escreve. Porque há 

um pressuposto, um estar-aí do social antes do social; a existência de dois 

(por que dois?) grupos artificialmente distintos, os homens e as mulheres.9 

(Wittig, 1987: 5, 6) 

 Seu objetivo é, portanto, denunciar a homofobia do movimento feminista, 

propondo a revisão da categoria mulher – uma vez que a ontologia das categorias é 

profundamente opressiva -, assegurando que o pensamento sobre as sexualidades 

desviantes não pode ser efetuado dentro do binômio homem x mulher, posto que ele só 

faz sentido no interior da norma hétero: 

                                                 
8 “(...) sería impropio decir que las lesbianas viven, se asocian, hacen el amor con mujeres porque la-
mujer no tiene sentido más que en los sistemas de pensamiento y en los sistemas económicos 
heterosexuales. Las lesbianas no son mujeres.” 
 
9 “Pero, ¿qué es la heterosexualidad? Como palabra, no existía antes de que se hablara de homosexualidad 
a comienzos del siglo XX y, en Alemania, a finales del XIX. No ha existido más que como su 
contrapartida. La heterosexualidad caía tan por su propio peso que ni siquiera tenía nombre. Era la norma 
social. Es el contrato social. Es un régimen político. Los juristas no la llamarían una institución o, por 
decirlo de otro modo, la heterosexualidad en cuanto institución no tiene existencia jurídica. Los 
antropólogos, los etnólogos, los sociólogos la perciben quizás como una institución, pero una institución 
de la que no se habla, de la que no se escribe. Porque hay un presupuesto, un estar-ya-ahí, de lo social 
antes de lo social; la existencia de dos (¿por qué dos?) grupos artificialmente distintos, los hombres y las 
mujeres.” 
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Isto supõe dizer que para nós já não pode haver mulheres nem homens, senão 

como classes e categorias de pensamento e de linguagem: devem desaparecer 

política, econômica, ideologicamente. Se nós, as lésbicas, homossexuais, 

continuamos nos dizendo, nos concebendo como mulheres, como homens, 

contribuímos para a manutenção da heterossexualidade.10(Wittig, 1987: 7) 

Wittig enxerga assim tanto a homossexualidade feminina quanto a masculina, 

por serem posições fora da heterossexualidade compulsória, como lugares de grande 

poder para explodir a norma “hétero” e desestabilizar a tríade estável sexo, gênero e 

sexualidade. No livro The Lesbian Body, ela reafirma a idéia de que a subjetividade 

feminina está marcada pela função reprodutiva e propõe uma economia alternativa de 

prazeres, que descole a sexualidade feminina dessa função e do desejo exclusivamente 

genital, para explodir as categorias. Economia alternativa essa que sugere uma forma de 

difusão erótica exclusivamente feminina, que exclua o masculino e o falo.  

Já Gayle Rubin escreve em 1973 O tráfico das mulheres: notas sobre a 

economia política do sexo, texto no qual fala de uma heterossexualidade obrigatória, 

afirmando que a fonte de oposição entre os sexos é a divisão social do trabalho, segundo 

a qual a unidade economicamente mais viável para o sistema é o par homem e mulher. 

Rubin usa o tropo do tráfico de mulheres para mostrar que, de um ponto de vista social, 

a mulher é propriedade do pai e, através do matrimônio, é transferida para o marido, o 

que implica dizer que a opressão universal de que falam as feministas não tem uma 

origem biológica, mas sim cultural. A autora tenta mostrar dessa maneira que, fora das 

ontologias, é preciso realizar um estudo sistemático das interdependências entre 

sexualidade, economia e política. 

Ela enxerga nas práticas sexuais minoritárias, fora da heterossexualidade 

obrigatória, um grande potencial político e passa a estudá-las. Sadomasoquismo, 

Fistfuckin11, Travestismo, Fetichização e Gerontofilia12 são comportamentos sexuais 

periféricos que tanto o movimento feminista quanto o gay, em busca de integração, 

respeitabilidade e aceitação, acabam rejeitando. Cria-se assim um sistema de hierarquias 

                                                 
 
10 “Esto supone decir que para nosotros/as no puede ya haber mujeres, ni hombres, sino en tanto clases y 
en tanto categorías de pensamiento y de lenguaje: deben desaparecer política, económica, 
ideológicamente. Si nosotros/as, las lesbianas, homosexuales, continuamos diciéndonos, concibiéndonos 
como mujeres, como hombres, contribuimos al mantenimiento de la heterosexualidad.” 
 
11 Prática que consiste na penetração, com a mão ou o braço, das cavidades anal e/ou vaginal. 
 
12 Atração sexual de não idosos por idosos. 
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entre as sexualidades, que garante grandes ganhos e proveitos para aqueles que se 

encontram no topo da pirâmide e fortes sanções para os que ocupam a base: 
(...) os indivíduos cuja conduta figura no alto desta hierarquia se vêem 

recompensados com o reconhecimento de saúde mental, respeitabilidade, 

legalidade, mobilidade física e social, apoio institucional e benefícios 

materiais. À medida que descemos na escala das condutas sexuais, os 

indivíduos que as praticam se vêem sujeitos à presunção de enfermidade 

mental, ausência de respeitabilidade, criminalidade, restrições a sua 

mobilidade física e social, perda do apoio institucional e sanções 

econômicas.13 (Apud Saez, 2004: 115) 

Nesse sentido, se os coletivos feministas e gays continuam a reivindicar e 

ratificar o matrimônio, a fidelidade, as relações estáveis e monogâmicas e a normalidade 

de suas práticas, não fazem mais do que confirmar a heterossexualidade compulsória. 

Contra a assimilação, Rubin e suas companheiras queer celebram as sexualidades 

“desviantes”, tentando eliminar o sistema de atribuição de valores entre o sexo bom e 

ruim, considerando as sexualidades “anômalas” como possíveis e legítimas e 

visualizando nelas um forte potencial contestador da ordem.  

Adrienne Rich em Heterossexualidade obrigatória e existência lésbica (1980) 

invoca a inclusão das questões de raça e classe no debate sobre as sexualidades; da 

mesma maneira que denuncia os estudos feministas como baseados na mulher e suas 

funções reprodutoras, logo, alertando para a naturalização da heterossexualidade a partir 

da matriz familiar. Para a autora, o que importa não é a homossexualidade em si mesma, 

mas os dispositivos, as tecnologias, discursos e práticas que a conformam. Sendo 

importante não a definição de quem é o homossexual, mas sim a de quem constrói essa 

categoria, com que interesses e quais estratégias.  

Na esteira do pensamento Foucaultiano, Rich garante que a teorização queer não 

busca entender ou saber o que é o poder, mas expor as maneiras como ele se exerce, 

tendo como fonte não apenas um centro único, mas uma rede microscóspica e de 

origens diversas.  

Em outro de seus ensaios, Power of Desire (1980), Rich propõe a utilização de 

dois termos, “existência lésbica” e “contínuo lésbico”. O primeiro busca romper o 

                                                 
13 “(...)los indivíduos cuya conducta figura em lo alto de esta jerarquía se vem recompensados com el 
reconocimiento de salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad física y social, apoyo institucional y 
beneficios materiales. A medida que descendemos em la escla de las conductas sexuales, los individuos 
que las pratican se vem sujetos a la presunción de enfermedad mental, a la ausencia de respetabilidad, 
criminalidad, restricciones a su movilidad física y social, pérdida del apoyo institucional y sanciones 
econômicas.” 
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estigma médico e limitante da própria categoria lésbica, afirmando a presença histórica 

desse desejo bem como a produção criativa de significados dentro dessa experiência. Já 

o segundo pretende dar conta das vivências de identificação e contato entre mulheres ao 

longo da vida, que estejam para além da relação sexual e genital. Nesse último, a autora 

busca encontrar formas de coalização entre mulheres que resistam ao estatuto 

heterossexual e aos limites definidos do lesbianismo, assumindo assim um forte caráter 

político contestador. 
A identificação feminina é uma fonte de energia, um dínamo potencial do 

poder feminino, cerceado e contido pela instituição da heterossexualidade. A 

negação da realidade e da visibilidade à paixão da mulher pela mulher; e à 

eleição de uma mulher por outra como aliada, como companheira de vida e 

como comunidade, o forçar tais relações à dissimulação e à sua desintegração 

sob intensa pressão significaram uma perda incalculável do poder de todas as 

mulheres para mudar as relações sociais entre os sexos, para liberar-nos cada 

uma e umas às outras.14 (Rich, 1980: 3-4) 

Eve Kosofsky Sedgwick lança em 1990 A Epistemologia do Armário, ensaio no 

qual utiliza a imagem do armário como “definidora da opressão gay no século XX” 

(2007: 26): 
Ressoante como é para muitas opressões modernas, a imagem do armário é 

indicativa da homofobia de uma maneira que não o pode ser para outras 

opressões. O racismo, por exemplo, baseia-se num estigma que é visível, 

salvo em alguns casos excepcionais (casos que não são irrelevantes, mas que 

delineiam as margens, sem colorir o centro da experiência racial). O mesmo 

vale para as opressões fundadas em gênero, idade, tamanho, deficiência 

física. Opressões étnicas/culturais/religiosas, como o anti-semitismo, são 

mais parecidas, pois o indivíduo estigmatizado tem pelo menos alguma 

liberdade de ação – embora, o que é importante, não se possa garantir quanta 

– sobre o conhecimento das outras pessoas acerca de sua participação no 

grupo: poder-se-ia “sair do armário” como judeu ou cigano, numa sociedade 

urbana heterogênea, de maneira mais inteligível do que se poderia “sair” 

como, digamos, mulher, negro, velho, usuário de cadeira de rodas ou gordo. 

De qualquer maneira, uma identidade judia ou cigana (por exemplo) e, 
                                                 
14 “La identificación femenina es una fuente de energía, un dínamo potencial del poder femenino, 
cercenado y contenido por la institución de la heterosexualidad.  La negación de la realidad y de la 
visibilidad a la pasión de la mujer por la mujer y a la elección de una mujer por otra como aliada, como 
compañera de vida y como comunidad, el forzar tales relaciones al disimulo y a su desintegración bajo 
intensa presión han significado una perdida incalculable del poder de todas las mujeres para cambiar las 
relaciones sociales entre los sexos, para liberarnos cada una y las unas a las otras. La mentira de la 
heterosexualidad femenina obligatoria daña ahora no sólo los estudios feministas, sino todas las 
profesiones, todas las obras de referencia, todos los planes de estudio, toda relación o conversación sobre 
la que se cierne.” 
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portanto, um segredo ou armário judeu ou cigano seriam diferentes das 

versões distintamente gays dessas coisas em sua clara linearidade ancestral, 

nas raízes (por mais tortuosas ou ambivalentes) da identificação por meio da 

cultura originária que cada indivíduo tem (no mínimo) na família. (Sedgwick, 

2007: 32)   

Para ela, é preciso empreender um projeto teórico que questione a autoevidência 

da díade homossexual/ heterossexual, historiando-a, como fez Foucault, para entender 

que, somente no século XIX, a prática homossexual deixa de ser vista como atos 

genitais isolados e proibidos – que qualquer sujeito poderia realizar – para ser tomada 

como função definidora de uma identidade estável – a do homossexual – que pressupõe 

uma série de comportamentos e valores mesmo na ausência dos atos genitais. 

(Sedgwick, 2007: 42) 

 Sedgwick considera, a partir da leitura de Cristopher Craft, que o próprio tropo 

de “gênero da inversão”, materializado na figura do “menino mulherzinha” ou da 

“menina masculinizada”, presente não somente no pensamento heterossexual, mas 

também na cultura gay e lésbica – utilizado largamente pelas ciência e solidificado na 

cultura popular – ao invés de elastecer as possibilidades de constituição da identidade 

para os sujeitos, preserva uma heterossexualidade essencial dentro do próprio desejo. 

Isto porque, desse ponto de vista, o desejo só flui entre um eu masculino e outro 

feminino (2007: 48), independente das anatomias que os corpos apresentem. 

Porém, apesar de criticar as pretensões ontológicas do movimento gay e lésbico 

e de denunciar sua aceitação tácita dos dispositivos de sexualidade, a autora não deixa 

de reconhecer e afirmar as conquistas políticas e avanços a partir da definição da 

categoria homossexual – pelo menos como lugar de coalizão: 
Grupos substanciais de mulheres e homens nesse regime de representação 

descobriram que a categoria nominativa “homossexual”, ou seus quase-

sinônimos mais recentes, tem um poder real de organizar e descrever a 

experiência de sua própria sexualidade e identidade, de modo suficiente para 

fazer com que sua autoaplicação (mesmo que apenas tácita) seja, pelo menos, 

digna dos enormes custos que a acompanham. Mesmo que seja só por essa 

razão, a categoria merece respeito. E, ainda mais ao nível de grupos que de 

indivíduos, a durabilidade de qualquer política ou ideologia que fosse pelo 

menos permissiva em relação à sexualidade do mesmo sexo pareceu 

depender, no século XX, de uma definição de pessoas homossexuais como 

uma população minoritária diferenciada, qualquer que fosse a forma de sua 

produção ou rotulação.  (Sedgwick, 2007: 43) 
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 Beatriz Preciado em seu Manifesto Contrasexual investiga o caráter protético do 

sexo, comparando-o ao “dildo” – pênis artificial conhecido popularmente como 

“consolo” ou “maranhão”.  Para ela, o gênero é protético, ou seja, é ao mesmo tempo 

inteiramente construído e também orgânico. Tanto o “dildo” quanto o gênero não 

passam de imitações, um fabrico. Essa imitação (o “dildo”), da mesma forma que as 

performances e citações de gênero descontextualizadas, pode colocar em xeque os 

limites entre original e cópia, verdadeiro e falso.  

Ao passo que celebra o “dildo” como possibilidade de uso de uma tecnologia 

com vistas a subverter a normalidade do sexo, dissolvendo assim os limites entre 

referência e referente, Preciado busca implodir o pensamento sexual binário baseado 

nos genitais, celebrando o ânus como lugar de possibilidades infinitas para a 

reelaboração do corpo, ou como território erótico onde os binômios sexuais se 

dissolvem, uma vez que o ânus está para além das diferenças anatômicas – já que todos 

o possuem. 

 A autora, que é uma das mais jovens teóricas do queer, fala mesmo de pós-

corpos, ou Wittigs (uma homenagem a Monique Wittig), defendendo a adoção de 

nomes próprios sem marca de gênero, o acesso livre aos hormônios, a abolição da 

família e do matrimônio, a universalização das práticas abjetas.  

Segundo ela, o corpo “hétero” é produto da divisão do trabalho, na qual cada 

órgão é definido por sua função sexual e reprodutora. Dessa maneira, a norma “hétero” 

vincula a identidade de gênero à produção dos órgãos, que são territorializados com 

base em suas funções: boca, ânus, vagina, pênis. (2003) Quase a imagem de uma 

fábrica, uma espécie de “capitalismo sexual” ou “sexo do capitalismo”.  

Mas a transposição do modo de produção capitalista para o corpo também se 

traduz no fluxo de tecnologias para o aprimoramento, normalização e melhoria dessa 

máquina: fluxo de hormônios, silicone, técnicas cirúrgicas, etc. Esse fluxo, que está a 

serviço da normalização, pode, entretanto, ser apropriado pelas minorias sexuais com 

vistas a pervertê-lo.  

Preciado prefere falar desses indivíduos periféricos, que se identificam em suas 

sexualidades abjetas e cujo potencial político é enorme, não como minorias, mas como 

“multidões queer” (2007). Numa perspectiva que se distancia das categorias ontológicas 

como necessárias à luta política e vai ao encontro de identificações estratégicas, 

coalizões poderosas: 
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(...) Os corpos das multidões queer são também reapropriações e 

reconversões dos discursos da medicina anatômica e da pornografia, entre 

outros, que construíram o corpo hétero e o corpo desviado modernos. A 

multidão queer não tem a ver com um “terceiro sexo” ou um “mais além dos 

gêneros”. Dedica-se à reapropriação das disciplinas dos saberes/poderes 

sobre os sexos, à rearticulação e a reconversão das tecnologias sexopolíticas 

concretas de produção dos corpos “normais” e “desviados”. (Preciado, 2003) 

Seu pensamento, profundamente marcado pelo Pós-Colonial, é o da elaboração 

de um pósfeminismo, que desloque as posições essencialistas, marxistas e lingüísticas, 

em busca de uma análise transversal, que busque compreender os cruzamentos das 

opressões, articulando-as. (2003) 

 Segundo Preciado, a idéia da sexualidade como performance assemelha-se a 

algumas elaborações do pensamento Pós-colonial. Quando Bhabha fala da “falsa 

mímese colonial” ou “mímese desviada” está se referindo a uma apropriação da cultura 

do colonizador pelo colonizado – um processo de integração, mas também de produção 

de diferença – que resulta numa resposta ambivalente tanto de repetição dos códigos do 

dominador quanto de desobediência a eles. Apropriação imprópria que, da mesma 

forma que as performances de gênero, acaba por gerar uma fissura na autoridade 

colonial. (2003) No próximo capítulo, analisaremos as relações entre a “mimese 

colonial” de Bhabha e a performance de gênero, observando as tensões que a repetição 

deformada gera no “original”. 

 Ainda à luz da teoria Pós-Colonial e dos Estudos do Subalterno, Preciado afirma 

que, sim, precisamente nos interstícios, na fronteira, um discurso de (des)identidade está 

sendo elaborado e proferido. Por estar esmagada entre os discursos hegemônicos e 

minoritários, essa voz tem profunda dificuldade de ser ouvida, mas isso não significa 

que esteja silenciada. Ao contrário de pensar que a condição de subalternidade é 

intraduzível, é preciso atentar para as distorções de sentido que provoca, para as novas 

significações que dela emergem, uma linguagem em si mesma fronteiriça, fruto de 

inúmeras traduções, contaminações e deslocamentos. Linguagem essa que nega a 

existência de um lugar originário e puro. (Preciado, 2007: 392, 393)  
Vão se produzir assim uma série de escritos fronteiriços, mestiços, bilíngües 

ou mesmo multilíngües, como é o caso do clássico de Gloria Anzaldua, 

Borderland/La Frontera (1987). Surge assim um conjunto de noções como 

“transculturação”, “contraponto”, “coiote”, “malinche”, “bastarda”, 

“ciborgue”, “vírus” e “dildo” que deslegitimam a pureza, a teleologia e a 
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unidimensionalidade das representações coloniais, sexuais e científicas 

dominantes.15 (Preciado, 2007: 390, 391) 
 É precisamente essa produção ruidosa, essa fala fronteiriça, entre a norma e o 

desvio, que as práticas do transformismo colocarão em evidência. A voz da personagem 

Cinderela somente será ouvida, como veremos no capítulo seguinte, quando forem 

abandonadas as valorações moralistas em torno do estereótipo, a fim de que esse seja 

analisado como expressão intersticial, tradução que opera inúmeros deslocamentos de 

sentido e cujo poder contestador não está na negação da norma, mas nas deformações e 

ressignificações promovidas dentro dela. 

 

2.4 De perucas, saias e baton: em cena, o transformista  

 A presença de homens travestidos de mulheres remonta aos rituais sagrados das 

civilizações primitivas, às cerimônias de renascimento e fertilidade de Atenas e Roma, 

ao carnaval medieval. Como sabemos, o teatro deriva do ritual e tem sua origem, no 

Ocidente, geralmente marcada no Século VI a.C, na Grécia, a partir das celebrações em 

honra ao Deus Dionísio. Já no drama grego, cabe aos homens interpretar personagens 

femininas, como Hécuba e Clitemnestra, recorrendo para tal ao uso de máscaras. Isso 

porque, pelo menos até o século XVII d.C, a participação de mulheres na cena é 

proibida por razões sociais e religiosas. (Baker, 1994: 24) 

 A figura do transformista parece ser mesmo uma unanimidade entre civilizações 

separadas, como nas tribos indígenas norte-americanas, para as quais eles 

representavam um terceiro-sexo com poderes mágicos e autoridade, mesmo status do 

qual gozam os “hijras” indianos – que oficiam casamentos, batismos e têm o poder de 

maldizer as pessoas.  

 Roger Baker (1994) estabelece uma diferença entre o “female impersonator” - 

ou transformista - “real disguise” (disfarce verdadeiro) e “false disguise” (disfarce 

falso). (1994: 14-17) O primeiro, tipo mais comum no teatro até a chegada das mulheres 

aos palcos, é aquele que pretende enganar os olhos da platéia, disfarçar-se de maneira 

convincente, suprir a ausência feminina – também pode ser chamado de “male actress”, 

ou “atriz masculina”. Já o segundo, mais próximo das formas cômicas gestadas a partir 

do Século XVII, denuncia em sua performance a condição de cópia, de imitação, de 
                                                 
15 “Se van a producir así una serie de escritos fronterizos, mestizos, bilingües o incluso multilingües, 
como es el caso del clásico de Gloria Anzaldua, Borderlands/La Frontera (1987). Surgen así un conjunto 
de nociones como “transculturación”, “contrapunteo”, “coyote”, “Malinche”, “bastarda”, “cyborg”, 
“virus” y “dildo” que deslegitiman la pureza, la teleología y la unidimensionalidad de las representaciones 
coloniales, sexuales y científicas dominantes.” 
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fabrico, a ausência da mulher. Se considerarmos essa análise, podemos afirmar 

seguramente que a personagem Cinderela pertence à segunda categoria e é, 

precisamente seu caráter falso, fabricado, construído, que garante sua queerness, como 

veremos mais à frente. 

  A presença do transformista pode ser vista a partir do Século I d.C e, 

principalmente na Idade Média, não somente nas manifestações populares e pagãs como 

o carnaval, mas também na liturgia cristã, quando garotos do coro incorporam figuras 

femininas. Já no Século XVI, o rico teatro elisabetano – dos dramaturgos William 

Shakespeare, Bem Jonson e Cristopher Marlowe – também recorre à participação de 

meninos adolescentes para interpretar as personagens femininas, o que não furta o bardo 

de escrever um sem número de papéis para mulheres e de aproveitar, em suas comédias, 

os efeitos do riso oriundos da troca de gêneros, como em Noite de Reis. O uso desse 

expediente, no entanto, só passa a ser analisado em suas implicações sexuais a partir dos 

anos 60 do Século XX. (Baker, 1994: 61) 

 No Japão do Século XVII também é possível notar a presença de transformistas 

(“real disguise”) no Kabuki, no Noh e no Kyogen; o mesmo acontecendo na Ópera de 

Pequim chinesa do século posterior. No Japão, esse transformista é conhecido como 

“Onnagata” e recebe uma severa preparação para mimetizar o comportamento, o gestual 

e a voz femininas. A ponto de, quando tiveram sua participação no drama autorizada, as 

mulheres tomarem o “Onnagata” como modelo de feminilidade cênica. Dessa forma, 

Baker nos diz que o “Onnagata” representa “a imagem de uma mulher ideal”, figura 

arquetípica que traduz o “mistério da metamorfose”, “a androginia divina”, “o feminino 

e o masculino indivisos”. (1994: 69-71) Mesmas imagens veiculadas pelo “Tan” da 

Ópera Chinesa. 

 Na Itália do Século XVI, há ainda a figura do “Castrato”, geralmente um garoto 

pré-adolescente que tem os genitais extirpados para alcançar, na Ópera, extensões 

vocais femininas de soprano, mezzo-soprano e contralto. Nos cultos religiosos daquele 

País também cabe ao “Eunuco” desempenhar os papéis femininos. 

 Embora a tradição do “Onnagata” e do “Tan” esteja preservada no Oriente, e a 

prática da castração tenha sido proibida na Ópera Italiana somente no Século XIX, no 

teatro europeu a partir do final do Século XVII e começo do Século XVIII, a presença 

das mulheres em cena passa a ser permitida. Isso muda radicalmente as configurações 

do transformismo que, transmuta-se de “real disguise” para “false disguise”, 

permanecendo mesmo assim vivíssimo. Essa mudança social faz com que a prática do 
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transformismo – que não tem mais o objetivo de substituir a ausência feminina – 

assuma um caráter francamente cômico. 

 Uma vez que não faz mais sentido homens travestirem-se de mulheres para 

enganar a platéia – e a prática começa a ser associada com um desejo homossexual 

proibido – os transformistas são lançados ao território da baixa comédia e é, então, que 

surgem na Inglaterra as “damas”. Já que a prática do transformismo por adolescentes 

pode redundar em prazeres interditos, as “damas” são personagens de meia-idade, sem 

atrativos sexuais, geralmente das classes trabalhadoras: criadas, governantas, lavadeiras, 

floristas etc. São figuras muito populares, adoradas por crianças e adultos, que gozam da 

admiração da platéia por estarem sempre às voltas com as dificuldades da vida. 

 É curioso perceber as semelhanças entre a personagem Cinderela, interpretada 

pelo ator-transformista Jeison Wallace, e as “damas”, em sua ausência de atrativos 

físicos, na identificação da platéia com seu labor popular, seu linguajar periférico, sua 

condição de subalternidade. Baker aponta que a “dama” veste as roupas das classes 

trabalhadoras, tem ali suas raízes, envolve a platéia com confidências, músicas de 

trabalho e com o penar diante das tarefas domésticas. (1994: 178) Mesmo tipo de 

procedimento e empatia enxergados por nós na performance da Cinderela de Wallace. 

 A tradição das “damas” sobrevive aos anos e, no início do Sec. XX, tem-se 

notícia de várias versões, na Inglaterra, da fábula Cinderela transposta ao teatro, quando 

cabe às “damas” desempenhar o papel das irmãs feias da protagonista. Nos anos 40, os 

atores Frederik Ashton e Robert Helpmann se notabilizam – e permanecem vários anos 

em cartaz – interpretando essas personagens para a versão do Balé Cinderella, de 

Prokofiev, encenada pelo Royal Ballet de Londres (Fig. 11). Já em 1953, é a vez do 

London Palladium montar sua versão do conto de fadas, tendo Julie Andrews no papel 

da protagonista e os atores-transformistas Jon Pertwee e Tony Simpson como suas 

irmãs. 
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Figura 11. Frederik Ashton e Robert Helpmann como as irmãs de Cinderella na 

versão do Royal Ballet de Londres 

  

Com o tempo, as “damas” assumem o papel de Cinderela e, ao que tudo indica, a 

identificação do público com a protagonista se dá pela superação, na fábula, de sua 

condição subalterna. O que justifica, em grande medida, a empatia da Cinderela 

pernambucana com os espectadores das classes populares: 
Então, lá estava a drag para o grande final: quando todos os problemas são 

superados, os amantes se encontram, Cinderela toma seu príncipe e a 

‘galinha’ põe seu ovo de ouro. Era sempre um conjunto supremo: grande 

crinolina, brilhante e cheia de lantejoulas; peruca alta cheia de pó e infestada 

com pássaros e flores; pescoço e braços adornados com jóias absurdas. Se 

uma mulher da classe trabalhadora do período se tornasse rica, ela explodiria 

em tal amostra de consumo exibicionista? O público, ao que parece, gostava 

de pensar assim e, obviamente, adorava a visão do vencido, da dama 

oprimida, chegando ao topo ao final.16 (Baker, 1994: 178) 

 O século XX também é prolífico na aparição de transformistas no Teatro de 

Revista e nos números de Cabaré. Durante a Primeira Grande Guerra, espetáculos de 

variedades realizados exclusivamente por homens travestidos são a diversão dos 

soldados no front. Ao final do combate, vários desses soldados, desempregados, se 

                                                 
16 “Then there was the drag for the big walk-down at the end when all the troubles are over, the babes 
found, Cinderella gets her prince and the goose lays it golden egg. This was always an over-the-top 
ensemble – huge crinoline, sparkling and spangled, high powdered wig infested with birds and flowers, 
neck and arms hung with absurd jewellery: if a working-class woman of the period came into a fortune 
would she blow it on such a display of conspicuous consumption? Audiences it seems liked to think so 
and obviously enjoyed the sight of the underdog, the down-trodden dame coming out on top at last.” 
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tornam profissionais do gênero Revista, realizando apresentações para civis. O mesmo 

acontece durante a Segunda Guerra e há mesmo insinuações de relacionamentos 

homossexuais nos campos de batalhas entre soldados e atores-transformistas. (Halladay, 

2004). 

 A partir dos anos 30, várias “damas” ganham enorme popularidade como 

aquelas interpretadas por Arthur Lucan e Kitty McShane. Com o final da Segunda 

Guerra e a revolução de costumes que acontece nos anos 50 e 60, a mulher assume 

novos papéis e atitudes, lutando por maior liberdade comportamental e sexual. Os 

transformistas, então, se tornam mais glamourosos, refletindo mudanças na maneira 

como as mulheres se vestem e são percebidas. (Baker, 1994: 189) Exemplos maiores de 

evolução da imagem das “damas” na direção do glamour podem ser vistos no trabalho 

de Danny LaRue,  Mrs. Evita Bezuidenhout e Dama Edna Everage – essa última já 

citada por nós – que alcançam o estrelato através do cinema, do rádio e posteriormente 

da TV.  

 Começam a ser gestada, então, a figura da “drag queen”, que é uma mulher 

maior que a vida, “hiperfeminina”, de visual exagerado, cuja fonte de inspiração são as 

divas do cinema e da música, os ícones gays da cultura pop. A exemplo do trabalho do 

ator-transformista americano Jim Bailey, que imita figuras como Judy Garland e Barbra 

Streisand . (Baker, 1994: 218) 

 A partir dos anos 60 com o fortalecimento do movimento gay, a presença do 

transformista assume contornos decididamente políticos. No dia 28 de julho de 1969, no 

bar gay Sotnewall Inn, Nova Iorque, os freqüentadores se insurgem contra uma rotineira 

batida policial e o lugar transforma-se num campo de batalha. A polícia é expulsa do 

local, sob gritos de protesto de uma comunidade indignada com as freqüentes 

humilhações e proibições às quais é submetida. O episódio logo vira marco da luta 

política homossexual e, desde então, a maioria das paradas do orgulho gay em todo 

mundo acontece na mesma data, em memória ao confronto em Stonewall. O conflito 

teve participação decisiva de travestis e transformistas, que naquele período, eram a 

expressão de maior visibilidade do sujeito homossexual. 

 Os anos 60 marcam também a explosão do Happennig e da Performance, 

influenciados pela leitura dos escritos de Antonin Artaud, que postulam a superação das 

fronteiras entre o teatro e a vida. Dessa forma, o drama retoma suas raízes ritualísticas e 

passa a ter o corpo – não mais o texto – como principal ferramenta discursiva. Estar em 

cena não significa mais envergar uma personagem, mas performar a própria narrativa 
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de vida do ator, desnudar-se, colocar à mostra sua identidade. Esses gêneros teatrais 

pretendem resgatar os elos do homem com o cosmos, romper o ilusionismo teatral, 

celebrar a comunhão entre os indivíduos. 

 A cena performática tem como representante maior o grupo americano The 

Living Theater, mas uma série de outras companhias surge no circuito off-off-Broadway 

a partir dos anos 70, com pretensões a romper os limites formais e temáticos do teatro 

comercial feito nos EUA e encenar a vida dos desviantes sexuais. Grupos como Hot 

Peaches, The Cockettes, Cycle Sluts, Ballets Trockadero, Ridiculous Theater, Medusa’s 

Revenge, The Other Site of Silence (Tosos), Judson Poets Theater e Theater 

Rhinoceros; casas de espetáculo e clubes como La Mama, Caffe Cino e The Wow Café; 

diretores, atores e dramaturgos como John Vacaro, Ronald Travel, Charles Ludlam, 

Joseph Ckaikin, Julien Beck, Jose Quintero e Robert Patrick almejam oferecer imagens 

alternativas às representações dominantes sobre o homossexual, buscando a auto-

representação, numa tentativa de falar de dentro da comunidade e não pela comunidade. 

(Dollan, 2002: 6-7). 

 Esse teatro não tem compromissos com a bilheteira e, por isso, pode agir com 

maior liberdade. Mistura-se à Revista, ao Cabaré, à cena de variedades, pois está mais 

ligado ao ambiente noturno dos clubes que às casas de espetáculo. Em sua linguagem 

alternativa, de vanguarda e experimental, abre espaço para as sexualidades não 

ortodoxas, para o não convencionalismo, para a auto-expressão. (Senelick, 2002: 21-

38). 

 Em oposição à tímida presença homossexual nos trabalhos de dramaturgos como 

Tennessee Williams e Edward Albee, esse teatro, batizado de queer theater por Stefan 

Brecht, no livro de mesmo nome publicado em 1978, traduz uma experiência de 

descoberta da própria identidade na cena, corresponde a uma produção de 

subjetividades gays, opõe-se à institucionalização, carrega um tom profundamente 

confessional, é uma vivência comunitária de identificação entre indivíduos que 

exercitam formas de prazer proibidas. (Shewey, 2002: 124-129). 

 Em sua liberdade formal, o teatro queer carrega um profundo senso de humor, 

está ligado ao pop, à contra-cultura e a diversas estratégias subversivas. Pelo alcance 

reduzido, oposto aos meios massivos, tem mais liberdade para lidar com imagens das 

sexualidades marginais. A luta pela auto-representação no teatro americano, porém, 

também esbarra no sucesso de bilheteria. Textos como Angels in America (Tony 

Kushner, 1990) e Love! Valour! Compassion! (Terence McNally, 1994) alcançam 
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enorme popularidade, e, embora sejam considerados por alguns como avanços na luta 

por representações mais fiéis do homossexual, são amplamente debatidos como 

possíveis reforços dos estereótipos sobre esse sujeito. 

 

2.5 Teatro e Queerness 

Seria o teatro uma arte queer? Como explicar as relações que se estabelecem 

entre a cena, a política e as identidades queer? Por que os Estudos Queer usam sempre 

metáforas teatrais? (Solomon, 2002: 10). O teatro parece ser mesmo um lugar 

privilegiado para analisar a condição fabricada da vida social, o caráter construído das 

identidades. Como arte da imitação, o drama revela o mecanismo mimético da vida, 

desmascara os efeitos da representação em sua condição de efeitos.  

 Segundo Alisa Solomon (2002: 10-12), a capacidade do ator em mudar, 

aparentemente, sua natureza veicula a noção de que nenhum indivíduo possui, 

verdadeiramente, uma natureza. No teatro não ilusionista, principal marca das formas 

cômicas e principal característica do transformismo “false disguise”, o público é 

constantemente lembrado dos mecanismos miméticos da vida e da representação, o que 

atesta a percepção das identidades como contingentes e maleáveis. No palco, as 

categorias podem ser transgredidas, contestadas, rearticuladas, e, nesse sentido, a autora 

afirma ser o teatro “a mais queer das artes”: 
Isso não quer dizer meramente que sempre houve muitos gays e lésbicas no 

teatro. (...) o tipo de experiência mimética oferecida no teatro pode, pelo seu 

próprio processo, romper os padrões convencionais de ver, de saber, e, 

especialmente, de ver e conhecer os corpos (...) Que o teatro deve ser a arte 

mais potencialmente ofensiva para a ordem social faz grande sentido: em 

cena, o corpo humano é absolutamente presente em todo o seu suor e 

respiração. Os detratores do teatro sempre atacaram esse caráter corporal 

inevitável e a sugestão teatral de que o “fato” corporal não diz tudo sobre a 

identidade do eu.17 (Solomon, 2002: 09). 

Assim, pode-se dizer que sempre houve um teatro queer, no sentido do poder 

que essa linguagem tem de expor a mascarada social; e também de manipular o corpo 

como matéria sem sentido prévio, ressignificando-o. Seguramente, a natureza queer 
                                                 
17 “That’s not merely to say that there have always been lots of gay and lesbian people in the theater (…) 
the kind of mimetic experience offered in the theater can by its very process disrupt convencional patterns 
of seeing of knowing, and, especially, of seeing and knowing bodies. (…) That theater should be the art 
potentially most offensive to social order makes obvious sense: onstage the human body is absolutely 
present in all its sweating, spiting specificity. Antitheatrical railers recoiled especially from this 
unavoidable, bodily fact – and from the theatrical suggestion that the factness of the boy doesn’t imply 
everything about the identity of the self.” 
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dessa arte, sua queerness, foi responsável pelos rótulos que recebeu de maldita e pelas 

inúmeras tentativas, ao longo da história, de interditar sua prática. A cultura do 

transformismo, mesmo aquele considerado “real disguise”, talvez seja o principal 

emblema da queerness teatral e, nesse sentido, ela é tomada pelos Estudos Queer como 

melhor tradução do sexo e do gênero como performativos/cênicos e não naturais. 

Como historiamos, a partir dos anos 60, a presença homossexual no teatro passa 

a ser observada em sua evidente saliência e a ser aproveitada em seu potencial político. 

A queerness teatral também se faz presente nas manifestações e atos públicos do 

movimento gay, quando ganha relevo a dimensão lúdico-política da prática do 

transformismo. O teatro se apresenta, dessa forma, como potencialmente queer pela sua 

resistência à institucionalização, por sua capacidade de permanecer marginal e fora da 

lei, por seu poder de espetacularizar a experiência e o corpo dos “desviantes”.   

Para David Savran, o teatro queer é desconstrutivo, sua escrita é uma forma de 

desarticulação da identidade, de decomposição das categorias que estruturam a 

subjetividade. Nesse sentido, ele afirma que o queer não diz respeito aos sujeitos que 

esse teatro representa, mas a seu método de trabalho, que consiste em apropriar-se das 

ferramentas de representação para construir uma auto-imagem que problematiza as 

identidades e os desejos. (2002: 159-161). 
Parece-me que a possibilidade, digo, a necessidade de múltiplas 

identificações e desejos que o teatro autoriza – através dos gêneros, 

sexualidades, raças e classes – dota-o tanto da mais utópica forma de 

produção cultural quanto da mais queer. Porque o espectador é sempre 

impelido, pela própria natureza do teatro, a tomar múltiplas posições e a 

desejar múltiplos parceiros, a identificar-se ou conjugar-se – secretamente, no 

escuro, na sua fantasia – com muitas personagens, a gozar do que Butler 

chamou d“o prazer produzido pela instabilidade” das categorias eróticas. E 

essa instabilidade é redobrada pelo fato de que o espectador nunca está apto, 

definitivamente, a separar a personagem do ator interpretando o papel. Então, 

sempre se identifica com uma ausência claramente desenhada (uma 

personagem) e uma presença material (um ator).18 (Savran, 2002: 164)  

                                                 
18 “It seems to me that the possibility, nay, the necessity of multiple identifications and desires that theater 
authorizes – across genders, sexualities, races, classes – renders it both the most utopian form of cultural 
production and the queerest. For the spectator is always impelled by the very nature of theater to take up 
multiple positions and to desire multiple partners, to identify or conjugate – secretly, in the dark, in one’s 
fantasies – with many characters, to enjoy what Butler calls ‘the pleasure produced by the instability’ of 
erotic categories. And this instability is redoubled by the fact that the spectator is never able definitively 
to separate a character form the actor playing the role. So one always identifies with and desires both a 
clearly designated absence (a character) and a material presence (an actor).” 
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Sempre houve uma presença transformista no teatro, como vimos. A queerness 

teatral, no entanto, só assume sua feição claramente política quando seu poder 

desconstrutivo é percebido, apropriado e articulado pelo movimentos minoritários. Para 

muitos, esse é um teatro menor, de propaganda, para iniciados. Para outros, no entanto, 

a queerness oriunda da natureza antiessencialista do teatro não deve estar associada 

somente aos gays, mas deve ser utilizada como ferramenta combativa a todas as formas 

de opressão baseadas em categorias ontológicas.  

 Para alguns autores, no entanto, a mercadologização do queer esvazia seu 

potencial crítico, desconstrutivo, questionador. A questão que se coloca, no entanto, é 

que mesmo as imagens articuladas pela vanguarda dos anos 60 e 70 já não causam tanto 

choque na audiência contemporânea. Dessa forma, a presença do “desviante” sexual já 

não é temerária, como fora outrora. Na verdade, ela já não é mesmo nenhuma novidade.  

Nesse sentido, podemos dizer que a presença do transformista se torna uma 

convenção para o teatro queer. Essa presença tem sido tomada como subversiva em si 

mesma, mas para muitos autores não é possível apor um sinal de igual entre a imagem 

do transformista e a subversão. (Roman e Miller, 2002: 208)  Tão pouco é possível dizer 

que seu caráter desordenador esvaziou-se por completo, em virtude de sua assimilação. 

 Judith Butler afirma que o transformista pode desempenhar um papel de ameaça 

para a ficção dos gêneros, mas que ele não é a fonte de resistência em si mesma. 

Segundo ela, o transformista nunca é “subversivo de forma não problemática”, de 

maneira que, alguns desses performers podem utilizar seu poder para ratificar as 

“heteronormatividade” e outros sistemas opressivos. (apud Bakshi, 2004: 218). 

Uma panorâmica sobre o trabalho de Cinderela e sua Trupe do Barulho nos 

levaria a concluir, aligeiradamente, sobre a preservação do status quo, a manutenção de 

imagens homófobas, racistas, sexistas e classistas em seus espetáculos. Optamos, no 

entanto, em ouvir o discurso tecido nas entrelinhas, na fronteira, rejeitando aqui também 

a institucionalização do queer, que nos obrigaria a sacralizar as formas não-comerciais 

como suas únicas manifestações autênticas. Nesse sentido, procuramos analisar o 

programa Papeiro da Cinderela e suas vozes, a fim de perceber se nele estão 

preservadas, apesar da assimilação e da mercadologização, as estratégias queer de 

desconstrução das identidades fixas e essencialistas. 
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2.6 Dzi Croquettes, Vivencial Diversiones e Trupe do Barulho: o “desviante” 

sexual no tablado brasileiro 

No Brasil, Século XVI, nos autos catequéticos dos jesuítas, as personagens 

femininas são interpretadas por garotos travestidos. A proibição de mulheres no palco 

mantém-se durante boa parte do período colonial, só vindo a ser superada no Sec.XVIII. 

Nesse tempo, há inúmeros registros de homens em papéis femininos. Mas é a partir do 

Séc. XX que essa presença se torna mais marcante, principalmente no Teatro de 

Revista, no qual as garotas – em trajes sumários – dividem o palco com os travestis.  

A figura do transformista insere-se nesse gênero teatral quando ele já está em 

franca decadência no Brasil, vinculado à prostituição, à vulgaridade, ao mero rebolado, 

à boemia noturna. A partir dos anos 50, a Revista evolui para os shows noturnos 

exclusivamente povoados por travestis/transformistas e, desde então, especialmente no 

Rio de Janeiro, essa derivação se torna uma fórmula de sucesso junto ao público, 

estando entre os shows mais famosos o Les Girls (Dirigido por Bibi Ferreira, 1969), que 

notabiliza a transformista Rogéria; e já nos anos 80, os espetáculos Gay Fantasy, Rio 

Fantasy e Travesti S.A. 

 Na dramaturgia, ainda nos anos 30, dramaturgos como Coelho Neto, em O 

patinho torto ou os mistérios do sexo, e Oswald de Andrade, em O rei da vela, 

promovem em sua escrita abordagens do “desviante” sexual. Nos anos 50, 60 e 70, a 

cena brasileira começa a se modernizar e, nesse processo, há espaço assegurado para a 

representação do homossexual. O que se vê na obra de autores como Nelson Rodrigues, 

nos textos Álbum de família, Viúva porém honesta e O beijo no asfalto; Plínio Marcos, 

nas peças Barrela e Navalha na carne; e José Vicente, nos dramas O Assalto e Hoje é 

dia de rock. É também nesse período que se descobre a obra do dramaturgo gaúcho 

Qorpo Santo, que havia escrito um número considerável de peças na segunda metade do 

Sec. XIX, consideradas por muitos pesquisadores como legítimas precursoras do Teatro 

do Absurdo, nas quais figuram surpreendentes imagens de ambigüidades sexuais, como 

no drama Mateus e Mateusa.  

Sob o estigma da Ditadura, em 1967, o Teatro Oficina, comandado por Zé Celso 

Martinez Correa, lança a histórica encenação d’O rei da vela, inaugurando o 

Movimento Tropicalista no teatro. Como apontamos no capítulo anterior, esse 

movimento, que tem sua maior expressão na música e no trabalho de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, desempenha papel fundamental na contra-cultura brasileira e no 

questionamento das categorias de gênero e sexo dominantes. Na década de 70, surgem 
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ainda os grupos de criação coletiva como Asdrúbal Trouxe o Trombone, no Rio e 

Janeiro, e Royal Bexiga’s Company, em São Paulo. Esses conjuntos utilizam como 

método de trabalho a auto-expressão. Seus espetáculos, estruturados em quadros, 

pretendem traduzir as questões do jovem urbano brasileiro diante da realidade social e 

cultural do País. No Rio, essa produção está mais ligada a um ambiente de classe média 

da Zona Sul carioca; já em São Paulo, liga-se ao contexto da periferia. 

 Em 1972, surge no Rio de Janeiro o grupo Dzi Croquettes, inspirado no The 

Cockettes americano, com o espetáculo Gente computada igual a você, experimento 

irreverente, alinhando à performance, à contracultura e ao teatro queer realizado nos 

EUA. Nascido a partir de um show de boate, com números musicais, dublagem e dança, 

o trabalho é estruturado em monólogos, nos quais os performers relatam suas 

experiências de vida, assumindo inclusive a orientação homossexual. Depois de 

alcançar grande sucesso de público ao transferir-se para São Paulo, o grupo viaja a 

Paris, nos anos de 1973 e 1974, quando também obtém enorme êxito. De volta ao 

Brasil, em 1976, seus participantes criam um novo espetáculo, chamado Romance, mas 

o trabalho não se equipara à projeção da obra anterior e assim, o Dzi Croquettes encerra 

sua meteórica trajetória. Para alguns pesquisadores, no entanto, sua influência é 

fundamental para a criação do grupo Vivencial, em Pernambuco, e de alguns coletivos 

de teatro gay na Bahia. 

O Vivencial surge em 1974, na cidade de Olinda, a partir de uma pequena 

encenação realizada por jovens ligados a grupos religiosos da Arquidiocese. Esse 

primeiro trabalho recebe o título de Vivencial I – pois pretende retratar as vivências 

daqueles indivíduos – e é uma colagem de quadros extraídos do noticiário jornalístico, 

textos de Jean Genet e Bertolt Brecht. Depois de estrear no Mosteiro de São Bento, o 

espetáculo, em virtude do teor contestatório, é proibido pelos superiores, seguindo para 

o Teatro do Bonsucesso, naquela mesma cidade, onde realiza temporada exitosa junto às 

principais figuras do movimento cultural pernambucano. A partir de então, o Vivencial 

constrói uma vertiginosa e determinante trajetória para a articulação dos setores 

marginais da cultura de Recife e Olinda.  

 Entre os anos de 1974 e 1978, o grupo encena os espetáculos Genesíaco; 

Conversa de botequim; Auto de Natal; O pássaro encantado da gruta do Ubajara; Nos 

abismos da pernambucália; Vivencial II; Pernalonga: 7 Fôlegos; Viúva porém honesta; 

Sobrados e Mocambos; Perna, pra que te quero e Repúblicas independentes, darling. 

Com esse último, excursiona pelo Brasil, angariando recursos para a construção de um 
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café-teatro, que inaugura em 1978 com o nome de Vivencial Diversiones, inscrevendo-

se, em definitivo, na geografia da cidade.  

 O Vivencial é mesmo um rebento da Tropicália, que localmente recebe o nome 

de “Pernambucália” e tem como principal articulador o professor Jomard Muniz de 

Britto, colaborador permanente do grupo. A trupe traduz na cena local todo o 

experimentalismo em voga no teatro queer americano e brasileiro, dialogando com a 

Performance, a Revista, o Cabaré, a criação coletiva. Sua estética está calcada no 

deboche, no “desbunde”, no grotesco, no camp, no pop, e tem como opositor direto o 

Movimento Armorial, criado no estado pelo escritor Ariano Suassuna e cujos 

pressupostos são a resistência à cultura estrangeira e a fusão das manifestações eruditas 

às expressões de raiz popular. 

  Apesar de já fazer amplo uso do transformismo em sua cena, promovendo um 

inusitado dialogo entre a penúria de recursos freqüente no teatro local e a estética do 

glam, com a abertura do café-teatro as relações entre Vivencial e a estética transformista 

se estreitam. Freqüentado pela elite intelectual do estado, o espaço passa a oferecer 

atrações em três horários: às 21h, acontecem espetáculos teatrais; às 23h, shows de 

música; e às 24h, performances de transformistas. Nesse período, paralelo a montagens 

como A loja da democracia, All Star Tapuias e Notícias Tropicais, todas de teor 

eminentemente político, a atração de maior sucesso da casa é o show Bonecas falando 

para o mundo. O nome parodia o slogan da Rádio Jornal do Commercio, “Pernambuco 

falando para o mundo”, e o espetáculo é uma colagem livre de números de dublagem, 

dança e monólogos interpretados por transformistas.  

 Bonecas falando para o mundo permanece durante dois anos em cartaz, com 

trocas regulares de repertório, e, em paralelo, o grupo segue realizando outros 

experimentos como As criadas, Parabéns pra você e Perna, pra que te quero? Em 

1980, porém, acontece uma desarticulação no conjunto, motivada pela saída de seu 

principal líder, o ex-seminarista e diretor Guilherme Coelho. Desta feita, alguns 

integrantes do Vivencial viajam a Fortaleza, Natal e Belém, lá promovendo experiências 

similares. De volta ao Recife, essas “vivecas”, junto a alguns remanescentes locais, 

decidem reabrir o café-teatro, em 1981, momento em que o grupo assume 

definitivamente o transformismo como sua principal característica. Nesse período, são 

encenados os espetáculos Rolla Skate, Nós mulheres, Em cartaz o povo, Guerra das 

estrelas, Os filhos de Maria Sociedade (Fig. 12), Ôba nana... fruta do meio, O pastoral 

culturil das meninas do Brasil e Utilidade pública.  
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Figura 12. Américo Barreto, Pernalonga e Henrique Celibi em Os filhos de Maria 

Sociedade (Foto de Ana Farache) 

 No entanto, por questões judiciais envolvendo a posse do terreno no qual está 

construído o café-teatro e pelo afastamento de suas principais lideranças, o Vivencial 

não consegue manter-se vivo. Em 1982, o casa fecha em definitivo suas portas, 

deixando uma herança sem precedentes na cena artística pernambucana, havendo 

cimentado o caminho para todos os movimentos posteriores que, como o MagueBeat, 

buscam romper a imagem xenófoba e cerrada da cultura local, articulando uma estética 

da abertura, da penetração e da devoração antropofágica. (Dourado, 2003: 67) 

 A herança transformista do grupo se faz sentir ainda na década de 80, com a 

abertura da casa de shows Ópera Buffo, comandada pelo cenógrafo, figurinista e diretor 

Beto Diniz, ex-colaborador do Diversiones. Em 1984, os artistas Américo Barreto e 

Fábio Costa, responsáveis junto ao ator Pernalonga pela reabertura do Vivencial alguns 

anos antes, encenam o espetáculo O Drama das Camélias, tido como legítimo 

continuador da estética vivenciana. O trabalho alcança grande êxito, excursionando, 

inclusive, pela Europa.  

No final daquela década, um grupo de atores egresso de cursos de teatro, 

conjuntos periféricos e do circuito noturno das boates, monta a comédia Salve-se quem 

puder!, calcada na estética da Revista e do Cabaré, com transformistas fazendo números 

de dublagem, quadros de humor e striptease. O espetáculo se torna um estrondoso 

sucesso de público e, entre os anos de 1987 e 1991, chega a contar com quatro versões 

de grande apelo comercial. Dessa experiência, tomam parte vários integrantes do grupo 

Trupe do Barulho, que em 1991 lança o espetáculo Cinderela, a história que sua mãe 
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não contou. Entre eles, o ator Jeison Wallace, que na série Salve-se quem puder vive a 

personagem Dircinha Coca-Cola, espécie de precursora da figura de Cinderela. 

Como apontamos no primeiro capítulo desta pesquisa, graças à inserção em várias 

mídias, o espetáculo Cinderela, a história que sua mãe na contou permanece nove anos 

em cartaz. Nesse período, a Trupe do Barulho se consolida como único grupo 

pernambucano de teatro a sobreviver exclusivamente de bilheteria. A partir de 2000, a 

Trupe encena os espetáculos: Deu a Louca na História que Sua Mãe não Contou; As 

Filhas da P...; As Malditas; As Três Porquinhas; As Criadas... Mal Criadas (Fig. 13) e 

Chupa, Chupa Show. Todos, em diferentes medidas, alcançam grande sucesso junto ao 

público, permanecendo longos períodos em temporada. 

 
Figura 13. Flávio Luiz e Ricardo Neves interpretam Claire e Solange em As 

criadas... mal criadas 

Embora esteja irremediavelmente inserida na história do teatro pernambucano, a 

Trupe do Barulho é considerada por parte do movimento teatral e cultural do estado 

como uma herdeira ilegítima do Vivencial. Para muitos de seus detratores, o grupo 

esvaziou o teor político da estética vivenciana, acomodando-se num modelo de 

produção comercial complacente com as imagens canônicas, com as representações 

estereotípicas do “desviante” sexual. Para esses críticos, a Trupe do Barulho secou a 

queernes presente no trabalho do Vivencial Diversiones. 

Como vimos afirmando, a disputa no terreno das representações é uma constante, 

a partir dos anos 60, com o fortalecimento dos movimentos gay e feminista. Os grupos 

experimentais e de vanguarda, que lutaram contra as imagens dominantes e 

discriminatórias das sexualidades não ortodoxas, gozavam de ampla liberdade de 

expressão em virtude de seu descompromisso com o retorno financeiro. Porém, tanto no 
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cinema quanto no teatro, todas as obras que romperam os limites da comunidade, que 

ultrapassaram a fronteira do gueto, que venceram o rótulo de alternativas, alcançando 

um público mais heterogêneo e tornando-se exitosas comercialmente, foram 

ambiguamente: celebradas por alguns como avanços na luta política; e atacadas por 

outros como retrocessos de representação. 

Parece haver mesmo uma incompatibilidade entre o sucesso comercial e o 

experimentalismo, a liberdade de expressão. Nesse sentido, grupos como a Trupe do 

Barulho são constantemente atacados como ratificadores de estereótipos em função de 

seus compromissos com bilheteria. Para nós, no entanto, o grupo utiliza o estereótipo 

como lugar de ambigüidade que lhe permite falar para grandes platéias, sem, no entanto, 

alinhar-se inteiramente à norma, ao cânone. No próximo capítulo, analisaremos as 

tensões e os ruídos que trabalhos como o da Trupe e de Cinderela promovem dentro do 

estereótipo. Descartamos, portanto, e mais uma vez, a postura moralista e valorativa do 

movimento gay dominante na qual está fundada a crítica à Trupe do Barulho.  

Outra afronta ao gosto vanguardista está no dialogo que a Trupe estabelece com o 

riso grotesco popular. O cômico está presente nas formas experimentais de grupos como 

o Vivencial, mas ali ele se apresenta em sua faceta irônica, ácida, elevada, racional, 

camp. Já nos espetáculos da Trupe do Barulho, o camp está preservado, porém, entra 

em fricção permanente com o baixo corporal e material, com o riso festivo e 

carnavalesco popular. No quarto capítulo, historiaremos o processo de desqualificação e 

banimento do riso popular e de categorização da “boa” e da “má” comédia. Um 

burilamento da sensibilidade burguesa que justifica o desprezo dos representantes da 

vanguarda e da alta-cultura diante do trabalho de grupos como a Trupe do Barulho. 
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3. Mascarada social, mímica e identidades deslocadas 
 

 

3.1 Butler e Bergson: “Performatividade” e “Automatismo” 

Em 1990, Judith Butler publica Problemas de Gênero, livro essencial para os 

Estudos Queer, que consolida uma série de discussões no campo. Nele, a pensadora 

ratifica a idéia de que não há identidade pré-existente, fora da lei. Que a noção do corpo 

como meio passivo, externo à cultura, como fato e fonte da qual emanam os gêneros e 

as sexualidades deve ser rejeitada. Para Butler (2003: 48, 201), o gênero não é uma 

mera expressão do corpo, seu resultado, sua conseqüência natural, mas sim uma ficção 

reguladora, um conjunto de atos repetidos no tempo e no espaço que produz efeitos de 

realidade, de substância. Logo, onde se vê expressão, o que existe de fato é 

“Performatividade”. 

A identidade sexual é pensada nesses termos não como autêntica manifestação 

da natureza, do corpo, mas, ao contrário, é entendida como a construção de 

performances, que em função de sua repetição geram o efeito de resultado, de um 

núcleo interno do qual emanariam. A cristalização desses movimentos e gestos 

repetidos no tempo e no espaço produz a idéia de uma ontologia, contra a qual os 

Estudos Queer se insurgem para mostrar que o gênero é, na verdade, constituído por 

atos que criam a aparência de natureza. Logo, o gênero e a sexualidade como 

substâncias (homem, mulher, héterossexual, homossexual) devem ser deixados de lado 

na direção de um entendimento que os exponha como construção fictícia, como a 

ordenação de atributos em sistemas supostamente coerentes (Butler, 2003: 47, 58). 
Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são 

performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado 

pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos 

corpóreos e outros meios discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado 

pelo performativo sugere que ele não tem status ontológico separado dos 

vários atos que constituem sua realidade. Isso também sugere que, se a 

realidade é fabricada como uma essência interna, essa própria interioridade é 

efeito e função de um discurso decididamente social e público, da regulação 

pública da fantasia pela política de superfície do corpo, do controle da 

fronteira do gênero que diferencia interno de externo e, assim, institui a 

‘integridade’ do sujeito. (Butler, 2003: 195) 

É, portanto, a linguagem, o discurso, o ato performativo (Austin e Derrida) que 

por imposição, repetição e citação, naturaliza a divisão entre os sexos. O gênero é assim 
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compreendido como performativo, pois se constitui dentro de um sistema que regula as 

diferenças, que mantém a repetição das normas sob estrito controle.  

A idéia do gênero performado, como prescritivo e não descritivo, como 

interpretação do corpo sexuado, somente reforça a tese de que não existe um sexo pré-

discursivo, pré-cultural. Uma vez que o gênero existe desde sempre, é ele quem 

qualifica os seres humanos, ou melhor, é ele quem os torna humanos. O que implica 

dizer que os corpos que não se encaixam nos gêneros disponíveis são imediatamente 

lançados ao território do não humano. (Butler, 2003: 162) Basta pensar nos 

hermafroditas, cuja anatomia é um fato, um dado natural, que, no entanto, não dispõe de 

categorias que a comportem, ou que possam interpretá-la, sendo necessário para isso 

assumir um dos gêneros disponíveis culturalmente, discursivamente. 

As armadilhas da cultura, do poder e da linguagem, no entanto, são peças de 

difícil desconstrução, uma vez que seu enraizamento freqüentemente nos impede de 

detectar-lhes as estratégias e a própria presença. A gramática, por exemplo, torna o sexo 

e o gênero substantivos, concorrendo para a sua essencialização. O que significa dizer 

que não é possível representar as pessoas na linguagem sem essas marcas. A teórica 

feminista Luce Irigaray chega mesmo a afirmar que a gramática não é um sistema 

representacional seguro, mas, sim, sustenta a relação binária dos gêneros, impedindo em 

sua lógica que a mulher se torne “sujeito”. Foucault também considera que a gramática 

sustenta a coerência artificial do binário. Já Monique Wittig afirma que o sexo é sempre 

feminino e marcado, uma vez que o masculino é o universal. Mesmo entendimento de 

Beauvoir, para quem a sexualização do corpo feminino transforma a mulher no “sexo”, 

ao contrário do masculino que é geral. (Butler, 2003: 39, 44) 

Esse processo de substantivação demonstra as bases essencialistas e 

universalistas da heteronormativade, segundo as quais a pessoa é um gênero ou é de um 

sexo, é homossexual ou é heterossexual. Nesse sentido, o projeto queer de 

desconstrução das ontologias, dos essencialismos e das substantivações se torna 

bastante complicado, pois como não cair nas armadilhas do discurso? Como não 

essencializar seus objetos? Ao que Butler responde que a única maneira de contestar a 

gramática é habitá-la, gerar dentro dela dissonâncias que consigam dar conta, dizer, o 

que sua estrutura tenta impedir: 
Não existe nenhuma forma de contestar esses tipos de gramáticas a não ser 

habitá-las de maneira que produzam nelas uma grande dissonância, que 

digam exatamente aquilo que a própria gramática deveria impedir. (...) A 



   76

idéia não é baixar uma proibição contra o uso de termos ontológicos mas, ao 

contrário, usá-los mais, explorá-los e resgatá-los, submetê-los ao abuso, de 

modo que não consigam mais fazer o que normalmente fazem. (...) (Butler, 

2002: 159, 160) 

A partir do entendimento de que o gênero não é propriedade de nenhum sexo, 

não pertence a nenhum grupo, Butler o enxerga como algo que a pessoa se torna, uma 

devir, uma ação, não algo estático ou substantivo (2003: 163, 164). Logo, o 

travestismo/transformismo é tomado como principal emblema da maneira como os 

gêneros podem ser apropriados, teatralizados, fabricados. Nessa prática cultural, o 

gênero é tomado como algo que não tem ligação causal com o sexo anatômico. Assim, 

para a autora, o travestismo/transformismo tem grande poder de explodir o pensamento 

binário, a heterossexualidade compulsória, as ontologias identitárias, pois, ao contrário 

do que se pensa, o travesti/transformista não imita um gênero primário, original, mas 

expõe o próprio caráter fabricado, mimético daquele que se supõe autêntico: 
A noção de uma identidade original ou primária do gênero é freqüentemente 

parodiada nas práticas culturais do travestimento e na estilização sexual das 

identidades butch/femme19. Na teoria feminista, essas identidades 

parodísticas têm sido entendidas seja como degradantes das mulheres, no 

caso do drag e do travestimento, seja como uma apropriação acrítica da 

estereotipia dos papéis sexuais da prática heterossexual, especialmente no 

caso das identidades lésbicas butch/femme. Mas a relação entre a ‘imitação’ e 

o ‘original’ é mais complicada, penso eu, do que essa crítica costuma admitir. 

Ao imitar o gênero, o drag revela implicitamente a estrutura imitativa do 

próprio gênero – assim como sua contingência. (...) No lugar da lei da 

coerência heterossexual, vemos o sexo e o gênero desnaturalizados por meio 

de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo 

cultural da sua unidade fabricada. (Butler, 2003: 196-197) 

A noção de “Performatividade” elaborada por Butler possui laços bastante 

estreitos com a de “Automatismo” desenvolvida por Henri Bergson (2007). Visualizar 

essa ligação pode nos ser muito útil para compreender as relações entre o 

travestismo/transformismo e seus efeitos cômicos, como no caso da personagem 

“Cinderela”. Uma vez que para Bergson, é o “Automatismo”, a mecanização dos 

indivíduos, de seus gestos, hábitos e comportamentos que é capturada pelas formas 

cômicas para expor o caráter fabricado da vida social e, dessa forma, gerar o riso. 

                                                 
19 Butch: lésbica que parodia a identidade supostamente masculina. Femme: aquela que parodia a 
identidade supostamente feminina. 
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Segundo Bergson, o riso nasce do mau-jeito, de uma rigidez ou velocidade 

adquirida, que impede a flexibilidade e a adaptação ao fluxo da vida, às surpresas, às 

exigências, às necessidades que demandam elasticidade e encontram somente 

mecanização. Essa falta de elasticidade e essa mecanização atuam tanto sobre os 

sentidos (ex: alguém que caminha apressadamente e não vê um obstáculo, tropeçando 

sobre ele); quanto sobre a inteligência (ex: alguém que fala em excesso durante uma 

cerimônia silenciosa, como um velório). Dessa forma, o riso é acidental, inconsciente.  

 Uma caricatura é cômica porque expressa as distrações, a mecanização 

fundamental de uma pessoa. Se a vida é fluxo e exige adaptabilidade, será cômico, 

então, tudo aquilo que expressa automatismo, todo o corpo que congela materialmente, 

enrijece a alma. Logo, imitar alguém de maneira cômica consiste em capturar tudo o 

que essa pessoa tem de automático no corpo e no caráter. A personagem Cinderela é 

cômica não somente porque captura o automatismo da performance de gênero feminina: 

gestos, movimentos, falar; mas também porque mimetiza a mecanização de 

comportamento dos diversos tipos das classes populares pernambucanas: seu falar, seu 

gestual, seus maneirismos, gírias, costumes. Há, de fato, uma identificação vigorosa 

entre ela e os moradores da periferia recifense e, certamente, sua performance obtém o 

riso ao caricaturar as grosserias, vulgaridades e a linguagem injuriosa típicas das 

camadas menos favorecidas num ambiente em que o decoro e o bom-gosto burguês 

demandariam adaptações. Mais à frente, veremos como a personagem recorre às 

imagens do grotesco popular em sua performance. 

 Bergson fala de uma mascarada social, de uma sociedade inerte, cheia de coisas 

prontas, confeccionadas, fabricadas, fantasiadas. Hábitos grupais que possuem forma 

imutável. Nesse sentido, para ele, tudo aquilo que expõe a rigidez do social, a falta de 

flexibilidade, torna-se risível. (Bergson, 2007: 33). O cômico expõe assim o que de 

mecanismo existe inserido na natureza, a regulamentação automática da sociedade, a 

“regulamentação humana a substituir leis da natureza”. (Bergson, 2007: 35) O corpo 

assume, nessa argumentação, lugar de destaque, uma vez que ele deveria ter 

flexibilidade perfeita para dar vazão à fluidez da alma, mas na maioria das vezes se 

sobrepõe à ela, torna-se uma forma que teima em sufocar o fundo.  
Suponhamos que, em vez de participar da leveza do princípio que o anima, o 

corpo não passe, para nós, de um envoltório pesado e enleante, lastro 

importuno que prende ao chão uma alma impaciente para deixar o solo. 

Então o corpo se tornará para a alma o que a roupa era há pouco para o 
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próprio corpo: matéria inerte posta sobre uma energia viva. E a impressão de 

comicidade ocorrerá tão logo tenhamos o claro sentimento dessa 

superposição (Bergson, 2007: 37) 

 O riso surge, portanto, sempre que o espírito se imobiliza e o corpo mecaniza, 

sempre que alguém nos dá a impressão de coisa. (Bergson, 2007: 43). Trata-se aqui, do 

mesmo princípio da “Performatividade” descrito por Butler. Naturalmente, Bergson 

jamais poderia conceber os gêneros e as sexualidades do ponto de vista estético, como 

faz a autora. No entanto, sua teorização sobre a mascarada social, sobre o automatismo, 

sobre o caráter fabricado do corpo e do caráter – e a manipulação desses mecanismos 

com fins cômicos – traduz o mesmo princípio observado por Butler nas performances 

de gênero.   

 Se para Bergson, o riso em torno da mecanicidade teria três expressões 

fundamentais: 1. a repetição; 2. a inversão; 3. e a interferência das séries. É a partir da 

inversão que podemos compreender o porquê do riso com a figura do transformista. 

Cônscio de que se trata de um homem biológico trajando vestes femininas e 

reproduzindo o gestual e a voz da mulher supostamente autêntica e biológica, o público 

ri do comportamento mecanizado dessa mulher, da possibilidade de detectar-lhe o que 

há de rígido, automático. O transformista extrai o riso ao denunciar que a mulher é, na 

verdade, o mecanismo inserido na natureza, regulada socialmente, um corpo inflexível 

sobreposto a uma alma. Uma “coisa” socialmente construída, cuja mecanicidade pode 

ser capturada e imitada, reproduzida de maneira caricatural. 

 Não se trata de um riso de degradação sobre a figura de um homossexual 

lamentável que tenta a todo custo tornar-se mulher e, por seu fracasso, é cômico. Um 

riso que pune o comportamento sexual “desviante”, castiga-o, tenta corrigi-lo. É, na 

verdade, um riso que advém da constatação de que o gênero também é um construto 

social, uma ficção, uma obra humana e não da natureza. Se pensarmos no gênero como 

performance, como efeito do discurso, podemos dizer como Bergson: 
(...) não há língua bastante flexível e vivaz, suficientemente presente por 

inteiro em cada uma de suas partes, para eliminar o estereótipo (...) O rígido, 

o estereótipo, o mecânico, por oposição ao flexível, ao mutável, ao vivo, a 

distração por oposição à atenção, enfim o automatismo por oposição à 

atividade livre, eis em suma o que o riso ressalta e gostaria de corrigir. (2007: 

97-98) 

 No próximo capítulo, veremos que a insistência de Bergson no papel corretivo 

do riso tem ligações com o repúdio moderno ao cômico em geral, cujo caráter perde 
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tudo o que tem de positivo e assume feições meramente punitivas. Essa interpretação 

moderna das funções e efeitos do riso está intimamente ligada à reprovação, por 

instâncias legais e por uma parcela da sociedade civil pernambucana, do cômico popular 

no programa Papeiro da Cinderela. Por hora, entretanto, o que nos interessa é a 

aproximação dos conceitos de “Performatividade” e “Automatismo”, que justifica, em 

parte, a natureza cômica da performance de gênero. 

 

3.2 Paródia, Camp e Mímica: Discursos da Ambivalência 
 O programa Papeiro da Cinderela trabalha freqüentemente no nível 

metadiscursivo, recorrendo, com já mostramos, a paródias de outros programas 

televisivos, de personagens, músicas e diversos textos da cultura massiva. Além disso, 

as paródias de gênero, para utilizar a expressão de Butler, são comuns na atração, não 

somente através da figura de Cinderela como de um sem número de transformistas que 

tomam parte do programa. 

Segundo Hutcheon (1985: 12-13), a paródia é o principal “sintoma e ferramenta 

da modernidade”, apresentando-se como maior modo de “construção formal e temática 

dos textos”. Bakhtin considerava que a paródia, amplamente presente no grotesco 

popular – que analisaremos no capítulo seguinte -, tinha sido reduzida a uma forma 

exclusivamente negativa na Modernidade, perdendo seu caráter ambivalente, negador e 

afirmador, do medievo. (Bakhtin, 2008: 10) Teria preservado o espírito unicamente 

perverso e denegridor no trato de seus objetos.  

 Hutcheon rejeita o caráter estritamente negativo da paródia e define-a como 

“repetição alargada com diferença crítica”, como transcontextualização de obras 

anteriores. A paródia se configura como a forma, por excelência, da auto-reflexividade 

moderna e tem como principal estratégia retórica a ironia. (Hutcheon, 1985: 30- 37). Ela 

difere do pastiche, pois esse acentua a semelhança e não a diferença. Do plágio, pois 

esse oculta o texto original, imita com intenção de enganar. Da citação, pois essa não 

possui distância crítica. Da alusão, pois essa trabalha por correspondência e não por 

diferença. (Hutcheon, 1985: 50-61) 

 No tocante às relações muito confusas entre a paródia e a sátira, a autora afirma 

que essa última carrega um aspecto negativo, pretende julgar os objetos de maneira a 

ridicularizá-los, depreciá-los; ao contrário da primeira, que não tem necessariamente 

essa função. Outra diferença apontada por Hutcheon (1985: 62) está no fato de a paródia 

ser intramural em seus objetivos; enquanto a sátira seria extramural em sua crítica. 
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Sendo intramural e extramural, aqui, expressões que traduzem um interesse 

estritamente artístico, textual; e outro social, respectivamente. A confusão em torno das 

duas nasce do fato de serem gêneros quase sempre utilizados juntamente. 

 Não é demais reforçar que, de acordo com essa conceituação, a paródia nem 

sempre é satírica, mas a sátira se utiliza freqüentemente da paródia para “ridicularizar 

vícios humanos”, com “intenção corretiva”. No plano semiótico, pode-se dizer que o 

objetivo da paródia é expor as convenções do modelo – o prototexto – e seus 

mecanismos. Já a sátira visa encontrar nos objetos reais o que eles têm de mecânico, 

quando são ridicularizados “costumes, atitudes, tipos, estruturas sociais, preconceitos, 

etc.” (Hutcheon, 1985: 67-75) Visão da sátira consonante com a de Bergson, como já 

mostramos. 

 Ao afirmar, assim, que a paródia não possui caráter somente negativo, Hutcheon 

garante que ela preserva, na Modernidade, a mesma ambivalência enxergada por 

Bakhtin nas suas formas populares. A essa ambivalência, no entanto, chama de 

paradoxo, pois “ao imitar, mesmo com diferença crítica, a paródia reforça”. Trata-se de 

uma transgressão autorizada. (1985: 39)  

A autora mostra ainda como a leitura positiva da ambivalência popular 

apresentada por Bakhtin é criticada por seus contemporâneos. Na medida em que o 

mundo ao avesso demanda o conhecimento do mundo ao direito. Na medida em que a 

transgressão é somente temporária e precisa da autorização da norma para existir, 

inscrevendo a “convenção em si mesma”. Na medida em que parodiar significa aceitar a 

forma e as convenções. (Hutcheon, 1985: 38-39, 95-96) 

 Encontramo-nos, assim, numa encruzilhada teórica de difícil solução. Por um 

lado, a paródia não deve ser encarada como necessariamente negativa, pois seu objetivo 

pode ser o de imitar com diferença crítica, mas homenageando, rendendo tributo. Por 

outro lado, não pode ser vista como unicamente positiva em sua natureza, pois mesmo 

quando critica, reconhece e reforça a existência do original, da norma.  

 A solução desse problema, para Hutcheon, parece estar no nível de distinção, de 

diferença, entre a paródia e seu original, o que determinaria seu caráter conservador ou 

revolucionário. De fato, para a autora, a paródia pode ser normativa e mantenedora 

como também provocadora e transgressora. Ela será conservadora, quanto maior for o 

grau de cumplicidade com o prototexto, de identificação com ele; e será contestadora, 

quanto maior for a sua necessidade de distinguir-se do modelo. Definir esses limites, 

medir essas forças parece tarefa difícil, daí o efeito perturbador da paródia.  
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Esta ambivalência, estabelecida entre a repetição conservadora e a diferença 

revolucionária, faz parte da própria essência paradoxal da paródia: assim, não 

é de surpreender que os críticos não se encontrem de acordo relativamente à 

intenção da paródia. (...) existem muitas formas possíveis do ethos da 

paródia: pode pretender-se inocentemente reverente: Ridicularizadora? 

Didactica? Memónica? Irônica? Aceita ou resiste ao outro? (Hutcheon, 1985: 

99) 

 Cleise Mendes amplia ainda o espectro da discussão, ao tentar definir a ironia e a 

sátira. De acordo com ela, o riso irônico é considerado mau, agressivo, ele é uma 

zombaria em torno do outro, machuca, nasce do ódio, do orgulho. Ao contrário do 

humor, que seria bom, inclusivo, nasceria do amor, da cumplicidade (2008: 195). Já a 

sátira lida com o sarcasmo, expõe ao ridículo comportamentos, personagens, grupos 

sociais. (2008: 189). Essa última, no entanto, pode produzir um duplo efeito: servir de 

arma contra a opressão de determinadas parcelas da sociedade, que se libertariam 

puxando para baixo objetos do cânone; ou reforçar estereótipos, preconceitos, 

comportamentos desviantes, de acordo com as regras da normalidade. (2008: 197) 

 Dessa maneira, a sátira assume um caráter também ambivalente, não sendo tão 

evidente quanto se pretende o seu caráter cúmplice da norma e castigador do desvio. Ela 

pode, a depender do uso que se faz, dirigir sua crítica aos grupos dominantes. 

 Aqui, apesar de reconhecer a natureza formalista da paródia, seu caráter 

intramural, levamos em conta para nossa análise que na medida em que critica a forma, 

a paródia também critica a sociedade que a engendrou, as normas sociais que 

conformaram o modelo.  

O conceito de Camp também parece dialogar francamente com as questões até 

então levantadas. Trata-se dessa sensibilidade moderna que manifesta um profundo 

interesse “pelo inatural, pelo artifício, pelo exagero” (Sontag, 1987: 318). Segundo 

Sontag, o camp é o olhar que enxerga “o mundo como um fenômeno estético”, que 

enfatiza o estilo e neutraliza o conteúdo. Para a autora, nada na natureza é Camp, mas 

ao contrário, todos os objetos e pessoas Camp são artificiais. “Ser é representar um 

papel”, a vida é vista como um grande teatro (1987: 320-323). Nesse sentido, o Camp se 

interessa por tudo que transforma uma coisa em outra coisa, pervertendo os significados 

originais dos objetos e dotando-lhes de outros, sempre irônicos. Sua marca é o “espírito 

da extravagância”, a “glorificação da personagem”. (1987: 327-330) 

Daí sua associação com a paródia, com a “Performatividade”, com o 

“Automatismo”, pois todos esses conceitos visam observar o que de ficção, de 
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construção, existe na sociedade, expondo assim o caráter fabricado do que se pretende 

natural. Por isso, essas noções são tão importantes para o desmonte da ficção cultural 

dos gêneros e dos sexos.  

A vinculação do Camp com os estilos parodísticos é que o tornará a 

sensibilidade queer por excelência, uma vez que enxerga o gênero como questão 

estética. Na medida em que brinca com os estereótipos, com as construções sociais, no 

entanto, o Camp pode ser visto como uma prática que os reforça. Pode assumir o caráter 

ambivalente e paradoxal apontados por Hutcheon na paródia.  

Chegamos, então, à mesma encruzilhada teórica com a qual vimos nos 

confrontando ao articular as noções de “Performatividade”, “Automatismo” e paródia. 

Seria a imitação do original por qualquer dessas vias apenas uma homenagem? Seria 

prudente dizer que a imitação carrega sempre e necessariamente uma crítica negativa?  

Seria mesmo possível afirmar se essa imitação é positiva ou negativa? Seria correto 

dizer que essa imitação tem fins punitivos? Seria razoável buscar, a partir da 

proximidade ou distância do original, o caráter conservador ou revolucionário dessa 

imitação?  

O que ansiamos com essa pesquisa não é fazer coro às políticas de representação 

do movimento gay e feminista dominantes, que buscam determinar, categorizar e 

regular as representações positivas e negativas a respeito dos sujeitos que pretendem 

defender. A paródia e a performance de gênero, o “Automatismo” bergsoniano e o 

Camp não são categorias que servem para avaliar positividades e negatividades, 

fidelidades e infidelidades, glorificações e castigos, reforços ou rompimentos. Elas 

servem para expor “as tensões da representação”. (Robertson apud Pearson, 2005: 

558/559). Para denunciar as impossibilidades, insuficiências, limitações dos signos, dos 

sistemas de representação. Seu esgotamento, sua ambivalência, sua incapacidade de dar 

conta dos referentes.  

A definição de Butler sobre a paródia de gênero pode nos ajudar a entender o 

caráter perturbador dessa imitação, não no sentido da proximidade ou do afastamento de 

um suposto original, da conservação da norma e do castigo ao desvio, mas da denúncia 

do natural como fabricado.  
A noção de paródia de gênero aqui defendida não presume a existência de um 

original que essas identidades parodísticas imitem. Aliás, a paródia que se faz 

é da própria idéia de um original (...) a paródia do gênero revela que a 

identidade original sobre a qual molda-se o gênero é uma imitação sem 
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origem. (...) Esse deslocamento perpétuo constitui uma fluidez de identidades 

que sugere uma abertura à re-significação e à recontextualização; a 

proliferação parodística priva a cultura hegemônica e seus críticos da 

reivindicação de identidades de gênero naturalizadas ou essencializadas. 

Embora os significados de gênero assumidos nesses estilos parodísticos 

sejam claramente parte da cultura hegemônica misógina, são todavia 

desnaturalizados e mobilizados por meio de sua recontextualização 

parodística. Como imitações que deslocam efetivamente o significado do 

original, imitam o próprio mito da originalidade. (Butler, 2003: 196-197) 
 Dessa forma, o caráter performativo do gênero, a paródia, o “Automatismo” e 

camp não se prestam a punir o desvio, a glorificar o cânone, mas sim a denunciar a 

mascarada social, a impossibilidade de fixação das identidades, os mecanismos de 

funcionamento da vida fabricada, a (i) naturalidade das coisas.  

Logo, as paródias de gênero concentram seu poder desestabilizador ao se 

assumirem cópias das cópias, denunciando o original como também parodístico. Trata-

se de apropriações e reapropriações das categorias fixas que promovem deslizamentos 

em seus sentidos, ressignificando-os: 
Quando o restaurante gay da vizinhança fecha de férias, o proprietário põe 

um letreiro, explicando que ‘ela trabalhou demais e precisa descansar’. Essa 

apropriação gay do feminino funciona no sentido de multiplicar os lugares 

possíveis de aplicação do termo, de revelar a relação arbitrária entre o 

significante e o significado, e de desestabilizar e mobilizar o signo. Tratar-se-

ia de uma ‘apropriação’ colonizadora do feminino? Creio que não. Tal 

acusação supõe que o feminino pertença às mulheres, uma suposição 

certamente suspeita. (Butler, 2003: 176-177)  

Logo, a presença de masculinidades em corpos de mulher; bem como de 

feminilidades em corpos de homem expõe o gênero como ação, como performático, 

parodístico, mecânico, descolando-o de um suposto referente biológico anterior.  

Outro autor que também foge da armadilha valorativa de uma imitação boa ou 

ruim, próxima do original ou distante dele, positiva ou negativa em função da 

semelhança ou da diferença, é Homi Bhabha (2007). Ao analisar a condição do sujeito 

colonial, ele desenvolve a noção de “Mímica”, que seria um acordo entre a imitação da 

identidade do dominador - necessária ao estado de sujeição – e a produção de uma 

diferença, de uma mudança. Chegamos, assim, novamente à ambivalência. A intenção 

de Bhabha, porém – assim como de Butler – não é a de resolver o paradoxo. Seu projeto 

é entender como se configura esse “entrelugar”, que tipo de produção se dá nele. 
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Nesses termos, a mímica, que é “quase o mesmo, mas não exatamente” é uma 

ambivalência produtiva, que promove deslizamentos e diferenças. Esse deslizamento 

rompe o discurso, gera incerteza, instabilidade, indeterminação. Trata-se de uma 

diferença que se recusa a assumir-se diferente, de uma semelhança ameaçadora, de uma 

presença parcial posto que é incompleta, falhou ao apropriar-se. (Bhabha, 2007: 130-

131) 

O autor vê, assim, o sujeito colonizado como uma mimese defeituosa, alguém 

que é não sendo. A ironia absoluta dessa representação parcial é o desejo de parecer 

autêntico. Mas o que a mímica denuncia, assim como a paródia de gênero, é a ausência 

de uma identidade atrás da máscara, esvaziando as essências e rearticulando a noção de 

identidade. (Bhabha, 2007: 133-134) Como “metonímia da presença”, como “discurso 

proferido nas entrelinhas” – de maneira ambivalente rompendo e reforçando as regras – 

a mímica, com seus “efeitos de identidade” tensos e mistos representa uma ameaça à 

autoridade. (Bhabha, 2007: 135-136) À autoridade que determina os limites e 

configurações da “mesmidade” e da “alteridade”, que desenha os territórios do “eu” e 

do “outro”.  

Nesse sentido é que nos interessamos em observar o programa Papeiro da 

Cinderela que, em suas estratégias mímicas e parodísticas, tensiona os mecanismos de 

representação, insurgindo-se contra o poder que lhes dá sustentação, ousando 

desautorizar seu discurso e suas pretensões de verdade. 

 

3.3 Identidade: estereótipo e representação 

 A constituição da identidade carece da diferença. “Ser” significa diferenciar-se, 

saber o que “não se é” para definir aquilo “que se é”. A diferença, na verdade, é anterior 

mesmo à identidade, já que é a partir do “outro” que se define quem é o “mesmo”. 

Identidade e diferença estão imbricadas numa cadeia de negociações onde se tenta 

delimitar territórios, estabelecer fronteiras, construir espaços para separar o “eu” e o 

“nós”, do “ele” ou “eles”.  

A identidade é construída, dessa forma, como ponto de referência, local de onde 

se observa o “outro” e de onde se avalia o diferente. Sua construção passa por um 

processo de negação do “outro”, um processo em que o “mesmo” passa a ser a norma e 

o “outro” passar a ser o desvio. A normalização concorre, assim, para a fixação do 

padrão a partir do qual tudo que se diferencia será avaliado: 
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A definição daquilo que é considerado aceitável, desejável, natural é 

inteiramente dependente da definição daquilo que é considerado abjeto, 

rejeitável, antinatural. A identidade hegemônica é permanentemente 

assombrada pelo seu Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. 

(SILVA, 2000: 84) 
Sendo assim, quem nomeia e atribui sentido detém o poder. Produzir identidades 

e diferenças significa, como dissemos, demarcar territórios, logo incluir e excluir, 

dividir, classificar. Classificar, por sua vez, implica hierarquizar, atribuir valor, e esse 

valor será sempre determinado pela norma, pelo “mesmo”, ou pelo “eu”, considerado 

positivo em relação àquilo que lhe escapa, ou àquele que ocupa o outro lado do 

binômio. Classificar e hierarquizar estão estreitamente ligados à representação, ou aos 

sistemas discursivos (linguagens) acionados para fixar identidades e diferenças. 

A questão da representação do “outro” está intimamente associada à noção de 

estereótipo. No senso comum, como podemos observar numa rápida busca pela 

Wikipédia, encontramos a seguinte definição da palavra:  
(...) é a imagem preconcebida de determinada pessoa, coisa ou situação. São 

usados principalmente para definir e limitar pessoas ou grupo de pessoas na 

sociedade. Sua aceitação é ampla e culturalmente difundida no ocidente, 

sendo um grande motivador de preconceito e discriminação. (...) O 

Estereótipo também é muito usado em humorismo como manifestação de 

racismo, homofobia, xenofobia, machismo e intolerância religiosa. É muito 

mais aceito quando manifestado desta forma, possuindo salvo-conduto e 

presunção de inocência para atingir seu objetivo. 

  Como vimos historiando, a partir dos anos 60, os movimentos gay e feminista 

encampam uma luta política pela mudança das imagens, dos sistemas de representação, 

sobre o homossexual e a mulher. Na crença de que as representações canônicas sobre 

esses sujeitos – estereótipos – veiculam juízos negativos a respeito dessas identidades, 

sendo, portanto, infiéis, deformadoras, deturpadoras. Não correspondendo, assim, à 

verdade. Os movimentos advogam, dessa maneira, a construção de imagens positivas, 

uma pretensa fuga dos estereótipos, no desejo de produzir representações supostamente 

fiéis do homossexual e da mulher.   

Também já expusemos como a luta política que levou à tomada dos sistemas de 

representação, apesar de promover avanços, gerou uma série de rachas dentro dos 

movimentos. Uma vez que as imagens positivas do homossexual diziam respeito ao 

sujeito branco, classe média, americano, de corpo atlético, monogâmico, não-

efeminado; e as representações válidas da mulher tratavam de uma associação do 
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feminino com a maternidade, a monogamia, a heterossexualidade, a religiosidade cristã, 

a pele branca, o padrão social de classe média. Nesse contexto, surgem, então, as 

perguntas: positivo para quem?; essas imagens traduzem com fidelidade a experiência 

de uma mulher universal, de um homossexual universal? 

Segundo a argumentação do Ministério Público de Pernambuco, citada na 

introdução desta pesquisa, “no programa Papeiro da Cinderela, o apresentador, vestido 

de forma esteriotipada (sic) encarnando o personagem Cinderela, costuma fazer 

inúmeras referências jocosas de ofensas principalmente dirigidas a pessoas 

homoafetivas, valendo-se de expressões como ‘sapatão’, ‘sargento’, ‘general’, ‘frango’ 

(...)”. O documento afirma ainda que a atração desempenha “( ...) papel de destaque 

para a introjeção de preconceitos sociais de toda ordem: contra pessoas idosas, pessoas 

com deficiência, violência sexista, estereótipos de homossexuais”.  

A partir da recorrência da palavra estereótipo na Ação Civil do MPPE e do 

entendimento de que o desmonte desse tipo de representação pretendido pelos 

movimentos gay e feminista redunda na construção de novas estereotipias, nosso 

trabalho problematiza as noções de estereótipo e de representação positiva e negativa. 

Quando o Ministério Público afirma que o Papeiro da Cinderela veicula imagens 

estereotípicas do homossexual, perguntamos: quais são as imagens “verdadeiras” do 

homossexual? Quem delimita ou define essas verdades? Quem é o homossexual? A 

partir da experiência de que indivíduos constitui-se o padrão do comportamento 

homossexual? Em que medida é possível escapar do estereótipo? Existe alguma 

representação que não seja estereotípica? Se o sujeito que fala é homossexual, sua auto-

representação é sempre não estereotípica? A questão do estereótipo seria plenamente 

resolvida ao se observar quem fala? Descartar o estereótipo implica, necessariamente, 

caminhar em direção à verdade? Como representar, a contento, grupos altamente 

heterogêneos? É possível afirmar que uma representação seja inteiramente positiva ou 

negativa para todos? Não existe produção criativa dentro do estereótipo? Ele é sempre 

uma imagem da sujeição e não da resistência? Em que medida a utilização não-realista, 

mas paródica e cômica do estereótipo pode deslocar seus sentidos? 

  Bhabha rejeita o descarte imediato da noção de estereótipo que se baseia numa 

“normatividade política prévia”, em posições “dogmáticas e moralistas diante do 

significado da opressão e da discriminação”. Sua intenção é analisar o estereótipo como 

“modo ambivalente de conhecimento e poder”, desafiando as posições deterministas 

baseadas nas relações entre o discurso e a política. Ele pretende superar o paradigma das 



   87

imagens positivas ou negativas e compreender como o estereótipo torna possíveis “os 

processos de subjetificação”, nos quais atuam forças de “poder e resistência”, 

“dominação e dependência”. (Bhabha, 2007: 106). 

O estereótipo não deixa de ser visto, aqui, como um “modo de representação da 

alteridade”, algo que tenta fixar ideologicamente o “outro”, porém, sua natureza 

ambivalente nos fala de um caráter imutável, mas também de uma “repetição 

demoníaca”, algo que está no lugar de, mas deve ser “ansiosamente repetido” para 

validar-se. Perceber o estatuto paradoxal do estereótipo, e não submetê-lo a um 

“julgamento normatizante”, é uma tentativa de dar conta de sua produtividade, 

analisando os discursos tecidos na fronteira, os ruídos gerados pela repetição, a 

“transgressão dos limites a partir do espaço da alteridade”. (Bhabha, 2007: 105-106). 

  Assim como fazem a paródia, o Camp e a “Mímica”, o estereótipo afirma a 

norma, é um discurso que torna o “outro” apreensível, visível e reconhecível por 

oposição ao “mesmo”. Mas ele tem pretensões de verdade e, como o realismo, quer ser 

uma transparência, uma não mediação entre o referente e o signo. O estereótipo opera 

assim, ao contrário da paródia e do camp, como figura que pretende apagar seu estatuto 

de fabrico, de construto. (Bhabha, 2007: 111) 

Logo, a relação com ele é mais contraditória que sua fixidez pode fazer supor, 

pois se é objeto de escárnio, é também de desejo. Bhabha o compara ao fetichismo. O 

fetiche é ao mesmo tempo a recusa da diferença, quando se coloca um objeto no lugar 

para substituir a ausência, para restaurar a “presença original”; e é também a ansiedade 

gerada pela falta insubstituível.  
Dentro do discurso, o fetiche representa o jogo simultâneo entre a metáfora 

como substituição (mascarando a ausência ou diferença) e a metonímia (que 

registra contiguamente a falta percebida). O fetiche ou estereótipo dá acesso a 

uma ‘identidade’ baseada tanto na dominação e no prazer quanto na 

ansiedade e na defesa, pois é uma forma de crença múltipla e contraditória 

em seu reconhecimento da diferença e recusa da mesma. (Bhabha, 2007: 116) 

 Para o autor, o problema do estereótipo não está no fato de ele ser uma 

representação “falsa” da realidade, mas no seu caráter fixo, que nega o jogo da diferença 

e, por isso mesmo, é permanentemente assombrado por ela. Assim, a dificuldade dessa 

representação não está na sua fidelidade ou infidelidade, mas sim na sua insuficiência.  

Pois, embora o estereótipo tenha pretensões de totalidade, similaridade, ele manifesta 

continuamente uma carência. Por isso, é uma crença múltipla, contraditória, dividida, 

pois reconhece a diferença, mas a recusa, desempenha o papel de completude na 
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constituição da identidade, mas é uma imagem “sempre ameaçada pela falta” (Bhabha, 

2007: 116-119). 

 O problema do estereótipo reside, portanto, no mascaramento e ocultamento 

dessa falta, que resultam na “sua fixidez e sua qualidade fantasmática”. A sua pretensão 

de saber e a sua recusa da diferença tornam-no, inegavelmente, uma “forma limitada de 

alteridade”. Porém, ao passo que se pretende totalizante e sabedor do “outro”, o 

estereótipo não busca reprimi-lo, mas trazê-lo. Ao trazê-lo, no entanto, ele almeja 

apagar o caráter construído da diferença, transformando-a numa evidência. (Bhabha, 

2007: 120-123)  

 Apesar de reconhecer o valor discriminatório que o estereótipo pode assumir, 

como apontou Bhabha, pretendemos mostrar aqui que a utilização paródica, camp e 

cômica que o programa Papeiro da Cinderela faz dele tensiona sua fixidez, suas 

pretensões de verdade, ressaltando seu caráter fabricado, construído, duvidando de sua 

evidência. É claro que como lugar de ambivalência, o uso dos estereótipos afirma a 

norma, mas ele também a rompe. Pode ser traduzido, assim, como a repetição de 

imagens discriminatórias, fixas, auto-evidentes, mas também como denúncia de sua 

incompletude, de sua falta, de sua insuficiência.  

Na atração, comandada por Cinderela, veiculam-se representações canônicas do 

“outro”, logo, limitantes, mascaradoras, ocultadoras. Como aquelas em que o 

homossexual aparece como figura de risco, perversa; em que o negro é mostrado como 

subserviente; em que corpo feminino é exibido como objeto de consumo; em que o 

pobre é tomado como sujo; em que o deficiente físico é visto como deformado, incapaz. 

Essas representações, no entanto, são permanentemente assombradas pela diferença, por 

outros sentidos que se precipitam, pela dúvida que emerge a respeito de sua veracidade. 

O estereótipo é manipulado aqui como lugar possível de identificação, mas não como 

único. Seus sentidos são distendidos, dilatados, rompidos. Dessa forma, o Papeiro da 

Cinderela afirma e duvida das imagens canônicas sobre a ciência, a família, a mulher, o 

“desviante” sexual, o subalterno, o deficiente, o negro. Um observador atento às vozes e 

aos discursos subliminares veiculados pelo programa perceberá que o estereótipo figura 

aqui, nalguma medida, como desmonte cômico das representações dos sujeitos 

“desviantes”. Numa estratégia que revela consciência sobre o teor discriminatório 

dessas imagens e o desejo de pervertê-las a partir do riso.    

 Isso porque como “substituta”, mas também como “sombra”, “a cadeia de 

significação estereotípica é misturada e dividida, polimorfa e perversa, articulação de 
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crença múltipla”. (Bhabha, 2007: 125) Assim, rejeitamos novamente a idéia de que o 

estereótipo é uma imagem “falsa” que se presta exclusivamente às práticas 

discriminatórias. Preferimos analisar seus deslocamentos, deslizamentos, os discursos 

que distendem – e assim problematizam – seus significados; as estratégias que impedem 

sua fixação e acusam seus limites, como aquelas apontadas pelos estudos queer. 

Aqui, gostaríamos de afirmar novamente, à luz de Robert Stam e Ella Shohat 

(2006: 261) que nossa pesquisa não se situa na corrente dos estudos corretivos, que 

buscam nos produtos visuais encontrar estereótipos e distorções, imagens positivas e 

negativas a respeito das identidades, denunciando-as. Isso porque, mesmo considerando 

a legitimidade social de tais análises, reconhecemos que elas estão pautadas na 

verossimilhança, numa preocupação com o realismo e na crença de que o acesso à 

verdade é simples, entendendo a representação como uma transparência.  

Stam e Shohat reconhecem a importância do pensamento pós-estruturalista 

desconstrutivo, segundo o qual, como todo signo é representação e essa é, portanto, 

inevitável, nunca será possível acessar verdades absolutas. Mas eles rejeitam a idéia 

que, a partir do pressuposto da ubiqüidade da linguagem, a disputa no território das 

representações legítimas perde o sentido. “Nenhum fervor desconstrucionista deve nos 

fazer renunciar ao direito de achar que certos filmes são falsos sociologicamente e 

perniciosos ideologicamente” (2006: 262) 

Para os autores, não se pode perder de vista os efeitos reais da representação 

sobre o mundo, reconhecer que existe algo em jogo em torno delas. E que, mesmo que 

não existam verdades absolutas, há verdades contingentes que falam sobre visão de 

mundo de certos grupos. Logo, apesar de tratar-se de representações, não deixam de ser 

versões da vida real, de uma vida social comum. (2006: 263) No que concordamos 

integralmente com Stam e Shohat. 

No entanto, somos obrigados a dizer que sua perspectiva de análise está baseada 

nas formas realistas, quando nosso objeto de investigação, o programa Papeiro da 

Cinderela, situa-se no espectro do cômico, das formas que buscam provocar o riso, logo 

complexificando em muito a análise dos estereótipos e representações. Como vimos, de 

acordo com o sendo comum, quando utilizado para gerar o riso, o estereótipo “é muito 

mais aceito (...), possuindo salvo-conduto e presunção de inocência para atingir seu 

objetivo”.  

Assim podemos afirmar que as noções de paródia, “Automatismo” e Camp nos 

afastam amplamente da tentação de submergir nos estudos corretivos. Mas também, ao 
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sublinhar a ambivalência do estereótipo, não pretendem tornar a análise das 

representações ilegitima, uma luta sem sentido. O cômico no programa Papeiro da 

Cinderela tem a função, como dissemos anteriormente, de tensionar os sistemas de 

representação e daí advêm tanto sua relevância social quanto a relevância de nossa 

investigação. Seria um equívoco nosso, porém, aplicar o aparato utilizado para analisar 

as formas sérias como ferramental de abordagem do nosso objeto. Por essa razão, no 

próximo capítulo, trataremos especificamente do cômico e suas implicações para esta 

pesquisa.   

Em que a proposta metodológica de Stam e Shohat pode nos servir, então, ao 

rejeitar tanto a perspectiva pós-estruturalista da linguagem como limite intransponível 

da luta política; quanto o caráter moralizante dos estudos corretivos? Se a questão que 

se coloca não é a da fidelidade da representação, nem a da verdade que dela emana, o 

que interessa é perceber como se orquestram os discursos ideológicos por trás das 

imagens. A representação passa a ser analisada não no sentido mimético, de reprodução 

do referente, mas no sentido da emergência das vozes que se fazem ouvir - 

representatividade.  

O protesto constante de comunidades minoritárias em torno das representações 

que delas são feitas não diz respeito apenas àquilo que está certo ou errado, de acordo 

ou deformado; mas sim a “quem” fala. Como vimos afirmando, a abordagem do 

positivo ou negativo carrega um pressuposto profundamente moralista, freqüentemente 

oriundo do grupo dominante. Nesse sentido, não podemos deixar de notar que boa parte 

das acusações de preconceito homofóbico, sexista, racista dirigidas ao programa 

Papeiro da Cinderela está pautada na ansiedade dos movimentos gay, feminista e negro 

hegemônicos. Que, como também já apontamos, pretendem substituir os estereótipos 

encontrados naquela atração televisiva, por outras imagens normativas, concorrendo 

assim para a criação de novas margens. 

Entretanto, ao assumir a perspectiva de Stam e Shohat sobre “quem” fala, 

julgamos legítimo questionar se os estereótipos veiculados pelos grupos “de cima” e 

pelos “de baixo” produzem o mesmo sentido. Logo, se o reconhecimento de quem está 

falando desloca radicalmente esses sentidos e pode ser produtivo para nós. 

Como alternativa metodológica às abordagens corretivas e pós-estruturalistas, 

filiamo-nos, pois, à proposta dos autores de seguir em busca de uma linguagem de 

discursos, de vozes, de filiações, de intertextualidade. Proposta essa que reconhece a 
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voz como uma interação de discursos, aberta à pluralidade, e que o sujeito não é 

“plano”, coerente, unitário; mas sim “redondo”, uma soma de discursos conflitantes: 
O conceito de voz sugere uma metáfora de infiltração através de fronteiras 

que, como o som no cinema, remodelam a própria espacialidade, ao passo 

que a organização visual do espaço, com seus limites, cercas e policiamentos, 

forma uma metáfora de exclusões e arranjos hierárquicos. (...) A tarefa do 

crítico seria a de chamar a atenção para as vozes culturais em interação, não 

apenas aquelas ouvidas em close up auditivo, mas também aquelas 

distorcidas ou abafadas pelo texto. O trabalho analítico deveria ser análogo 

àquele do mixador em um estúdio de som, cuja responsabilidade é realizar 

uma série de operações compensatórias, acentuando o agudo, aprofundando o 

grave, ampliando a instrumentação e revelando as vozes que permanecem 

latentes ou deslocadas. (Shohat e Stam,2006: 309-310) 

Trata-se aqui, portanto, de assumir novamente os pressupostos dos estudos queer 

na análise do Papeiro da Cinderela. Visualisando os discursos fronteiriços, o 

“entrelugar”, o “hibridismo” como estratégias que podem deslocar os sentidos, fazer 

falar, mesmo que nas entrelinhas, esse sujeito tensionado entre a norma e o desvio. 
 

3.4 Super Cindy: deslizamentos identitários 

 Com o objetivo de analisar o funcionamento dos discursos tecidos no 

“entrelugar”, as estratégias de tensionamento dos sistemas de representação no 

programa Papeiro da Cinderela, tomamos seis episódios do quadro Super Cindy como 

objeto. Embora nosso foco esteja nas articulações das identidades de gênero e 

sexualidade, não perdemos de vista as questões raciais, de classe e religiosas que se 

infiltram no quadro. Mais que uma análise descritiva e pormenorizada de cada episódio, 

nosso objetivo é apontar momentos, ocasiões em que o discurso identitário ganha 

relevo, permitindo-nos perceber seu caráter paradoxal, ambivalente, híbrido, seus 

deslocamentos e deslizamentos. 

 O referido quadro é, na verdade, paródia de um programa de sucesso do Sistema 

Brasileiro de Televisão (SBT), de nome Super Nanny.  A atração, retransmitida 

localmente pela TV Jornal do Commercio, também é, por sua vez, a adaptação brasileira 

de um reality show britânico, de mesmo nome, que teve sua idéia franqueada para 

emissoras em todo mundo. Nanny, em inglês, pode significar uma maneira carinhosa de 

referir-se à avó, mas em geral, a palavra é melhor traduzida como babá. Em Super 

Nanny, famílias normativas (casais heterossexuais) que não conseguem controlar o 
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comportamento rebelde e violento de suas crianças, recorrem à figura de uma educadora 

(a Super Nanny) para ajudá-los na criação dos filhos.  

O programa divide-se em três etapas: observação, método e resultados. Na 

primeira delas, uma câmera adentra a casa da família em questão, acompanhando o 

cotidiano do lar, com o objetivo de mostrar o desmantelamento da autoridade 

paterna/materna, a educação desregrada das crianças, os conflitos e o caos instaurados. 

Enquanto isso, a Super Nanny – no Brasil, a psicóloga Cris Poli – observa a tudo 

atentamente, tentando não se envolver com os problemas apresentados, distanciando-se 

cientificamente do caso, embora fisicamente esteja presente na casa.  

Posteriormente, pais e filhos são confrontados com as imagens capturadas – em 

geral, momento de grande angústia para eles -, quando a educadora analisa cada 

passagem, mostrando os excessos das crianças, os erros cometidos pelos pais, 

inquirindo-os a respeito de seus procedimentos. A partir dessa observação, Super Nanny 

elabora um método para reverter o quadro negativo, propondo estratégias para mudar os 

comportamentos das crianças, o que inclui mudanças de horário, novas regras de 

alimentação, punições para maus-comportamentos, recompensas para boas ações. O 

método passa a ser, então, aplicado, ainda sob estrita observação da educadora, que 

permanece na casa, fazendo as vezes de uma voz externa, de uma autoridade maior que 

a dos pais, a fim de que seu trabalho obtenha êxito.  

No geral, as crianças, intimidadas por aquela presença e pelo aparato televisivo, 

respeitam os novos limites impostos. No entanto, em alguns casos, nem mesmo a 

coerção exercida por todos os instrumentos consegue operar alterações de 

comportamento nelas.  

Ao final, Super Nanny apresenta à família imagens do período de teste das novas 

regras, analisando aquelas que tiveram sucesso e as que fracassaram. Na maioria dos 

casos, a presença da educadora é festejada pelos pais e os resultados são considerados 

positivos e satisfatórios. Em pouquíssimas ocasiões, porém, os pais se revelam 

insatisfeitos com a intervenção e com seus efeitos, situações em que a educadora se 

exime de todas as responsabilidades e imputa a culpa aos próprios solicitantes e à sua 

incapacidade afetiva de estabelecer limites aos filhos. 

Na paródia do programa Papeiro da Cinderela, Super Nanny se transforma em 

Super Cindy (Figs. 14 e 15) Essa personagem não se pretende uma cópia fiel da Nanny 

brasileira. Ao contrário, mostra-se permanentemente ambivalente, pois ao mesmo tempo 

que rende tributo à Super Nanny, e não podemos deixar de enxergar aí interesses 
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mercadológicos; imita-a de maneira livre, com “diferença crítica”, como veremos. 

Trata-se, na verdade, de uma sobreposição das identidades da Nanny (Trajes, penteado, 

etc.) com a de Cinderela. 

 
       Figura 14. Super Cindy 

 

 
Figura 15. Super Nanny 

É importante salientar que o título do quadro também parodia o nome 

geralmente atribuído aos super-heróis, que, por possuírem poderes fantásticos, por 

estarem além da categoria do humano e de sua falibilidade, adicionam ao nome o 

adjetivo Super. Curioso perceber como a autoridade da educadora Super Nanny, que 

resolverá os problemas das famílias, cola-se aqui ao poder de Cinderela. O que nos 

surpreende é notar como um habitante de um “entrelugar” identitário, um transformista, 

logo uma espécie de minoria, consegue ser alçado à categoria de super herói. 

Esse fenômeno, no entanto, não chega a ser isolado. As pesquisas em torno da 

identidade transformista mostram que quando homens se vestem como mulheres, eles 

ainda recebem um dividendo patriarcal, leia-se masculino. São indivíduos tidos como o 

maior respeito, com um poder considerável sobre as platéias. Esse exercício do poder 
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sobre os outros é uma das características mais importantes da prática cultural do 

transformismo. (Schacht e Underwood, 2003: 08) 

 “Montar-se”20 permite a eles tornarem-se o centro das atenções, ter uma atitude 

que joga as coisas na “cara”, dizer e fazer coisas para homens ou mulheres, 

héterossexuais ou não, que poucos ousariam fazer sem estar “montados” ou fora do 

cenário adequado. (Schacht e Underwood, 2003: 09) O “entrelugar”, paralelo às sanções 

que lhe são outorgadas pela não assimilação, é também o lugar da liberdade, onde as 

distorções do discurso hegemônico permitem rearticular as figuras de autoridade.  

 Num dos episódios do quadro Super Cindy, a heroína é chamada para socorrer 

uma família cujo filho, um anão negro e adulto vestido com fraldas, é o terror da casa. 

Nesse episódio, diversas imagens de uma heteronormatividade são veiculadas. O pai é 

retratado como a figura de autoridade do lar, muito embora não consiga fazer valer seu 

poder junto ao filho. Ele se refere ao garoto sempre de maneira injuriosa, chamando-o 

de “filha de Chucky” e “achocolatado”. Numa determinada passagem, quando o garoto 

invade a cama do casal, o pai chega mesmo a queimá-lo com o ferro de passar roupas.  

Mais à frente, todos os membros da família estão reunidos em frente à televisão e o 

“filho-problema” tenta assistir ao seu programa favorito, o Papeiro da Cinderela. A 

mãe irritada revela que quer assistir à novela – produto tradicionalmente voltado ao 

público feminino. Ao que o pai retruca, insinuando-se: “vamos assistir uma novela 

mexicana lá no quarto”. 

Cindy observa a tudo atenta, chegando mesmo a aparecer ao lado da cama do 

casal, erotizando-se, enquanto os dois iniciam uma cópula. Vem, então, a hora do 

confronto, momento intitulado na edição de “Ditando e exorcizando todas as regras”. 

Para nossa surpresa, Super Cindy não se utiliza do diálogo, tão pouco aplica qualquer 

método educativo nos moldes da Super Nanny. Ao contrário, ela convoca o seu 

instrumento mágico, o “macarrão” - espuma cilíndrica utilizada para flutuação na água -

, e espanca sistematicamente as crianças da casa – não somente o filho rebelde, mas 

também seu irmão. Com um sorriso diabólico, Cindy extrai enorme prazer de seu gesto, 

dança e ri enquanto aplica golpes. Num dado momento, chega mesmo a dizer: “Te 

lasca, anaozinho!”. 

Devidamente recuperados, os filhos são reapresentados aos pais, que se 

surpreendem com a rapidez e eficácia do método. O pai pergunta: “Você usou de força 

                                                 
20 Trajar roupas e acessórios femininos. 
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bruta?”. Cindy responde cinicamente: “Suas crianças são ótimas, só precisavam de um 

diálogo, de muita atenção”. 

Não é possível desconsiderar, no episódio acima exposto, como se articula um 

discurso racista, heteronormativo e depreciativo com relação às diferenças corporais. O 

anão em questão é tratado como um ser grotesco, bárbaro, não somente por sua 

corporalidade anômala, mas também por sua cor. Ele deve ser minimamente 

enquadrado, educado, trazido para a região do comportamento civilizado. Curioso 

também é perceber como o corpo aqui é tido como fonte de todo desvio moral, das 

deformidades de personalidade, sendo, portanto, o alvo do ataque, a superfície sobra a 

qual o poder mostrará sua força. 

No entanto, não podemos desconsiderar que o tratamento dado ao quadro é não 

realista, não tem, portanto, pretensões de verossimilhança. Em que pese, especialmente, 

o fato de se tratar aqui de uma ficção, de uma situação elaborada dramaturgicamente, ao 

contrário da natureza documental do programa Super Nanny. O objetivo em Super 

Cindy é provocar o riso e, como veremos no capítulo seguinte, o cômico grotesco 

popular não tem fins punitivos. Sua intenção é inverter a ordem, colocar o mundo ao 

avesso e, nesse sentido, a imagem de um anão adulto representando a figura de um bebê 

já aponta para uma carnavalização do real.  

No tocante ao comportamento da personagem Super Cindy é curioso observar 

como ela se distancia do padrão de feminilidade veiculado pela Super Nanny, qual seja, 

educação, contenção, controle, paciência, tolerância, maternidade etc. Imagens 

canônicas e “positivas” associadas à mulher. Cindy caminha na contramão desses 

comportamentos, é grosseira, vulgar, ríspida, debochada, cínica, popular, dissimulada. 

E, sobretudo, não acredita no paradigma científico e psicanalítico como arma para o 

adestramento. Sua linguagem é a violência, seu método é a tortura.   

Embora reconheçamos a articulação de uma representação estereotípica e 

discriminatória dentro do quadro, enxergamos também a emergência de enunciados que 

vão de encontro à fixação, que a tensionam. Trata-se aqui de uma mímica deformadora, 

de uma paródia que venera e ironiza seu original, afirma e perverte seus significados. 

Essa imitação satiriza a estrutura formal do prototexto: nos títulos de cada etapa de 

aplicação do método, por exemplo; satiriza a eficácia e seriedade dos procedimentos 

científicos psico-pedagógicos; satiriza, sim, o anão e o negro como grupos sociais, 

afirmando a norma discriminatória; mas satiriza também as imagens da mulher padrão, 

pois a apropriação que “Cinderela” faz da Super Babá distorce e rompe os limites do 
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estereótipo feminino. A idéia aqui não é a do plágio, a tentativa de enganar o olho do 

espectador que confundirá Cindy com Nanny ou com uma “autêntica mulher”. A 

paródia de gênero se apresenta em Cinderela como imitação constantemente fracassada, 

que denuncia perpetuamente o estado fabricado de si mesma e do suposto original. 

A força e o poder da heroína transformista são solicitados aqui no intuito de 

restaurar a ordem – afirmada nas imagens algo normativas da família -, mas Cindy 

rompe o contrato, age com liberdade, por inversão, desordenando para posteriormente 

voltar a ordenar. Esse método de trabalho, essa licença parcial, essa suspensão da norma 

para seu posterior reforço, essa ambivalência, refletem, na parte, o todo do discurso da 

personagem Cinderela, qual seja, o de entrar na lei para de seu interior desorganizá-la. É 

precisamente essa produção ruidosa, esse instante no qual os sentidos são deslocados 

que impedem a avaliação moralista do positivo e negativo e que nos fazem duvidar da 

leitura pétrea realizada pelo Ministério Público. 

Num outro episódio, vemos a garota Kerolaine – interpretada pelo ator-

transformista Gil Araújo – infernizar a vida de sua empregada Claire, vivida pelo ator-

transformista Flávio Luiz. Kerolaine vive em constante conflito com sua empregada e 

invoca seu privilégio de classe para justificar o exercício do poder sobre a criada: “Não 

quero saber, você está sendo paga para isso”, diz, enquanto é empurrada no velocípede 

pela subalterna (Fig. 16), ao som da música Vida de Negro, de Dorival Caymmi, grande 

sucesso da telenovela Escrava Isaura, utilizado satiricamente para referir-se a trabalho 

árduo e para dizer da subserviência negra. Kerolaine, vestida em trajes infantis, é 

interpretada pelo ator genuflexionado, o que impõe hilários limites à sua atuação; e 

ainda desprovido de sua prótese dentária, num efeito que pretende ao mesmo tempo 

reproduzir a ausência infantil de dentes – uma imitação? -, mas expõe o estado 

degenerado daquele corpo e certamente seu avanço de idade. 
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Figura 16. Claire empurra Kerolaine no velocípede 

Cansada dos maus-tratos, Claire - personagem inspirada no clássico genetiano 

As Criadas- convoca Super Cindy para resolver seu problema, dizendo que Kerolaine 

está possuída e é “macumbeira”. Cindy procede ao período de observação, quando vê, 

entre outras coisas, Kerolaine utilizar um boneco “voodoo” de sua empregada, 

enfiando-lhe agulhas. A heroína trata, então, de exorcizar a menina com cruz, alho e 

charuto. Nesse momento, toda uma estereotipia em torno das religiões afro-brasileiras é 

invocada. Música percussiva, movimentos caricaturais de ombro, risadas satânicas são 

os recursos utilizados pelos atores e pela edição para mostrar que a garota está possuída 

por um espírito diabólico.  

É curioso notar, porém, que a própria Cindy – embora esteja ali na condição de 

exorcizadora - não fica imune às más influências espirituais, chegando a simular uma 

incorporação. Quando Kerolaine toma o charuto da mão da heroína e começa a fumar – 

demonstrando indiferença e intimidade com o recurso -, Cindy percebe que não 

conseguirá resolver o problema sozinha e convoca um pastor evangélico para auxiliar-

lhe na tarefa. Com a chegada do pastor, novas manifestações de estereótipos religiosos 

vêm à tona. Kerolaine chega a zombar do sacerdote: “Esse pastor é ‘frango’!”21. Diante 

do fracasso das tentativas, entra em cena novamente o “macarrão” e Cindy consegue 

extirpar o espírito do corpo de Kerolaine. Enquanto espanca a garota, a peruca do ator 

que a interpreta cai, elemento imediatamente incorporado à cena: “Nem cabelo ela usa, 

isso é peruca!”, brinca Cindy.  

                                                 
21 Utilização da expressão popular pernambucana, um insulto, para referir-se a homossexual. 
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Ao final, cumprida sua missão, a heroína – que não evita fazer chiste da fealdade 

de Claire – oferece o “macarrão” para que essa se vingue de “Kerolaine”. Oferta 

prontamente aceita pela criada: “a vingança de Claire”, afirma debochadamente Cindy.  

Mais uma vez, detectamos a presença de um discurso discriminatório baseado 

em estereótipos religiosos, raciais, corporais. O que nos levaria facilmente a denunciar 

essas representações como falsas, inverídicas, e a exigir reparações de ordem jurídica. 

Isso se desconsiderássemos o caráter cômico desse discurso que, em suas estratégias 

parodísticas, camp e mímicas, convoca a norma, o padrão, mas sempre apontando para 

sua insuficiência, para sua carência, para sua falta. Sempre promovendo deslocamentos 

em seus sentidos, ressignificando-os, impedindo seu congelamento. A norma e a ordem 

aqui parecem mesmo servir para justificar seu rompimento, estão ali para ressaltar, por 

contraste, os efeitos do mundo de ponta-cabeça.  

A transformista Cindy, por exemplo, continua a promover deslizamentos em sua 

identidade, revelando-se menos “limpa” e distanciada que sua função original aqui 

possa supor, a exemplo de quando se deixa contaminar pelas más influências da 

“macumba”. Curioso também é perceber os deslocamentos gramaticais que as falas das 

personagens realizam, sendo freqüente a troca, nos diálogos, dos pronomes de 

tratamento “ela” e “ele” e dos gêneros masculino e feminino tantos dos substantivos 

quanto dos adjetivos. Esse procedimento será freqüente em todos os episódios, 

revelando, para nós, uma maneira perturbadora de habitar a gramática e apropriar-se 

dela, explodindo suas pretensões de substantivação.  

Da mesma forma, o insulto “frango” lançado por Kerolaine contra o pastor opera 

aqui com um sinal de negatividade deslocado, posto que sua apropriação e aplicação 

pelos sujeitos que dele foram alvo atribuem-lhe novos significados. Nalguma medida, 

como no caso do quadro acima analisado, a utilização da expressão “frango” parece 

mesmo se transformar em reposta aos grupos que tradicionalmente a utilizaram como 

ferramenta opressiva. Mesmo apropriação e reversão operadas no uso do termo queer 

por uma parcela do movimento gay.  

A ressignificação do insulto “frango” oferece mesmo um lugar privilegiado para 

observarmos “quem” fala no quadro Super Cindy e no programa Papeiro da Cinderela. 

Como afirmamos no início deste trabalho, a inserção dos estratos subalternos nos meios 

massivos é uma evidência a partir dos anos 90. Temas, personagens, formas periféricas 

invadem os espaços midiáticos, num deslocamento que, ao mesmo tempo, desafia o 

cânone e pode ser visto como um processo de cooptação, de apropriação da margem. 



   99

(Prysthon, 2006: 6) É natural que o discurso subalterno seja negociado, amenizado, 

perca parte de sua força. No entanto, não podemos deixar de enxergar o poder 

desestabilizador que essas formas preservam quando de sua chegada aos espaços de 

centralidade. Como afirma Luís Reis, ao analisar a presença subalterna no trabalho da 

Trupe do Barulho e sua posterior inserção nos veículos de comunicação de 

Pernambuco: 
(...) se, apesar de todas as concessões aos discursos dominantes, esse sujeito 

sem voz ganha visibilidade por meio desse teatro, talvez não seja errado 

pensar que a inserção dessa estética nos meios de comunicação de massa tem 

sido um exemplo de teatralização do subalterno, tendo-o não somente como 

objeto, mas também enquanto sujeito desse processo. (...) Nesse sucesso, 

tem-se a impressão de que, para se fazer teatralizável, o subalterno se 

ofereceu ao divertimento daqueles que o oprimem. Encenou sua 

autodepreciação em troca de popularidade. Sua agência teria sido, 

inicialmente, também uma forma de adesão (conivência). Porém, a sua 

representação parece ter tido algum efeito de transgressão nos valores 

culturais da cidade. Haja vista que, por exemplo, há pouquíssimo tempo 

atrás, seria muito improvável a presença de um personagem como essa 

Cinderela (um travesti, negro, pobre e semi-analfabeto) na televisão; muito 

menos em campanhas publicitárias, vendendo qualquer tipo de produto. (...) 

Porém, ainda que emudecido pelo barulho das negociações opressoras, o 

subalterno se faz presente onde antes simplesmente inexistia. E sua presença 

parece ter uma irredutível capacidade de desestabilizar as narrativas do poder. 

(2002a: 124-125) 

Logo, poderíamos supor, como Luís Reis, que os estereótipos invocados pelo 

programa Papeiro da Cinderela se prestam a satisfazer os desejos punitivos do cânone, 

a castigar ao desvio. Numa estratégia de “autodepreciação em troca de popularidade”, 

de adesão e conivência. No entanto, como veremos no próximo capítulo, estão 

fortemente presentes na atração as estratégias do riso popular oriundas da cultura 

circense, da festa da praça pública. Quando observamos essa herança, bem como a 

origem de seus artistas e criadores – a maioria deles oriunda das manifestações cômicas 

populares e das subculturas gays – enxergamos um claro deslocamento na produção de 

sentidos dos estereótipos ali veiculados.  

Não são aqui imagens fossilizadas produzidas pelo cânone a respeito de seu 

“outro”. São alterações, ressignificações produzidas por esse “outro” dentro do espectro 

da alteridade. Repetições demoníacas, tentativas de (re)articular uma identidade fugidia 

dentro desses limites, logo tensionando sua bordas, revelando suas insuficiências. Isso 



   100

porque o caráter carnavalesco do riso no Papeiro da Cinderela não permite avaliar as 

representações como estritamente negativas, complacentes ou auto-complacentes. Como 

veremos mais à frente, na leitura feita por Bakthin, esse riso não se dirige aos objetos 

considerados menores, baixos – no caso, os sujeitos subalternos -, mas seu modo de 

ação é o rebaixamento, que se volta para quaisquer objetos, indistintamente, inclusive 

para si mesmo. Não é um riso que julga, que avalia, que tem raiva ou pena, mas que 

rebaixa para renovar, fazer renascer, tem o intuito de expor o mundo ao direito e 

também ao avesso. 

Mas Kerolaine reaparece em novo episódio. A criança solicita a presença de 

Cindy, alegando que Claire, depois da última visita da heroína, tornou-se a opressora, 

promovendo todo tipo de terrorismo na casa. A criada não somente casou-se com o pai 

de Kerolaine – não é demais lembrar que no original genetiano as empregadas fantasiam 

tomar o lugar de Madame, inclusive seu amante – como também tornou-se alcoólatra e 

irresponsável. Ao chegar à casa, Cindy ouve música de sucesso de uma banda brega 

local e, prontamente, põe-se a dançar. Kerolaine revela que quem ouve o som é Claire e 

afirma: “está bêbada, é a degradação da família”. Ao que Cindy, ao ver o estado de 

embriaguez da criada, externa: “Eu estou ‘passada’!”. 

Kerolaine afirma ainda que seu pai é um “atabacado” - um idiota, no linguajar 

popular - por haver se casado com essa “escurinha”, ao que Cindy imediatamente reage, 

dizendo: “Tu és tão branquinha mesmo!”. O “macarrão” novamente entra em cena e, 

quando começa a bater em Claire, Cindy descobre que na verdade, é o espírito de 

Kerolaine que está incorporado na criada e vice-versa. Novamente, recria-se o ambiente 

estereotipado de um ritual afro, quando ouvimos a heroína afirmar: “Eu estou me 

sentindo num terreiro de ‘macumba’!”. Repentinamente, o espírito de Kerolaine 

incorpora em Super Cindy, que se transfere, por sua vez, para o corpo da garota e 

ordena: “Devolva meu corpo!”. Logo, entra em cena o pai de Kerolaine, que recebe o 

espírito da garota e passa a mimetizar a imagem do “efeminado”. E é em meio ao caos 

da troca dos corpos, que vemos Kerolaine, incorporada com o espírito de seu pai, 

assumir um gestual masculinizado e dizer: “Estou no corpo da minha filha. Calcinha 

apertada da ‘porra’!”. Curiosamente, ao contrário do restauro da ordem que 

habitualmente acontece, esse episódio finaliza-se desta maneira, sem que pai e filha 

sejam devolvidos aos seus corpos de origem. 

Aqui, temos uma boa oportunidade para perceber como o discurso parodístico e 

desestabilizador promove ruídos, encontra brechas para se manifestar no quadro Super 
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Cindy. O episódio da troca de corpos, em seus efeitos teatrais, revela os códigos, as 

convenções de gênero e sexualidade como construções performativas, como atos 

reiterados que, no entanto, podem ser deslocados, fraturados. Ao assumir visuais de 

gênero tradicionais, como no momento em que Kerolaine incorpora a identidade 

paterna, ou vice-versa, a paródia aqui desmonta o mito da originalidade, revelando que a 

identidade é tão somente a incorporação de uma personagem. É importante notar como 

os corpos se apresentam são maleáveis, estão sujeitos a colagens inusitadas, revelam 

que a idéia de uma essência, de um núcleo do qual emanam as identidades é falsa. Nesse 

sentido, o efeito que se obtém é a denúncia da identidade como teatro, como cena. 

Há ainda outros dois episódios do quadro que merecem atenção, pela presença 

fortemente marcada do “desviante” sexual. Num deles, Super Cindy duela com as 

Meninas Super Horrorosas, três transformistas que espalham o medo no bairro em que 

vivem ao invadir as casas dos moradores para furtar. As Meninas Super Horrorosas são 

uma paródia da animação infantil, Meninas Super Poderosas, de enorme popularidade 

no Brasil, e cujas protagonistas são três garotas de nome Docinho, Florzinha e Lindinha 

(Fig. 17).  

 
Figura 17. As Meninas Super Horrorosas 

É curioso perceber como a paródia do programa Papeiro da Cinderela desloca a 

ingenuidade da idéia originalmente voltada para crianças – habitando-a com 

personagens de um “entrelugar” sexual totalmente proibido para menores. É claro que 

aqui se articula um discurso em que o “desviante” é tido como figura de risco, como 

indivíduo que ameaça a sociedade, que deve ser, portanto, eliminado. No entanto, não 

deixa de ser interessante ler nas entrelinhas desse episódio a idéia de uma identidade 
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que, embora em seu exterior veicule ingenuidade, revela uma dicotomia entre essência e 

aparência, apresentando assim uma incoerência fundamental.  

As Meninas Super Horrorosas – interpretadas por atores-transformistas do 

circuito noturno gay recifense (Gil Araújo, Salário Mínimo e Rita Pavone) – devem ser 

impedidas por Cindy de continuar com suas más ações. A heroína, no entanto, não se 

recusa a lançar mão, para derrotá-las, dos mesmos expedientes maléficos utilizados por 

suas opositoras. Depois de seqüestrar uma das super horrorosas e trancá-la na mala de 

um carro, Cindy ludibria as outras duas com a possibilidade de se tornarem belas. 

Oferecendo a uma delas uma poção para que seus dentes cresçam novamente – na 

verdade um laxante superdosado - e à outra, um medicamento para ficar mais bonita – 

na realidade, um sonífero. Notável aqui é também perceber como se constitui, nesse 

discurso, a idéia de um transformista que “deu certo” e a de outros menos afortunados 

esteticamente. A ambivalência desse texto vai mais além, construindo a idéia de um 

transformista normativo - pertencente ao cânone e responsável por sua manutenção – e 

de outro degenerado, que deve ser punido. 

Mesmo que enxerguemos no episódio uma clara mensagem homofóbica, não 

deixa de ser irônico pensar que aqui a figura do transformista ao passo que representa 

risco, é também a responsável pela salvação e redenção de outras sexualidades, de 

outros sujeitos, revelando assim um paradoxo profundo que, para nós, traduz em muito 

a presença ambivalente de Cinderela. Ao parodiar imagens da feminilidade, essa 

personagem rompe os limites do feminino padrão, deforma-o; ao mimetizar o poder dos 

super heróis, revela-se absolutamente humana e nada nobre; ao representar a figura do 

restaurador da ordem, mostra-se inteiramente desordenadora; ao imitar o 

comportamento da elites econômicas e intelectuais, não consegue esconder sua filiação 

com a periferia; ao traduzir comportamentos e hábitos das classes populares, revela seu 

desejo constante de ascender socialmente; ao assumir visuais de pouca ou nenhuma 

atratividade sexual, revela a existência e pulsão de seu desejo “proibido”; ao aparentar 

ter sido cooptada, apagando sua condição fronteiriça, mostra-se permanentemente 

fugidia; ao sinalizar para um possível afastamento das margem, revela seu trânsito 

constante por ela; ao assumir às vezes de algoz do desviante, revela solidariedade e 

intimidade com ele. 

Julgamos ainda oportuno retomar a discussão sobre “quem” fala e dizer que o 

programa em questão abre um espaço inédito para um sem número de atores-

transformistas com longa carreira nos clubes noturnos gays da cidade do Recife, sempre 
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marginalizados, garantindo-lhes assim visibilidade e, sobretudo, trabalho. Colocando 

em risco também as políticas de casting e os padrões do mercado televisivo e 

publicitário e assegurando alguma legitimidade a esses que sempre foram tidos como 

não-atores. 

 No episódio Super Cindy contra os monstros do folclore a ambivalência, o 

paradoxo também saltam aos olhos. A heroína é chamada, desta feita, para ajudar um 

grupo de mulheres cujos maridos estão sendo raptados por figuras que habitam uma 

mata, como a Drag do Pântano e o Bicho-Homem. Ao chegar à floresta, Cindy descobre 

que os monstros são, na verdade, transformistas contratados por alguém para roubar os 

“machos” do local. Não demora para que se descubra que o contratante é, na verdade, o 

caseiro do sítio – um “efeminado” – que, por desejar o marido da patroa, armou o plano 

desmantelado por Cindy. Ao final, após a revelação detetivesca, a dona da casa e o 

caseiro se enfrentam, fisicamente, enquanto a heroína assiste a tudo fazendo chiste de 

ambos.   

Caseiro: “Eu sempre fui apaixonado pelo seu marido” 

Mulher: “Meu marido não gosta de bicha” 

Caseiro: “Gosta sim, meu amor!” 

Mulher: “Essa bicha barata” 

(Agridem-se) 

Cindy: (Para o caseiro) “Menina, te manca, achar que o homem vai ficar 

contigo e vai reinar na casa!” 

É evidente, mais uma vez, que o homossexual neste episódio é representado 

como figura de risco, criminoso. Reforçando a interpretação homofóbica, estereotípica, 

desse “outro” como aquele que busca ocupar o lugar da mulher, substituindo-a. Desejo 

“desviante” que deve ser proibido e castigado. É importante notar também que a 

representação do homem neste quadro corresponde às imagens de uma masculinidade 

ideal, normativa, hegemônica, traduzida por torso à mostra e músculos super 

desenvolvidos. A busca pelo falo é tomada, assim – a partir de uma explicação 

heterocentrada -, como causadora da desarmonia entre mulheres e homossexuais.  

No entanto, ao contrário do que apontaria uma crítica moralista, determinista e 

horizontal, o episódio revela para nós novamente o paradoxo profundo da personagem 

Cinderela, que deve remover e apagar a figura do “desviado” sexual, mas mantém com 

ele uma relação de profunda intimidade, revelando com sua própria presença a 

impossibilidade desse intento. Esse episódio talvez, e não por acaso, seja aquele em que 
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o linguajar do gueto homossexual esteja mais presente. Cindy circula com grande 

intimidade entre os pretensos monstros, chegando mesmo a reconhecê-los como 

parceiros de cena. Revelando, mais uma vez, sua presença não assimilada, ambivalente, 

perturbadora, desordenadora, tensa e fugidia. 

Aqui achamos relevante citar ainda o episódio em que Super Cindy encontra-se 

com Cris Poli, a psicóloga que interpreta a Super Nanny no prototexto exibido pelo 

SBT. Trata-se de um encontro entre “original” e “cópia”. Na ocasião, Cindy expõe seu 

método do “macarrão”, rememorando diversas passagens do quadro, e revelando sua 

impaciência com as crianças como justificativa para a aplicação do castigo. Curioso é 

que Cindy inicia a conversa invertendo os lugares entre o “autêntico” e a “imitação”, 

advertindo Cris Poli de que “começar imitando as pessoas não é legal!”. O objetivo do 

diálogo, no entanto, é pedir conselhos à educadora, que repreende prontamente Cindy – 

sempre em tom de comédia – e sugere que ela seja mais paciente e desenvolva um 

método pacífico de trabalho. Após ouvir as orientações, Cindy garante que vai aposentar 

o “macarrão”, mas faz a promessa com “dedos cruzados”, revelando assim sua intenção 

em não cumpri-la.  

Não é prudente, portanto, afirmar que a personagem Cinderela assimilou-se, 

cooptou-se, utilizando seu poder para castigar o “desviante”. Em sua performance, 

atesta-se a recorrência a imagens estereotípicas, mas não como signos petrificados, 

representações fixas e estanques sobre o “outro”. O estereótipo é utilizado no programa 

Papeiro da Cinderela como lugar de identificação possível, mas sempre duvidosa, 

incompleta, carente. Ao manipular essas imagens, a atração promove fissuras em sua 

superfície, expondo-as não como verdades, evidências, mas como ficções que podem 

ser reelaboradas, deslocadas, ressignificadas. Talvez o uso do estereótipo possa ser visto 

aqui como uma armadilha perversa para o cânone, que adere àquelas imagens 

acreditando tratarem-se de suas verdades fossilizadas, mas ao entrar na performance, 

confronta-se com deslizamentos sutis e subliminares em seus sentidos. A imagem de 

Cindy prometendo a Nanny que seguirá seus conselhos, mas “cruzando os dedos”, nos 

parece a metáfora ideal dessa armadilha, como se a personagem fingisse aceitar a 

norma, mas desde sempre com a intenção de rompê-la. Um jogo, certamente, 

subreptício, talvez desonesto, de negociação dessa voz sufocada entre o cânone e a 

margem. E que, por isso, tende a ser reprovado por seu não alinhamento, por sua 

permanência na fronteira, por sua rejeição a assumir partidos. Daí, o Papeiro da 

Cinderela ser atacado tanto pelas potentes vozes do cânone – que o acusam de 
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degradação dos valores morais – quanto pelo grito dos movimentos minoritários – que o 

denunciam como normativo. 
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4. O Grotesco Popular e o repúdio moderno ao riso ambivalente 
 

Na introdução desta pesquisa, apresentamos trechos da argumentação elaborada 

pelo Ministério Público de Pernambuco em ação civil promovida contra o programa 

Papeiro da Cinderela, objeto de nossa investigação. Entre outras afirmações, o 

documento diz que, “sob o manto da comédia”, a atração promove a execração de 

“pessoas humildes”, tornando assim a realidade de “uma população já excluída, um 

motivo de zombaria para os que a assistem”. 

O MPPE alerta ainda que a “suposta comédia ridícula da vida privada” tem 

“estimulado outras pessoas à reprodução daqueles comportamentos de violência”; 

assegurando que “uma manifestação da arte quando revestida de ironia ou irreverência 

se presta muito bem a atrair a atenção do público para fazer uma denúncia de injustiças 

sociais”. Essa última assertiva sendo, portanto, o exato oposto do que o programa 

supostamente mostraria, i.e., “um enfoque bizarro tanto de situações do cotidiano ou 

dos próprios seres humanos, ali escolhidos para servirem de troça aos telespectadores”. 

Esses e outros argumentos utilizados ao longo da ação despertaram em nós o 

interesse em investigar as categorias do grotesco popular e do riso, no intuito de 

perceber como o cômico desloca a noções de estereótipo, discriminação e identidade. 

Partimos assim do pressuposto que o riso não concede aos seus objetos o mesmo 

tratamento das formas consideradas sérias e que, portanto, a noção de representação 

aplicada ali não pode ser simplesmente transposta ao cômico.  

Além disso, é preciso perceber também que os limites éticos da comédia não são 

os mesmos dos tais gêneros sérios, entendendo assim em que medida o cômico 

suspende o “politicamente correto”, a ética cotidiana. Para nós, ainda, é relevante 

entender como historicamente formulou-se uma crítica burguesa à comédia, lançando-a 

ao território do mau-gosto, e como se elaborou a idéia de um humor considerado bom 

em oposição ao cômico popular. Constituição histórica e cultural do gosto que em muito 

explica o entendimento dos membros do Ministério Público a respeito do programa em 

questão. 

 

4.1 Escolinha da Cinderela e carnavalização 

É no trabalho de Mikhail Bakhtin sobre a obra de François Rabelais e a cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento, que ancoraremos nossa análise sobre as 

manifestações do cômico popular no programa Papeiro da Cinderela.  
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Com o objetivo de entender o monumental legado de Rabelais para a literatura e 

cultura ocidentais - a produção emblemática desse autor como melhor tradução de um 

limiar histórico -, Bakhtin analisa as formas cômicas populares que povoaram a Idade 

Média e chegaram até o Renascimento, servindo assim de fonte primordial para a escrita 

rabelaisiana. A intenção de Bakhtin é promover uma correção histórica, efetuar um 

trabalho de requalificação da obra de Rabelais, analisada sempre de maneira equívoca a 

partir dos critérios e parâmetros de uma estética burguesa moderna.  

Ao fazê-lo, o lingüista russo elabora um enorme tratado sobre as expressões do 

cômico popular na Idade Média e no Renascimento, seus significados, sua historicidade, 

permitindo-nos estabelecer elos muito evidentes com a cultura cômica popular 

contemporânea, manifesta em programas de televisão como o Papeiro da Cinderela.  

Bakhtin fala de um riso popular, de um humor manifesto na praça pública, que 

se opõe à cultura oficial, à Igreja e ao Estado, e que tem no Carnaval seu momento de 

liberação. O carnaval, que, como hoje, ocorria uma vez ao ano, era o período em que 

emergia e se demarcava essa visão não oficial do mundo. Era, na verdade, a expressão 

de uma segunda vida, de outra percepção do social. O carnaval é, nesse contexto, não 

apenas uma forma artística, mas sim de vida, expressão do renascimento, da renovação, 

da ressurreição.  

No ambiente festivo, eliminam-se as categorias e as hierarquias, cria-se uma 

linguagem própria, injuriosa, grosseira, vulgar, livre; outras formas corporais de 

comunicação explodem, as normas são rompidas. Durante o carnaval, as verdades e o 

poder são colocados em xeque, o mundo é virado pelo avesso, posto ao contrário, o que 

é alto é puxado para baixo e vice-versa. A festa é, na verdade, uma grande paródia da 

vida cotidiana, dos rituais religiosos. Em oposição à visão séria de mundo, às noções de 

acabamento, de perfeição, de imutabilidade, tem-se o riso carnavalesco, que é festivo, 

universal, do povo. 

Esse riso, no entanto, não é, como veremos, o riso satírico que se desenvolverá a 

partir do neoclassicismo do século XVII, ou seja, um riso exclusivamente negativo, que 

condena seu objeto e exclui-se dele. É, ao contrário, ambivalente, nele estão incluídos 

aqueles que riem. É burlador e sarcástico, nega e afirma ao mesmo tempo, suspende e 

rompe a norma temporariamente para voltar a afirmá-la. Expressa a “opinião sobre o 

mundo em plena evolução” (Bakhtin, 2008: 11). 

O riso popular medieval baseia-se na vida material e corporal: nos atos de beber, 

comer, realizar as necessidades naturais, saciar os apetites da vida sexual. Ao sistema de 
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imagens que o traduz, Bakhtin chamou de Realismo Grotesco. O termo grotesco vem da 

palavra gruta e deriva de pinturas encontradas nas Termas de Tito, em Roma, ao final 

do Século XV. Essas pinturas apresentavam um jogo livre de formas animais, vegetais e 

humanas, representações nas quais essas fronteiras eram borradas. Logo, a reunião do 

heterogêneo, o inacabamento, o rompimento das proporções naturais, a celebração do 

excesso são tomadas como características definidoras do Grotesco.  

Essas imagens veiculam a concepção de que “o cósmico, o social e o corporal 

estão ligados indissoluvelmente numa totalidade viva e indivisível” (Bakhtin, 2008: 17). 

Isso porque para o popular, o corpo não está separado do mundo. A idéia de um corpo 

isolado em si mesmo, abstrato, cuja significação independe da terra começará a ser 

gestada a partir da ascensão da burguesia como classe dominante após o Renascimento.  

Contrariamente, o corpo medieval é exagerado, incomensurável, cresce e se 

renova. Não estamos tratando ainda de um ser biológico isolado, mas de uma 

experiência coletiva, comunal. Daí o caráter positivo e afirmativo dessa festa, desse 

banquete dionisíaco, que celebra a fertilidade, a abundância, o crescimento. Por esse 

motivo, o realismo grotesco trabalha por rebaixamento, pela transferência das coisas 

altas, superiores, para o plano material e corporal. Aproximando da terra tudo o que é 

elevado, espiritual, ideal.  
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 de 

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 positivo, regenerador: é ambivalente, ao mesmo 

tempo negação e afirmação. Precipita-se não apenas para o baixo, para o 

nada, a destruição absoluta, mas também para o baixo produtivo, no qual se 

realizam a concepção e o renascimento, e onde tudo cresce profusamente. 

(Bakhtin, 2008: 19) 

É a partir desse princípio que se configuram as relações topográficas entre o alto 

e o baixo, ou o céu e a terra, a razão e o extinto, ou, como perceberemos mais à frente, 

entre os gênero artísticos considerados sérios, nobres, altos; e aqueles tidos como 

grosseiros, vulgares, baixos. 

A ambivalência do riso popular está na sua celebração do antigo e do novo, do 

que morre e nasce, do princípio e do fim. Enquanto na estética clássica a vida cotidiana 

é preestabelecida, completa, acabada; no grotesco, as imagens são disformes, 
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monstruosas, horrendas. No cômico popular, a vida está em processo, é contraditória, 

imperfeita, incompleta. Uma vez que o corpo não está separado do resto do mundo, mas 

é inacabado, imperfeito, as imagens dessa cultura enfatizam sua abertura para o exterior, 

focalizam as partes penetráveis, seus orifícios, sua protuberâncias, excrescências e 

ramificações.  

Trata-se de um corpo dual, que, ao mesmo tempo, que dá a vida, desaparece; 

está pronto para a concepção, para dar a luz e para a morte. Esse corpo é quase sempre 

visto perto de seu nascimento ou de sua morte, ao contrário da plena maturidade das 

representações clássicas. Ele se mistura ao mundo, aos animais, às coisas, de forma 

indistinta. Daí a predileção do cômico popular pelas imagens de cópula, gravidez, parto, 

nascimento, degeneração, velhice, apontando tanto para o florescer de uma nova vida 

quanto para o crepúsculo da velha. Daí seu interesse pela partes que permitem os fluxos 

com o mundo, como a boca, o nariz, o ânus, os seios, o falo. 

O grotesco é a estética do hiperbolismo, do excesso, do exagero. No rosto 

humano, ele tem preferência pela boca e pelo nariz, por tudo aquilo que ultrapassa o 

corpo. Sendo a boca ainda mais marcante, aberta, escancarada, pronta para estabelecer 

conexões com o mundo. É um corpo em movimento, nunca pleno, auto-suficiente, 

nunca acabado, “está sempre em estado de construção, de criação, e ele mesmo constrói 

outro corpo; além disso, esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele (...)” 

(Bakhtin, 2008: 277). 

Se o corpo clássico é fechado, visto do exterior. Se os limites que o apartam do 

mundo são obstruídos, eliminados. Se sua superfície é maciça e sem falhas. Se os signos 

de seu inacabamento são disfarçados. Se as suas manifestações da vida íntima são 

silenciadas. Se a boca e o nariz nele assumem funções individualizadoras, meramente 

expressivas. Se ele basta a si mesmo e seu nascimento e morte tornam-se fenômenos de 

interesse estritamente particular. O corpo grotesco, ao contrário, não tem fachada, sua 

superfície não é isolada, sua fisionomia não é expressiva. “Ele é encarnado seja pelas 

profundidades fecundas, seja pelas excrescências aptas à reprodução, à concepção. Esse 

corpo absorve e dá à luz, toma e restitui.” (Bakhtin, 2008: 297) 

Nas partes inferiores, ventre, pênis e ânus são os seus principais portais. Além 

disso, o cômico popular é povoado por gestos ligados ao baixo material e corporal como 

formas de injúria. Outra imagem por excelência do grotesco é a dos corpos híbridos, das 

anomalias físicas, dos anões, dos seres destituídos de membros ou deles dotados em 

excesso; das figuras com partes corporais posicionadas em locais inusitados, das 
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mutações, e de todas as “fantasias anatômicas de um grotesco descabelado”. (Bakhtin, 

2008: 302-303) 

Mas como vimos dizendo, o grotesco, segundo Bakhtin, é primaveril, celebra as 

mudanças e transformações. Nele a morte não é vista como o oposto da vida, mas parte 

dela, uma etapa do processo de renovação. Isso porque esse sistema de imagens não está 

preocupado com o acabamento, mas com o devir, entende a existência como fluxo, 

como algo não estático.  

Enquanto a Igreja e o cristianismo medievais condenavam o riso na esfera 

oficial, havia uma necessidade de legalizá-lo, de criar uma válvula de escape para ele 

fora da Igreja. Essa licença era concedida uma vez ao ano durante o carnaval, período 

no qual o povo gozava de liberdade considerável. A “festa dos loucos”, com suas 

inversões e degradações, sua permutação das personagens sociais, sua des-

hierarquização, suas trocas entre o superior e o inferior, era uma necessidade para a 

manutenção das regras durante o restante do tempo.  

Nesse sentido é que o cômico popular vai ser regido pela lógica topográfica de 

trazer tudo o que é elevado para o baixo material e corporal, no intuito de renová-lo. A 

máscara assume aqui também papel determinante, pois ela traduz a negação da 

identidade, do sentido único, petrificado; simboliza a alternância, a reencarnação, a 

relatividade. Nega a coincidência consigo mesmo, expressa a metamorfose, o 

rompimento das fronteiras naturais. “A máscara encarna o princípio do jogo da vida, 

está baseada numa peculiar inter-relação da realidade e da imagem, característica das 

formas mais antigas dos ritos e espetáculos”. (Bakhtin, 2008: 35) 

O riso popular festivo não está preocupado com os aspectos negativos da 

existência, não se dirige aos objetos considerados inferiores, mas é universal, total. Ele 

não é voltado ao particular, mas ao todo, e não faz exceção alguma aos extratos 

superiores. Também não visa o corpo individual, mas encena o drama do “grande corpo 

popular da espécie”, em seu processo de renovação. (Bakhtin, 2008: 76) É uma 

experiência social, da multidão do carnaval na praça pública, dos corpos em contato, da 

coletividade crescendo e se renovando.  

Dessa forma, Bakhtin enxerga no riso grotesco três principais características: 1. 

o caráter universal; 2. a liberdade, liberação do corpo; 3. a verdade popular não-oficial. 

Sobre essa última característica, vale dizer que esse riso é uma vitória sobre o medo. 

Tudo o que era temível na cultura oficial, é superado durante o período da festa. Cria-se 

assim uma verdade paralela, diferente, uma nova visão libertadora a respeito do mundo. 
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Essa verdade representa uma vitória sobre as formas de poder, sobre as forças 

opressivas e repressivas. O riso nunca será, portanto, arma da dominação, pois “(...) não 

impõe nenhuma interdição, nenhuma restrição. Jamais o poder, a violência, a autoridade 

empregam a linguagem do riso”. (Bakhtin, 2008: 78)  

Ele purifica o sério, complementando-o, rejeitando seu caráter dogmático, 

unilateral, categórico, suas armas de intimidação, suas ilusões ingênuas, seu 

esgotamento em si mesmo. Visa impedir que o sério se fixe, se isole, se torne acabado, 

expondo a ambivalência da verdade. (Bakhtin, 2008: 105) 

É interessante observar como o cômico do Programa Papeiro da Cinderela 

dialoga francamente com a linguagem carnavalesca, com o riso popular e festivo 

descritos por Bakhtin. Em princípio é importante colocar que não se trata, aqui, de uma 

transposição do aparato elaborado pelo autor que desconsidere a passagem do tempo e 

tome o popular no Papeiro da Cinderela como um símile do realismo grotesco 

medieval.  

No entanto, não podemos deixar de levar em conta que a cultura nordestina 

preserva boa parte do legado medieval, como herança da cultura ibérica que aqui se 

instalou no período colonial e, nalguma medida, preservou-se. Não é demais citar todas 

as manifestações dessa cultura que se alinham às expressões medievais como a farsa, os 

autos, as paixões, o teatro de mamulengos, os tipos cômicos das feiras populares, outros 

oriundos da Commedia dell’arte, os cantadores, as festas de bumba-meu-boi, as 

celebrações profanas paralelas às religiosas, etc. Particularmente o carnaval, que, como 

sabemos, nesta região, assume seu caráter mais amplamente popular, dionisíaco, 

cósmico, total, mesmo se comparado à festa em outras partes do mundo contemporâneo.  

Nesse sentido, é impossível desconsiderar as influências, e talvez mesmo a 

natureza da festa, do carnaval, não somente das práticas do transformismo presentes no 

programa, mas de todo o cômico por ele exercitado. O riso no Papeiro da Cinderela é, 

como veremos nos exemplos a seguir, herdeiro da feira, da praça pública, do circo. 

Lugares por excelência onde sobreviveu o realismo grotesco, “por mais atenuado e 

desnaturalizado que seja o seu aspecto”. (Bakhtin, 2008: 25). 

 No quadro Escolinha da Cinderela, veiculado a partir de junho de 2006, 

podemos perceber várias manifestações desse riso. Como já apontamos no primeiro 

capítulo deste trabalho, a Escolinha parodia uma atração de sucesso do humorista Chico 

Anísio, a Escolinha do Professor Raimundo, veiculada pela Rede Globo de Televisão e 

atualmente fora do ar. É importante apontar que mais que uma paródia de outra obra, a 
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Escolinha da Cinderela é uma paródia do ambiente sério da escola, da sala de aula. 

Espaço da cultura oficial que, assim como a Igreja e o Estado, forma um dos pilares nos 

quais está fundada a vida social. 

 Nesse sentido, a Escolinha da Cinderela carnavaliza, inverte a ordem, des-

hierarquiza papéis, suspende as autoridades. A imagem de um transformista como 

professor(a), em si, já nos parece um rompimento de normas, de padrões. No lugar 

ocupado pelo docente normativo, aquele que deve guiar, orientar, doutrinar, manter a 

ordem, categorizar; vê-se um habitante de um “entrelugar” sexual, alguém que cruzou 

as fronteiras dos gêneros e sexualidades e ousou desafiar o cânone (Fig. 18). Mas o riso 

da Escolinha da Cinderela não se resume à figura do/a professor(a), ele também se 

traduz nos alunos, todos adultos e portadores de algum “desvio”. 

 
Figura 18. A professora Cinderela 

 As personagens dessa escolinha são alcoólatras, loucos, anões, transformistas, 

caipiras, garotos feios e deformados, deficientes físicos, pobres famintos, obesos, 

homens e mulheres de beleza padrão, porém de baixo QI; e figuras que parodiam de 

maneira livre outras personagens mitológicas, de ficção, artistas e tipos célebres como o 

Saci, a Preta de neve (paródia da personagem fabular Branca de Neve), Tati Quebra-

Barranco (paródia da cantora de funk carioca Tati Quebra-barraco), Abigobaldo 

(paródia da personagem Zé Bonitinho da Escolinha do Professor Raimundo), Chapolin 

(Paródia da personagem de mesmo nome), Carga Pesada (sósia do ator Antônio 

Fagundes na minissérie Carga Pesada), Marroe (repórter do programa Papeiro da 

Cinderela que parodia o apresentador Sílvio Santos), Vaginaldo Rossi (paródia do 

cantor pernambucano Reginaldo Rossi), Reinaldinho (paródia do jogador de futebol 
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Ronaldinho), D. Xuxuca (paródia da apresentadora de TV Xuxa Meneghel) e Juju 

Liberato (paródia do apresentador de TV Gugu Liberato).  

Tomam parte ainda do elenco, em menor incidência, figuras de alguma 

notoriedade que se tornaram populares e cômicas por seu comportamento “desviante”, 

como o lutador de boxe Todo Duro, famoso por fugir da norma padrão do português em 

suas declarações e pelo bordão: “eu vou ‘estraçaiar’”; e Patrick, dançarino de banda 

brega local, cujo bordão, “Olha a faca”, parodia aquele do personagem “efeminado” de 

mesmo nome do programa da Rede Globo de Televisão, Zorra Total.  

 Entre as personagens ainda catalogadas por nós nos episódios analisados (de 20 

minutos aproximadamente cada um), vale citar: Tareco, um bêbado inveterado; 

Doidilene Maria, a louca (vivida pelo ator-transformista Gil Araújo); Ana Malícia, 

garota que todos os homens desejam, mas que sempre enxerga uma conotação sexual 

nas perguntas da professora; Manezinho, garoto feio, abobalhado, cujo corpo é 

totalmente contorcido; Amaro da Mão de Vaca, dono de bar, morador do bairro 

periférico do Ibura e fumante compulsivo; Sabidão, anão negro, único que conhece 

todas as respostas às perguntas feitas pela professora e, em alguns episódios, pode ser 

visto travestido como Sabidona; Mauricinho, rapaz de corpo saudável e malhado, que, 

apesar da ignorância, goza dos favores da professora, insinuando-se aí uma relação 

amorosa entre os dois; Rogéria Montier, vivida pelo ator-transformista Marcílio 

Montier; Zé da Macaxeira, caipira que carrega uma fálica macaxeira sempre à mão; 

Dona Clotilde, catadora de lixo que traz o filho recém-nascido ao colo; Dona Fufu, 

surda que, paradoxalmente, carrega enormes orelhas postiças; e Benedito, fantoche de 

uma criança “desbocada”.  

 Todas as personagens e todos os roteiros elaborados para o quadro recorrem às 

imagens do baixo material e corporal como ferramentas cômicas, conclamando, como 

apontou Bakhtin, os atos de comer, flatular, beber, copular, transpirar; a 

degenerescência do corpo que bebe e fuma em excesso, é deformando, largo, não tem 

dentes, possui cabelos desgrenhados e piolhos, é excessivo, exagerado, falho. Órgãos 

genitais, ânus e boca são as principais fontes de todas as excrescências e fluídos; além 

disso, as personagens recorrem freqüentemente aos gestos e expressões ligados aos 

orifícios corporais, às deformidades, aos “desvios” e às necessidades naturais como 

forma de injúria. 

 Em episódio especial reunindo trechos de quadros veiculados no ano de 2006, 

vemos alguns exemplos do que vimos descrevendo. Duas novas alunas são anunciadas 
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pela professora, Lindalva (vivida pelo ator-transformista Salário Mínimo) e Terezinha 

(pelo ator-transformista Rita Pavone). Elas são advertidas pela mestra para que “não se 

estranhem”, pois ameaçam entrar em briga corporal constantemente. Ao longo da aula, 

veremos vários momentos em que Lindalva e Terezinha duelarão aos tapas, para gáudio 

da turma, que se compraz em vê-las brigar, o que instaura o caos em sala, visto que 

vários alunos tomam parte na contenda. (Fig. 19) 

 
Figura 19. Manezinho entre Lindalva e Terezinha, na primeira fila. 

 

Mais à frente, Amaro da Mão de Vaca é chamado. Após responder à pergunta da 

professora com uma meia dúzia de grosserias, ele retorna ao seu banco e afirma: “Eu 

sou fino. Só não sou fino com quem não é fino comigo” e ouve de Cinderela: “Você é 

fino, mas ‘caga’ grosso!”.  

Em outro momento, o anão Sabidão vai mostrar à turma, num mapa mundi, 

afixado à parede, onde fica a América. Ao passar por Tareco, este lhe oferece um 

“cálcio”, expressão popular que traduz um suporte corporal para elevar alguém que não 

consegue alcançar algo. E somente com o “cálcio” de Tareco, Sabidão consegue apontar 

a região no mapa.  

O mesmo Tareco depois de chamado e inquirido pela professora, que sempre 

reclama do seu odor e do seu vício pelo álcool, assiste à mestra convidar a turma a 
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cantar: “Cachaça ainda mata um ‘corno’ desse, será que é esse, será que é esse?”. O 

bêbado, então, retira-se dizendo: “Eu vou tomar no ‘fundo’”, num trocadilho em que se 

refere a uma suposta garrafa de cachaça que estaria na parte dos fundos da sala.  

Cinderela pergunta a Juju Liberato, que carrega a tiracolo um boneco do 

personagem de animação Piu-Piu: “Qual o menor passarinho do mundo?”, ao que Juju 

responde: “Meu pintinho amarelinho, toda vez que vou tomar banho e olho no espelho, 

eu choro tanto”. Fazendo um trocadilho entre a palavra “pinto” como expressão popular 

do falo, o pássaro e a música de grande sucesso do apresentador Gugu Liberato, 

Pintinho Amarelinho.  

Tareco, mais uma vez, faz chiste sobre dois personagens, Tati Quebra-Barranco 

(que é gorda) e Rogéria Montier: “São dois animais de circo, professora. Um elefante e 

...”. Ao que, Cinderela prontamente complementa: “Um alce”, como forma de evitar a 

expressão “frango”. Mais à frente, ficamos sabendo que os dois atores, de fato, fazem 

shows em circos populares da Região Metropolitana do Recife, como o Transamérica. 

(Fig. 20) 

 
Figura 20. Tati Quebra Barranco 

D. Clotilde é perguntada pela professora sobre “qual é a cor da água” e 

responde que a água é preta, pois devido à escassez do recurso, sempre tem acesso 

somente a meio balde para satisfazer suas necessidades. Esclarecendo que, depois que 

utiliza o líquido para tomar e dar banho em seus rebentos, a água fica preta tamanha é a 

sujeira.  
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Em outro episódio retrospectivo, Doidilene Maria, a louca, quando chamada pela 

mestra, pergunta: “Tem merenda?” e ouve como resposta uma injúria: “Isso é uma 

‘morta-fome’!”. Mesmo assim, Cinderela prossegue: “Metáfora. Quando uma criança 

nasce, dizemos que a mãe deu à luz. E quando a senhora nasceu?”. Doidilene, 

prontamente, responde: “O médico disse para mãezinha: ‘se dentro de 15 dias ela não 

latir, pode criar que é gente’!”. Em seguida, a personagem Chupa-Engole acrescenta: 

“Ela nasceu ‘banguela’ e até hoje não nasceu dente, professora”.  

Contrariada com seus alunos, e depois de dirigir pergunta a Manezinho (que se 

auto-denomina “o menino mais bonito do Nordeste”), Cinderela reclama: “Esse chegou 

aqui com uma ‘catinga’ de ‘chulé’ triste!”.  

No primeiro episódio da temporada 2007, exibido no dia 26 de janeiro, 

identificamos ainda um sem número de exemplos do grotesco popular e suas 

manifestações. Quando chamada, a personagem Marroe levanta-se e solta seu jargão, 

trocadilho extraído da linguagem popular: “Estou com o ‘cru’ pegando fogo”. 

Prontamente, um dos alunos que está sentado no banco traseiro detona um extintor de 

incêndio sobre a região glútea de Marroe e o tumulto se estabelece.  

Ao olhar para o fantoche Benedito, Cinderela injuria: “Que cabelo miserável é 

esse!”. Enquanto isso, o Saci invade a sala de aula. Trata-se de um ator com o rosto 

pintado de negro e uma calça cortada na altura da coxa em uma das pernas, veiculando a 

ilusão de que o membro está ausente. A professora pede à figura folclórica uma dica de 

economia e ouve como resposta: “comprar uma calça”. Ela então retruca: “Economia? 

Tu estás é gastando, ‘bestão’!”. “Estou não, minha filha, porque em terra de saci 

comprar uma calça dá para dois sacis”, adverte com sagacidade o aluno.  

Rogéria Montier, quando questionada sobre a utilização do fio dental, garante à 

professora que dele não faz uso, pois tem o “bumbum” cheio de “bite-bite”, entendendo 

o fio dental como o traje de banho sumário que deixa os glúteos à mostra e recorrendo 

ainda à expressão popular pernambucana para se referir às marcas corporais deixadas 

por ferimentos. Já Abigobaldo, quando perguntando sobre o que acha do sexo na 

televisão, dirige a questão para outra aluna, Gigi (vivida por um ator-transformista), não 

sem antes dizer-lhe: “Mas é uma sereia, metade mulher, metade baleia!”. Gigi explica: 

“A gente tira a antena, tira as coisas de cima e vai!”.  

Cinderela segue proferindo suas injúrias e grosserias. Para o Saci, diz: “Eu não 

quero mais você na rua cheirando cola e fazendo o que não deve”. Para Amaro da mão 

de vaca: “Que macho ‘véio’ e ‘otário’!”. Para Tareco: “E tu, ‘catinga’ de boca, de cana. 
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‘Cu’ de ‘bebo’ não tem dono não. Você ainda vai sair na troça em Olinda: ‘o cachorro 

que lambeu o seu’”. Mais à frente, a personagem Lambu revela sua urgência em ir ao 

banheiro: “Eu posso ir lá no banheiro que eu não estou agüentando mais?”. Enquanto 

isso, ouvimos sons de flatos inseridos pela edição. Cinderela autoriza o aluno a se 

retirar, dizendo: “Salva teu corpo. Salva tua alma, aliás, porque teu corpo já 

apodreceu!”. Para Ana Malícia, com quem mantém uma relação de despeito em virtude 

dos dotes físicos da garota, adverte: “Muito curtinha essa saia. Cuidado para não 

tropeçar!”, chegando mesmo a chamá-la de “vaca” em outra passagem. 

No mesmo episódio, um flashback rememora o passeio feito pelos alunos da 

Escolinha a um parque aquático. Nesse lance de memória, vemos os estudantes em 

trajes de banho implorarem por comida à professora, que retruca: “É por isso que vocês 

são pobres. Olha ‘praí’, você com essa ‘lapa’ de ‘bucho’ (dirige-se a Reinaldinho) e a 

senhora, dona Tati, é um modelo de gente feia e gorda!”. De volta à sala de aula, 

Cinderela tenta desculpar-se com os alunos, dizendo: “Bando de ‘alma sebosa’22! O que 

é um dia sem comer?”, quando ouve de Tareco o seguinte contra-argumento: “Um dia 

sem comer, tudo bem, mas eu passei um dia sem beber!”. 

Outro recurso muito freqüente no quadro é o uso da força física pela professora. 

Com seu “macarrão”, já visto por nós no quadro Super Cindy, analisado no capítulo 

anterior, Cinderela bate regularmente nos alunos. Em dado momento do episódio 

exibido no dia 02 de fevereiro de 2007, chega mesmo a ameaçar o boneco Benedito de 

atirar-lhe à cabeça o globo terrestre, elemento muito comum na sala de aula. Nesse 

mesmo episódio, vemos a professora dirigir-se ao aluno Amaro da Mão de Vaca, 

solicitando que ele largue o fumo: “Larga esse cigarro, vai acabar contigo!”. Para logo 

em seguida, conclamar a turma a cantar: “Fora, fora, joga o ‘tabaco’ fora!”. Utilizando-

se aí de um trocadilho com a expressão popular para referir-se ao genital feminino. (Fig. 

21)  

                                                 
22 Expressão popular que designa marginal, meliante, pessoa ruim. 
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Figura 21. Sr. Amaro da Mão de Vaca com cigarro na mão esquerda 

 

Para Ana Malícia, a professora pergunta: “A senhora já pegou numa jurubeba?”. 

A aluna então responde: “Professora, como a senhora é safada!”. Cinderela reverte a 

situação e diz que a estudante é quem “leva tudo para o buraco da maldade”. Em 

seguida, recorre aos dotes intelectuais de Sabidona: “A senhora que já caiu sentada 

numa jurubeba, diga o que é uma jurubeba”.  

Mais à frente, a professora pergunta a Patrick: “Quem foi Juscelino 

Kubitschek?”, fazendo uma pantomima corporal em que fica de cócoras, simulando o 

ato de defecar a partir da decomposição dos fonemas do nome Kubitschek (“cu”: ânus; 

“cheque”: defecar).  

Fica, portanto, mais que evidenciado nos exemplos acima que o cômico no 

Programa Papeiro da Cinderela alimenta-se do sistema de imagens do Grotesco 

Popular. O corpo, aqui, é degenerado, decrépito, está em permanente troca com o 

mundo, mostra-se aberto, perecível, permeável, incompleto, imperfeito. É a multidão da 

sala de aula, do grupo, do coletivo quem se expressa e não os indivíduos isolados, 

particularizados. Esse corpo está em permanente contato e troca com os outros corpos, 

com seus fluídos e excrementos, é um corpo pronto para renascer, para renovar-se, para 

degenerar e dar à luz.  

O riso aqui é festivo, celebratório, ambivalente, total. Ninguém lhe escapa. Ele 

não possui um alvo único, um objeto particular, não é sarcástico, não condena. É um 

riso inclusivo, do qual todos são agentes e vítimas. A Escolinha da Cinderela é o 
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mundo da educação virado pelo avesso, é sua paródia, sua versão cômica, sua outra 

verdade, a aposição de uma dúvida a respeito de sua seriedade. 

 

4.2 O gosto moderno contra o riso popular 

Como dissemos, o projeto de Bakhtin é requalificar a obra de Rabelais que, para 

ele, assim como a criação de Cervantes e Shakespeare, traduz a entrada da língua vulgar 

na grande Literatura durante o Renascimento. O autor está interessado em investigar o 

rompimento de fronteiras que se dá naquele período histórico, quando a cultura cômica 

ultrapassa os limites da festa e penetra na obra dos escritores referidos. Para Bakhtin, o 

século XVI é o “apogeu da história do riso”. (Bakhtin, 2008: 87).  

Mas a obra de Rabelais foi proscrita nos séculos seguintes ao Renascimento. Foi 

analisada à luz de preceitos modernos, que ignoram, são alheios e desqualificam a 

cultura popular medieval. Estão fora do seu código, logo, não têm condições de 

compreendê-la. Para expor as nuances dessa incompatibilidade histórica e estética, 

Bakhtin mostra como o cômico popular foi sendo depurado a partir do classicismo, 

lançado ao território do mau-gosto, do baixo, enquanto outros gêneros, como a “alta 

comédia”, passaram a ser elaborados como modelos do tolerável.  

A partir da ascensão da burguesia e da emergência da modernidade, a cultura da 

praça pública transfere-se para a vida privada. O corpo coletivo e a multidão tornam-se 

o corpo particular e o indivíduo isolado. O baixo material perde então seu caráter 

ambivalente, sua força produtiva e torna-se exclusivamente negativo. A ligação com a 

terra é rompida. A liberdade da praça torna-se a “lavagem da roupa suja em privado” 

(Bakhtin, 2008: 91). A obscenidade torna-se sexual, limitada à vida privada.  

As grosserias, vulgaridades e injúrias perdem sua licença especial, seu privilégio 

temporário e seu lugar no sistema oficial. O classicismo, com suas imagens de um corpo 

acabado, perfeito, pleno, completo, busca depurar as visões do corpo grotesco. Nesse 

sentido, as obscenidades modernas preservam apenas seu aspecto negativo, tornam-se 

expressões isoladas de mero insulto, descontextualizadas. 

Esse processo de transformação passa ainda pelo Grotesco Romântico, que é 

meramente subjetivo, individual, abstrato e não corporal. O riso assume as formas da 

ironia, do sarcasmo, veiculando sentenças morais. Seu aspecto ambivalente e 

contraditório perde força.  

A partir dos séculos XVII e XVIII começa a haver uma hierarquização dos 

gêneros, topografia na qual o riso assumirá o lugar mais inferior, naturalmente. 
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Enquanto na Idade Média e no Renascimento, o riso popular garantia o acesso pleno ao 

mundo, no Classicismo essa ambivalência se torna inaceitável. Apenas o “sério” diz a 

verdade. Ao cômico cabe a tarefa de castigar, de punir. 

A imagem grotesca é vista como meramente satírica, denegridora, o exagero 

perde seu impulso positivo. Esse processo de exclusão ganha corpo ainda quando o 

crítico francês Boileau escreve em 1674 sua Art Poetique, tratado de estética que 

pretende retomar os preceitos da Poética aristotélica, mas acaba por se tornar uma 

gramática normativa que regula, inclusive, os limites do cômico. Aqui é preciso dizer 

que, na ausência dos fundamentos aristotélicos sobre o riso – o filósofo grego tratou da 

Tragédia em sua Poética, mas não da Comédia -, vários autores a partir do Século XVII 

lançaram-se à tarefa de defini-lo. E assim como Boileau, a maioria deles repudiou o 

cômico, em especial suas formas materiais e corporais.  

O objetivo dessas poéticas era elaborar os preceitos de uma “alta comédia”, que 

enquadrasse a comicidade aos limites da razão, do decoro. O classicismo advoga 

distância do baixo farsesco, dos elementos populares. Exige altura e profundidade, um 

riso que eleve alma, seja superior ao corpo, não superficial, mas que traga algo por trás, 

um sentido oculto, uma reflexão sobre a vida humana.  

Para Cleise Mendes, esse postulado é francamente incompatível com a comédia, 

que é plana, exterior, recusa a ocultação, a ilusão. Segundo a autora, o cômico está 

longe de qualquer ética ou estética idealista. Trabalha, sim, por rebaixamento, exige a 

materialidade. Nesse sentido é que ela aponta como a comédia foi, a partir do Século 

XVII, sistematicamente analisada a partir dos valores ligados à tragédia e aos outros 

gêneros “sérios”. “É preciso, por uma vez, dizer que a comédia (ou o que existe de 

comicidade numa comédia) não irá subir ou aprofundar-se para atingir algum tipo de 

validação estética, pois esta não é sua via de ação”. (Mendes, 2008: 58). 

Mesmo para um escritor como Vitor Hugo (2007), que se propõe a estudar o 

grotesco dentro dos preceitos de uma estética romântica, as imagens dessa forma 

preservam somente o que têm de negativo, funcionando por oposição ao belo, que 

emergiria mais reluzente quanto maior fosse seu contraste com o grotesco. O feio em 

Hugo assume unicamente a função de servir de contraponto, de condutor para o 

sublime. Ainda assim, consideramos relevante a contribuição do poeta, quando 

reconhece que “tudo na criação não é humanamente belo” (2007: 26), mas sua 

teorização se afasta amplamente das formas grotescas populares, autônomas e 

ambivalentes nelas mesmas.  
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O grotesco para Hugo, embora precise estar incluído na criação literária e seja 

por isso o diferenciador da escola romântica em relação à clássica, não é o mesmo 

sistema de imagens do cômico popular medieval. Ele não é regenerador, produtivo. 

Representa a besta humana e é, por isso, o fundamento da comédia. “Nesta partilha da 

humanidade e da criação, é a ele que caberão as paixões, os vícios, os crimes; é ele que 

será luxurioso, rastejante, guloso, avaro, pérfido, enredador, hipócrita. (...) O belo tem 

somente um tipo; o feio tem mil.”. (Hugo, 2007: 36).  

A comédia, para Hugo, entretanto, não representa a alma humana tal qual ela é. 

O drama, sim, com sua combinação do grotesco e do sublime, do mal e do bem, e sua 

purificação do “feio” para a prevalência do belo, é a melhor tradução do espírito cristão. 

Assim, embora reconheça a natureza dual da alma humana e a forma dramática como 

melhor expressão dessa ambivalência, a “tragédia sobre a comédia”, Hugo está mesmo 

em busca do sublime, da elevação, da abstração, da perfeição, da superação do grotesco. 

Julgamos fundamental historiar esse processo de exclusão e rebaixamento da 

comédia, pois acreditamos que a ação do MPPE, retomada no início deste capítulo, 

baseia-se nos preceitos estéticos em torno do cômico engendrados a partir do século 

XVII. Quando naquele documento se lê “sob o manto da comédia”, vislumbramos 

claramente um desejo de encontrar os sentidos profundos implícitos naquele riso. A 

idéia de que ele não eleva a alma humana, mas sim cuida de rebaixá-la, de trazê-la ao 

plano material, é tomada como motivo de reprovação. Busca-se assim uma 

profundidade incompatível com o cômico.  

Quando se afirma ainda que aquele riso tem por fim tornar “uma população já 

excluída, um motivo de zombaria para os que a assistem”, parte-se do pressuposto de 

aquele riso é, necessariamente, negativo, depreciativo, punitivo. O que, como vimos, 

não está em consonância com o caráter ambivalente e regenerador do popular.  

Ainda, quando se coloca que “uma manifestação da arte quando revestida de 

ironia ou irreverência se presta muito bem a atrair a atenção do público para fazer uma 

denúncia de injustiças sociais”, trabalha-se com a idéia de uma comédia com fins 

superiores, efeitos nobres. O que enxergamos aqui é, portanto, a posição dos modernos, 

descrita por Bakhtin, para quem aquilo que é importante e essencial não pode ser tratado 

pelo cômico: 

(...) a história e os homens que a encarnam (reis, chefes de exército, heróis) 

não podem ser cômicos; o domínio do cômico é restrito e específico (vícios 

dos indivíduos e da sociedade); não se pode exprimir na linguagem do riso a 
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verdade primordial sobre o mundo e o homem, apenas o tom sério é 

adequado; (...) o riso é ou um divertimento ligeiro, ou uma espécie de castigo 

útil que a sociedade usa para os seres inferiores ou corrompidos. (Bakhtin, 

2008: 57-58) 
 Assim, podemos afirmar que o desconforto e o incômodo causados pelo riso 

popular do programa Papeiro da Cinderela em diversos setores da sociedade 

pernambucana justifica-se em função do novo cânone cultural no qual está imersa essa 

parcela da população, pois “na medida em que o espectador esteja mais ou menos 

imerso numa cultura que desqualifique os aspectos materiais e corporais da existência, 

em nome de valores éticos, religiosos, sociais, políticos, disso dependerá sua 

disponibilidade para obter prazer da comédia – esse domínio onde a carna (va) lidade da 

vida irrompe sem cessar”. (Mendes, 2008: 62). Embora esse cânone seja dominante, não 

podemos desconsiderar, como afirmou Bakhtin, que a tradição do riso medieval 

sobrevive “nos gêneros canônicos inferiores” (2008: 88), no teatro popular de onde 

advém a personagem Cinderela e boa parte dos comediantes do programa que lidera. 

Assumindo, assim, essas formas, um caráter oposicionista que não pode ser julgado 

segundo os critérios e valores do sistema dominante. 

 

4.3 O pathos cômico: riso inclusivo e ambivalente 

 Henri Bergson escreveu o ensaio O Riso em 1900, algumas décadas antes de 

Bakhtin retomar o grotesco popular a fim de analisar a obra de Rabelais. O olhar de 

Bergson sobre o cômico é fundamentalmente moderno, burguês, alimenta-se de todo o 

aparato desenvolvido a partir do Século XVII no tocante à celebração da “alta comédia” 

e no entendimento de que ela tem fins moralizantes, elevados. Uma comédia que se 

dirige à mente, à razão e não ao corpo. Julgamos relevante retomar aqui seus preceitos, 

a fim de problematizar algumas estratégias do riso no programa Papeiro da Cinderela, 

tentando enxergá-las com lentes modernas. 

 A primeira hipótese de Bergson é a de que o riso é inimigo da emoção, 

incompatível com a sensibilidade, indiferente. Enquanto a catarse na tragédia se dá 

pelos sentimentos de terror e piedade que a platéia nutre quanto ao destino do herói, 

conforme descrito por Aristóteles, a comédia afastaria o pathos, exigiria a anulação 

desses sentimentos. É um riso que se dirige à mente e não ao coração. E embora o riso 

continue sendo coletivo, do grupo (real ou imaginário), ele não é inclusivo, não 

comporta os que riem, mas volta-se para um objeto externo. “O riso deve corresponder a 
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certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social.” 

(Bergson, 2007: 06). 

Além disso, Bergson defende – como demonstramos no capítulo anterior – que o 

riso nasce do “Automatismo”, da mecanização, da distração para a vida social. Se 

retomarmos essa teorização, perceberemos que o que nos atém à personagem Cinderela, 

o que nos faz rir com ela, é o seu enrijecimento para a vida em grupo. A personagem 

orienta-se de maneira automática, sem se preocupar com os outros, distraída das regras 

de sociabilidade.  

Embora reconheça que o defeito da personagem cômica não é sempre moral, que 

o problema não está na imoralidade que merece correção, mas na insociabilidade – 

exemplificando sua teoria com a imagem de alguém que é sempre honesto mesmo em 

situações em que precisaria flexionar esse comportamento – Bergson insiste nas teses da 

correção e da insensibilidade, do afastamento entre quem ri e o objeto. É nessa visada 

moderna que reside seu equívoco. 

 Se é verdade que a personagem cômica tem uma desatenção para consigo 

mesma e para com o outro. Se é coerente a divisão entre “atos” (conscientes, desejados) 

como definidores do drama; e “gestos” (escapam, são automáticos) como definidores da 

comédia. Se é correto dizer que a personagem cômica é, geralmente, um tipo, pois 

possui caráter mecânico, rígido e fixo. Não é prudente afirmar que: 
O riso estará lá para corrigir sua distração e para tirá-la de seu sonho. (...) A 

sociedade propriamente dita não procede de outra maneira. É preciso que 

cada um de seus membros fique atento para o que o cerca, que se modele de 

acordo com o ambiente, que evite enfim fechar-se em seu caráter assim como 

numa torre de marfim. Por isso, ela faz pairar sobre cada um, senão a ameaça 

da correção, pelo menos a perspectiva de uma humilhação que, mesmo sendo 

leve, não deixa de ser temida. Essa deve ser a função do riso. Sempre um 

pouco humilhante para quem é seu objeto, o riso é de fato uma espécie de 

trote social (Bergson, 2007: 100-101) 

 A partir dessa leitura, o riso teria caráter estritamente punito, em oposição ao 

caráter festivo e ambivalente do cômico popular do qual a Escolinha da Cinderela é 

herdeira. Assim, e ainda segundo Bergson, o riso pagaria o mal com o mal, não seria 

benevolente, justo nem amoroso, mas sim egoísta, penoso para quem dele é alvo. 

Sendo, portanto, uma forma de vingança social para as licenças. (Bergson, 2007: 

145,147). Como vimos alertando, é baseada nesse entendimento que uma parcela da 
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sociedade pernambucana – incluindo instâncias legais – vem sistematicamente atacando 

o programa em questão.  

 Para essa crítica, esse riso pertence a um determinado grupo social, que, em 

defesa de um conjunto de leis de comportamento, castiga os fora da norma, os 

inferiores, dos quais se está devidamente afastado. Mas será que esse riso é de fato 

insensível, será que ele se dirige exclusivamente ao intelecto, será que ele não demanda 

um tipo de envolvimento afetivo, de participação, de inclusão e pertencimento? O 

próprio Bergson garante que no momento em que o riso eclode, já não estamos mais em 

constante vigilância dos nossos comportamentos. Cedemos, assim, a um lapso de 

preguiça, de relaxamento da vida, assemelhando-nos a um distraído. Contrariamente ao 

que vinha argumentado, o autor admite que para rir é preciso entrar no jogo, aceitar “o 

convite à preguiça”, poupar-nos da “fadiga de viver”. (Bergson, 2007: 145) 

 É precisamente sobre esse envolvimento afetivo, sobre os sentimentos 

implicados no ato de rir, sobre a catarse na comédia, que Cleise Mendes vai se debruçar. 

Por discordar de Bergson, a autora defende que existe um pathos cômico, que não diz 

respeito aos sentimentos de compaixão e medo, próprios do trágico. Ela assegura que o 

processo crítico-cognitivo, privilegiado pelos modernos como Bergson, não prescinde 

de uma participação afetiva, que envolve sensações e gozos, ao lado dos conceitos e 

valores. 

 Entre os sentimentos, a autora fala de confiança, segurança e superioridade – 

ligados ao poder da personagem cômica de superar os perigos e afastá-los. Fala ainda do 

júbilo obtido graças à essa auto-confiança da personagem e à maneira engenhosa que 

encontra de livrar-se de situações e forças obstrutoras. (Mendes, 2008: 42); e aponta 

ainda a simpatia, despertada em que ri pela fraqueza da personagem. A simpatia, então, 

transforma-se em inveja (sentimentos em tudo contraditórios ao distanciamento 

pretendido por Bergson), uma vez que o automatismo da personagem, sua distração, sua 

inconsciência, que lhe dá liberdade no trato social,  faz com que ela se assemelhe a uma 

criança. E como criança, está livre para agir fora das normas e do padrão social. “Ao 

atuar de modo louco, absurdo, extravagante, ao dar-se o direito de dizer bobagens, a 

personagem cômica nos dá a impressão de manter intacto aquele ‘patrimônio lúdico’ da 

infância a que Freud se refere e que o espectador sente ter perdido em nome das 

exigências sociais de coerência e seriedade”. (Mendes, 2008: 45) 
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 Nesse sentido, invejamos o comportamento extravagante da personagem e não 

queremos corrigi-lo, como supunha Bergson, mas sim desfrutar dele naquele espaço-

tempo de suspensão da comédia. (Mendes, 2008: 45-46). 

 A autora defende ainda, a partir de Freud e da idéia do nonsense, que o cômico 

abandona o caminho da lógica, promove a sensação de liberdade, é um momento de 

descanso dos rigores da racionalidade. Retomando Bataille, ela assegura que o riso 

conduz ao não-saber, ao nada, ao vazio. Que não há, portanto, uma relação entre o 

cômico e a crítica, a denúncia. (Mendes, 2008: 72-77). A partir dessa conceituação, 

Mendes expõe as categorias criadas na modernidade para afastar o cômico do nada, do 

vazio, do baixo material e corporal; e elevá-lo em direção à razão, à reflexão profunda, 

ao pensamento abstrato. Assim surge o “humor”, que é inteligente, leve, sutil. Estando o 

humorista posicionado num patamar superior da hierarquia cômica, posto que seu riso 

se aproxima do ideal. (Mendes, 2008: 80-81). 

   É interessante observar que Cinderela não é, usualmente, tomada como 

humorista, mas sempre como comediante. O quadro Escolinha da Cinderela, como 

dissemos, parodia a atração de sucesso Escolinha do Professor Raimundo, criada e 

protagonizada pelo humorista Chico Anísio. O cômico nesse programa trazia o grotesco 

popular amenizado, amornado, tolhido, alimentava-se de um comedimento, de um 

decoro, de um teor eminentemente político, de crítica social, que garantiram seu lugar 

no panteão da boa comédia, logo do humor. Chico Anísio e  Jô Soares formam a díade 

fundamental do humor brasileiro, o que lhes conferiu status de críticos sociais 

mordazes, intelectuais.  

O riso, nos programas protagonizados por esses humoristas ao longo das décadas 

de 70, 80 e 90, alinhava-se ao cômico que se dirige à razão, ao intelecto, à reflexão, à 

crítica política, econômica, social, aos temas de interesse da elite brasileira. Apesar de 

seu caráter satírico, ridicularizador, ele não apelava para a grosseria, para a vulgaridade, 

não tinha a liberdade injuriosa da praça pública, mas, ao contrário, continha, em nome 

da ética, seus impulsos grotescos, não era explícito. 

 Assim, podemos dizer que existe uma patrulha do gosto, no sentido de avaliar o 

que é tolerável no campo do cômico televisivo e que essa patrulha autoriza e concede, 

de acordo com os padrões modernos, sua licença somente para o humor, reverenciado 

como saudável no plano ético (Mendes, 2008: 196). 

 Ao analisar algumas passagens do quadro Escolinha da Cinderela, somos 

imediatamente tentados a concordar com o MPPE na avaliação de que a ironia e a sátira, 
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ali, manifestam-se no sentido de reforçar estereótipos, preconceitos, representações 

canônicas e negativas em relação a determinados grupos sociais. Regularmente, a 

personagem Cinderela faz troça dos alunos, a exemplo de quando diz, ironicamente, ao 

anão Sabidão: “Você é muito bonitinho”. Ou quando dirige-se à personagem Preta de 

Neve, afirmando em função de sua negritude: “Eu olho para a senhora e não enxergo”. 

Mais à frente, para a mesma personagem, a professora afirma: “Esse Jordão está lhe 

fazendo mal”, referindo-se jocosamente ao bairro em que reside seu intérprete.  

Preta de Neve é alvo, novamente, de piada em outro episódio, quando Cinderela 

transforma-a num abajour (a personagem fica de pé com uma lâmpada numa das mãos, 

ao lado da mesa da professora) (Fig.22). Durante a aula, Manezinho dirige insulto a 

Preta de Neve e a Cinderela: “Essa daí parece um voodoo e essa daí uma macumbeira”. 

A chiste em torno da associação do negro com os rituais afro-brasileiros repete-se mais 

à frente, quando a mestra solicita a Preta: “Esse pessoal quer ‘arriar’ comigo. Faça 

uma macumba aí, ‘fia’”.23 

 
Figura 22. Preta de Neve com lâmpada na mão esquerda faz as vezes de 

abajour 

Os exemplos não se esgotam por aqui. Cinderela diz ao “efeminado” Patrick: “É 

muito delicado. Mas eu gosto assim mesmo de gente educada”. Em outra passagem, 

depois de fazer uma pirueta para apresentar-se à professora, a personagem Chapolin 

ouve da mestra: “Sois ‘fresco’, é?”24.  

                                                 
23 Arriar: o mesmo que fazer troça, no linguajar popular. 
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Ao final de um das aulas, Cinderela desabafa: “Estou enjoada da cara de todos 

vocês. Vocês são muito ‘é’ feio, tirando ‘Mauricinho’. Não te ‘amistura’ não! Só tem 

‘bebo’, a ‘bicha’ da faca, esse ‘traveco’ pequeno ‘montado’, essa da orelhona, 

‘Vaginaldo’ cheio de piolho. Pelo amor de Deus, nem taxa de insalubridade eu 

ganho!”. A insatisfação com a turma também se manifesta em outros dois episódios, 

num deles, a professora afirma: “Eu vou pedir minhas contas e vou para um colégio 

particular”; noutro, na tentativa de pôr as coisas em ordem, vocifera: “Não quero briga 

aqui não. Isso é uma escola, apesar de ser do subúrbio” 

É comum ainda que ao se referir a determinados bairros da periferia nos quais, 

supostamente, residiriam alguns alunos, Cinderela conclame uma “salva de balas” e a 

edição insira o som de tiros, satirizando a violência do subúrbio recifense.  

Logo, diante dos exemplos, somos tentados a afirmar que esse riso é 

depreciativo, denegridor, que ele volta seu ódio a uma parcela da população formada 

por negros, homossexuais, pobres e proscritos de uma maneira geral. No entanto, essa 

só pode ser a interpretação de uma classe que, por sentir-se superior, vê-se afastada 

daqueles objetos, entende-os como menores, logo, alvos fáceis de condenação e castigo.  

Como vimos afirmando insistentemente, o cômico no Papeiro da Cinderela é 

ambivalente. Não queremos dizer com isso que ele seja permanentemente rebelde, 

subversivo. O discurso articulado por esse riso reforça a norma e rompe-a ao mesmo 

tempo. Mas seu objeto não está distante, afastado. Talvez a característica mais marcante 

desse riso seja seu caráter inclusivo, total, universal. A personagem Cinderela não pode 

ser vista como encarnação do cânone, do padrão, da norma, posto que se mistura aos 

alunos. É, ao mesmo tempo, veículo do riso crítico e porta-voz do riso festivo. Sua 

comicidade não é bondosa, amorosa, justa, como se pretende do humor. Mas é 

cúmplice, parceira, não no sentido da individualidade, daquele que se solidariza com 

esse lamentável “outro”; mas no sentido da coletividade, da multidão, da massa em 

festa. 

A julgar pelos tipos cômicos dos quais temos notícias, Cinderela carrega a 

ambivalência do bufão: 
Ele é a ‘vertigem do cômico absoluto’ de que fala Baudelaire. Transformado 

em instituição social, como o Bobo das cortes européias, é um paradoxo vivo 

que tem intrigado historiadores e antropólogos. Como pode alguém ter a 

função de ser louco, ter o dever da incongruência? O Bobo não pertence à 

                                                                                                                                               
24 Fresco: homossexual, no linguajar popular. 
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corte nem se opõe a ela; ninguém mais perto do poder, ninguém mais longe 

dele. Ao mesmo tempo um solitário, que não fala em nome de qualquer 

grupo, e um elemento obrigatório da festa. O Bobo habita um espaço de 

transgressão profissional que confina com seu próprio corpo (Mendes, 2008: 

155)   

Na esteira ainda do pensamento moderno de que o cômico dá conta dos objetos 

menores no intuito de castigá-los, Mendes propõe-se a superar a noção de que existe um 

objeto “baixo” e caminha na direção de compreender o cômico como um rebaixamento 

que incide sobre qualquer objeto. Para ela, “baixo não é o que se representa, mas o 

ângulo de visão” (2008: 84-85). Não se trata – como pensava Bergson – de escolher um 

alvo, mas de puxar para baixo mesmo o que é considerado superior. Não existe, 

portanto, uma inferioridade do objeto, a comédia não representa o que está embaixo, 

mas é uma força “que instala a crise, que divide, faz rachar, estalar a superfície de toda 

imagem solene, fechada em sua gravidade, polida, monolítica”. (Mendes, 2008: 86) 

Esse rebaixamento se aproxima muito das estratégias camp, posto que essa 

sensibilidade dá as costas ao julgamento estético comum do bom e do ruim. Se a alta 

cultura se interessa pela seriedade da obra de arte, por sua beleza, verdade e tem, 

portanto, uma finalidade moral; o camp rejeita a harmonia, interessando-se pela 

seriedade que fracassou, sendo, portanto, totalmente estético.  

O camp é, para Sontag, uma visão cômica do mundo. Ele destrona o sério e 

segue em busca do jocoso, do frívolo, permitindo os “prazeres culpados”. (PEARSON, 

2005: 557) É uma versão moderna do dandismo. Mas enquanto o dândi estilo antigo se 

interessava pelas sensações raras, não corrompidas pelo gosto popular, rejeitando a 

vulgaridade; o dândi moderno ama a vulgaridade, se interessa pelos prazeres mais rudes 

e comuns, pelas artes das massas; não fazendo distinção entre um objeto particular e 

outros produzidos para o grande público.  

Para muitos, o camp é, de fato, uma estratégia de sobrevivência gay, que 

transforma o estigma em orgulho, que lida com a hostilidade burguesa utilizando como 

armas o riso e a comédia (Babuscio, 1984). Sendo assim, embora Sontag não considere 

que o camp seja político, a maioria dos estudos posteriores ao seu ensaio problematiza a 

questão, entendendo que o camp é, sim, uma política contracultural. Uma estetização do 

político, ou uma ética da estética, que desafia a ordem social.  
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Por isso, alguns teóricos embora reconheçam a ligação do camp com a 

subcultura gay, preferem enxergar nele características relevantes para muitas culturas 

minoritárias.  

O camp é, assim, a afirmação de que existe um “bom gosto do mau gosto”. 

Descoberta essa que o torna bastante libertador, uma vez que prescinde do julgamento e 

pauta-se apenas pelo prazer, pela diversão. Ele demonstra profundo “amor pela natureza 

humana”, não através do riso derrisório, mas sim da possibilidade de apreciar o sucesso 

que emana do fracasso (Sontag, 1987: 336).  

 A dificuldade moderna em lidar com esse método, com esse riso ambivalente, e 

seu desejo de enquadrá-lo ou purificá-lo, reside no entendimento de que nenhuma força 

cômica pode inverter, carnavalizar, interpretar de maneira livre o “mal absoluto”. A 

patrulha do “politicamente correto” instaurada sobre programas como o Papeiro da 

Cinderela não aceita “o rebaixamento cômico dos símbolos de opressão”. (Mendes, 

2008: 202-205)  A idéia de que o riso poder tratar de maneira jocosa todos os objetos, 

de que ele demanda uma licença ética, enfurece os “politicamente corretos”. No afã de 

impor sua verdade sobre o mundo e sua interpretação do mal, o “politicamente correto” 

exerce e exibe toda a sua força repressiva e opressiva sobre o cômico. Como vimos, 

uma vez que o riso incentiva a dúvida, nega a verdade absoluta, também no panorama 

social das novas verdades dos movimentos gay, feminista e negro ele deve ser proibido.  

 É claro que nem todo riso é libertário, é claro que existe um riso opressor, cuja 

ironia e sátira voltam-se contra seus objetos. Também não se pode afirmar que todas as 

formas de transformismo sejam sempre cômicas e/ou revolucionárias. No entanto, 

afirmamos que o transformismo e o riso do programa que investigamos podem, sim, ser 

tomados como subversivos. Não porque veiculem “crítica ou mensagem”, “veredicto ou 

opinão” fechados, prontos, sobre um objeto – a exemplo das novas configurações no 

contemporâneo dos gêneros, das sexualidades, das etnias e raças, da subalternidade -, 

mas, sim, por “duvidar sistematicamente, ritualisticamente, do real e da verdade. (...) Se 

a comédia ensina alguma coisa, é que se pode sempre duvidar de que as coisas ‘tenham 

que ser assim’; é crer, ao contrário, que elas podem ser moldadas à nossa fantasia” 

(Mendes, 2008: 208-209). 
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5. Epílogo: Transformistas e “ciborgues” - corpos evanescentes e 

identidades de oposição 
 

 Desde o Renascimento, uma nova idéia de corpo surge, a do corpo como 

máquina. Transformado em objeto, sujeito a alterações, intervenções e concertos que 

garantam o seu funcionamento adequado. (Heidt, 2004: 53-54). O que nos traz à 

contemporaneidade e a todos os procedimentos cirúrgicos como transplantes de órgãos, 

operações de transgenitalização, aplicações de silicone etc; bem como às dietas, 

exercícios e todo um aparato de saber ao qual o corpo foi submetido para aprimorar sua 

desenvoltura.  

O corpo contemporâneo, tomado como principal suporte da criação artística, 

assume novas dimensões científicas e sócio-históricas, transmuta-se em ferramenta 

primordial das políticas de gênero e sexualidade. Um das principais teóricas feministas 

e queer, Donna Haraway, articula em sua obra o conceito de “ciborgue” (2000), fruto da 

junção dos termos Cibernetic e Organism, numa tentativa de encontrar uma expressão – 

já apropriada pela ficção científica – que traduza a experiência corporal contemporânea 

de contato e fusão entre o corpo biológico - físico, orgânico – e a máquina, o mecânico, 

o cibernético.  

Essa experiência coloca em xeque os limites entre natureza e cultura, mostrando 

que as fronteiras que separam o corpo supostamente original – autêntico – e o 

maquínico, borraram-se graças às intervenções tecnológicas impostas sobre ele. Não 

permitindo, assim, falar de um corpo pré-cultural, “puro”, em estado “essencial”. 

A dicotomia humano/máquina, que organiza o pensamento ocidental, entra dessa 

maneira em crise. Na medida em que a tecnologia invade os corpos – a fim de aprimorar 

sua desenvoltura, corrigir suas falhas, etc., dissolve-se então a noção de um corpo 

natural imutável e a própria idéia de uma precedência e permanência do natural entra 

em colapso. (Monteiro, 2002: 254).  

Santaella (2004: 54), que prefere utilizar o termo “biocibernético” em lugar de 

“Ciborgue” - por conta da sobrecarga cultural desse último pelo imaginário fílmico e 

televisivo –, mostra que a metáfora da hibridização do biológico com o cibernético 

busca explicitar a emergência de um corpo pós-humano, pós-orgânico, pós-biológico. 

Essa metáfora tem o intuito não apenas de elencar os resultados dessas transformações, 

mas, sobretudo, de desconstruir as  
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(...) certezas ontológicas e metafísicas implicadas nas tradicionais categorias, 

geralmente dicotômicas, de sujeito, subjetividade e identidade subjacentes às 

concepções humanistas que alimentam a filosofia e as ciências do homem 

nos últimos séculos. (Santaella, 2004: 53) 

Para Haraway, o “ciborgue” é um tipo de eu – pessoal e coletivo – pós-moderno, 

um eu desmontado e remontado (2000). Ele não tem nenhum fascínio por uma 

“totalidade orgânica”, por um “estado original” ou por uma “narrativa de origem” – 

noções que alimentam a política identitária e as certezas da norma “hétero” – mas, ao 

contrário, pula o estado da unidade original abalando, assim, as convicções em torno 

daquilo que contava como natureza e questionando a ontologia do humano.  

Nalguma medida, o transformista assemelha-se ao “ciborgue” - esse monstro 

contemporâneo – quando afirma sua afinidade com animais e máquinas e não teme 

“identidades permanentemente parciais e posições contraditórias” (Haraway, 2000). O 

“ciborgue” brinca com a construção e desconstrução de fronteiras, com as “potentes 

fusões” e com as “perigosas possibilidades” oferecidas pelas bordas. Nesse sentido, esse 

novo mito tem um caráter profundamente político, pois questiona a busca por um estado 

original e por uma essência que garantiria a constituição das identidades.  

As figuras do “ciborgue” e do transformista surgem menos como novas 

identidades e mais como metáforas das possibilidades de coalizão. São emblemas de 

uma “consciência de oposição”, identidades que se forjam como “espaço construído de 

forma autoconsciente”, não com base em “qualquer identificação supostamente 

natural”, mas na “afinidade”, no “parentesco político”. (Haraway, 2000) 

Dessa maneira, Haraway contesta o sonho feminista de uma totalidade, de uma 

infância, pré-linguística, pré-humana, sugerindo a emergência não de uma linguagem 

comum, compartilhada a partir das identificações pela “essência”, mas de uma 

“poderosa e herética heteglossia”: 
Para trabalhar direito, não temos necessidade de uma totalidade. O sonho 

feminista sobre uma linguagem comum, como todos os sonhos sobre uma 

linguagem que seja perfeitamente verdadeira, sobre uma nomeação 

perfeitamente fiel da experiência, é um sonho totalizante e imperialista. 

Nesse sentido, em sua ânsia por resolver a contradição, também a dialética é 

uma linguagem de sonho. Talvez possamos, ironicamente, aprender, a partir 

de nossas fusões com animais e máquinas, como não ser o Homem, essa 

corporificação do logos ocidental. (Haraway, 2000) 

Aqui a noção de “simulacro” também pode nos ajudar a compreender o que foi 

feito desse corpo e dessas identidades. Para Baudrillard (apud Rosalen, 2002: 321), a 
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partir da Renascença, o “simulacro” se apresenta de três formas. A primeira delas é a 

contrafação, resultante da queda do sistema feudal e da ascensão da burguesia, quando 

no bojo de uma “competição aberta de signos” que se instaura, funda-se a idéia de 

falsificação, baseada na questão especular. Ali, no entanto, ainda não se eliminam as 

diferenças entre original e cópia. A partir da Revolução Industrial, um novo “simulacro” 

surge, baseado na reprodutibilidade, ou seja, na idéia de que a partir de um modelo é 

possível produzir inúmeras peças iguais, ou cópias, anulando assim o original em 

função da série. Manifestação do “simulacro”, essa última, ainda baseada na existência 

e verdade de um original. No contemporâneo, porém, 
(...) já não se trata da falsificação do objeto ou da reprodutibilidade, mas da 

simulação de um sistema onde tudo é informação e tem sua representação em 

um sistema binário cuja expressão é a existência virtual. Seu uso, de certo 

modo, é muito mais perverso: o controle se dá de formas mais sutis, em uma 

alienação soporífera onde a tela, a rede e o que nela se apresenta deixa de ter 

o status de simulação para o sujeito que ali fica plugado, ganhando a 

qualidade de verossímil quando quem dela se utiliza, acaba por tomar o 

virtual por realidade. (Apud Rosalen, 2002: 322) 

Logo, nessa era tomada por simulações, podemos inferir uma mudança na forma 

de ver o mundo, a partir da qual modificam-se os parâmetros para separar real e irreal. 

Um mundo onde real e irreal se fundem, onde os referentes são corroídos, onde o 

artifício – entronizado na prática dos transformismo - desmonta a díade 

natureza/cultura. Dessa forma, o simulacro não é apenas um opositor do real, mas seu 

dissolvente. (Lopes, 2004: 105-110).  

Assim, o corpo – sólido, estável, verdade última - é substituído pelo “simulacro”, 

figura de inter-relações indeterminadas, que escapa das típicas dicotomias (de raça, 

gênero, classe, etc), torna-se maleável, superficial. Ao falar do “êxtase da 

comunicação”, Baudrillard, dotado de uma visão pessimista, lamenta essa era das redes, 

do contato, das inter-relações generalizadas. Era na qual o corpo perde suas 

representações habituais e na qual as redes de comunicação instauram um cenário de 

relações, de fluidez, de “pura circulação”. O corpo perde, assim, para o autor, sua 

dimensão privada, incapaz de estabelecer limites apropriados. Torna-se, logo, obsceno, 

promíscuo, pornográfico, porque não apresenta resistência, suja-se em tudo quanto toca. 

(Power, 2004:185-190) 

Sai de cena, então, o espelho, como símbolo do reconhecimento e da constituição 

da identidade do sujeito moderno – original e cópia -, e emerge a “tela” como tradução 
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mais adequada do corpo contemporâneo. Uma tela de cristal “na qual as figuras não são 

os reflexos fiéis do corpo que se olha”, mas pura transparência: 
O que caracteriza o cristal – e com ele o corpo que transparece e reflete – é a 

sua falta de densidade, sua matéria traspassável, sem segredos, sua quase 

inexistência: sem dúvida, corpo orgânico e corpo existencial, corpos do 

espesso, do denso, perderam no cristal seus estratos psicológicos, seu drama, 

seu corpo histórico, para converterem-se em pegadas, rastros, vazios, 

comunicações evanescentes, fantasmas aparecendo e desaparecendo no tato 

inapreensível e ambíguo do cristalino25. (Solans, 2004: 283-284) 

O corpo transformista atesta assim uma perda de profundidade. O deslocamento 

do espelho para a tela de cristal nos diz que a construção de uma identidade não repousa 

no reconhecimento de um corpo refletido, ou na descoberta de um original; mas que o 

olhar para a tela apenas esvazia a identidade. É o corpo como colagem, como 

composição de fragmentos aparentemente desconexos. Se antes, na Modernidade, o 

espaço era visto como vertical, como profundidade, concepção que se espalha por todas 

as representações e estrutura a noção de identidade. Na Pós-Modernidade, chega-se a 

um entendimento do espaço como horizontal, metáfora da homogeneidade, da 

simultaneidade e da superfície. O horizontal permite novas formas de composição e 

associação. A imagem do corpo e a construção da identidade abandonam, assim, o 

paradigma da profundidade. O corpo assume sua forma plana, converte-se em superfície 

sobre a qual vão se inscrevendo os dados. (Solans, 2004: 282-283) 

O que implica dizer que, na contemporaneidade, não se cobra mais do sujeito 

uma identidade coerente, organizada, visto que ele perdeu a capacidade de articular, 

numa narrativa unitária, esses fragmentos que se colam ao seu corpo como uma 

tatuagem. Logo, revelando que o gênero não é a “expressão” de uma essência interna, 

mas a construção fantasística de uma exterioridade que se supõe manifestação da 

interioridade. Não existindo, portanto, uma identidade contínua, inteira, tão pouco 

“verdadeira” ou “falsa”, “real” ou “deformada”. 

Nesse sentido, a performance de Cinderela revela-se absolutamente 

contemporânea em suas fluidez, volatilidade, em sua denúncia das identidades como 

supostas manifestações da natureza, em sua descrença no corpo como origem 

                                                 
25 “Lo que caracteriza al cristal – y con ello, al cuerpo que transparenta y refleja – es sua falta de 
desindad, su matéria traspasable, sin secretos, su casi inexistência: sin duda, cuerpo orgânico y cuerpo 
existencial, cuerpos de lo espeso, de lo denso, han perdido e el cristal sus estratos psicológicos, su drama, 
su cuerpo histórico para convertirse em huellas, rastros, huecos, roces evanescentes, fantasmas 
apareciendo y despareciendo en el tacto inaprensible y ambíguo de lo cristalino”.  
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irrevogável das subjetividades. Sua queerness está em profunda consonância com a 

horizontalidade pós-moderna, com as identidades planificadas, superficiais. Dessa 

maneira, da mesma forma que rejeita o paradigma cômico moderno, rejeita também o 

mito burguês da profundidade. A vertigem de sua performance, que resiste às posições 

partidárias e à saudade de um corpo original, está no seu caráter holográfico. Sua 

identidade descola-se de uma fonte única, primordial, e caminha para estabelecer 

conexões inusitadas, para sujar-se nas redes, para borrar as fronteiras entre máquinas, 

humanos e animais, como é típico das formas grotescas populares. Assim, anotamos que 

seu poder contestador não está em filiar-se a partidos, causas, grupos, mas na sua 

textura holográfica, que, ao passo que simula algumas imagens, não pode ser nunca 

capturada,  congelada. Assombrando com sua evanescência e com sua qualidade 

fantasmática o poder. 
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Considerações finais 

  
 Como vimos, o programa Papeiro da Cinderela vem sendo constantemente 

atacado por uma parcela da sociedade pernambucana como atração que veicula, através 

do uso de estereótipos, imagens preconceituosas e discriminatórias a respeito de grupos 

historicamente oprimidos como os homossexuais, os negros, as mulheres, os idosos, os 

deficientes. Essa crítica, no entanto, desconsidera o significado da presença de um 

transformista no comando do programa, bem como a emergência da figura de Cinderela, 

habitante de um “entrelugar” sexual, como detentora de legitimidade e poder únicos nos 

meios de comunicação e na história do audiovisual pernambucano. 

 Ao desenhar a trajetória dos movimentos gay e feminista, pudemos perceber que 

esses grupos trouxeram uma contribuição importante para reverter os estado de 

subordinação e opressão aos quais estavam submetidos o homossexual e a mulher ao 

longo dos séculos. Como parte determinante de seu projeto, esses movimentos 

encamparam uma batalha no âmbito das representações midiáticas, com vistas a reverter 

os estereótipos discriminatórios veiculados por esses signos. Ao lutar pelo 

reconhecimento das categorias homossexual e mulher e ao elaborar novas 

representações sobre esses sujeitos, porém, os grupos gays e feministas articularam 

identidades fixas para dar conta das experiências homossexual e feminina. 

 Insatisfeitos com os pressupostos nos quais estavam fundadas essas identidades 

e com sua qualidade estanque, surgem dentro dos movimentos elaborações 

contestatórias e reformadoras. Esse discurso de oposição rejeita a idéia de que as 

identidades são conseqüência da natureza e que, portanto, é possível falar de sujeitos 

normais e desviados, autênticos e falsos. Rejeita a compreensão do corpo como matéria 

pré-discursiva da qual emanam os gêneros e as sexualidades. Rejeita a ânsia 

assimilacionista dos movimentos gay e feminista e acusa-os de criar novos padrões e 

novas margens.  

Os Estudos Queer elaboram, dessa forma, uma crítica sistemática aos grupos de 

defesa do homossexual e da mulher, acusando-os de preservar os binarismos nos quais 

está fundada a cultura “heterocentrada”: homem x mulher; homossexual x 

heterossexual. Contra os binômios nos quais estão sedimentadas as identidades 

canônicas, os teóricos queer celebram o “entrelugar”, a fronteira, as experiências 

híbridas, que impedem a fixação das identidades e provam sua inautenticidade, sua 
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inaturalidade. A partir das elaborações queer sobre as performances e paródias de 

gênero, percebemos como a figura do transformista pode representar mais que pura 

comicidade. Ao apropriar-se das imagens do masculino e do feminino, deslocando-as de 

seu suposto referente biológico, o transformista revela o caráter fabricado do sexo. 

Como habitante da fronteira, essa figura assusta, amedronta e faz tremer a norma, 

alcançando assim grande poder. Também pudemos observar que esse poder do 

transformista nem sempre é utilizado contra o cânone, mas pode ser cooptado e voltar-

se contra os sujeitos subalternos. Logo, a presença transformista não poder ser tomada 

como revolucionária em si mesma. 

 No caso da personagem Cinderela, no entanto, afirmamos que ela vem sendo 

injustamente acusada de haver se assimilado, usando sua força para reiterar a norma, o 

status quo. Isso porque as análises de seu programa são feitas a partir do aparato das 

formas sérias, desconsiderando seu caráter não-realista e cômico. O estereótipo é 

efetivamente utilizado pelo Papeiro da Cinderela, no entanto, ele vem sendo lido pelos 

movimentos de defesa dos grupos minoritários como representação transparente, como 

evidência, tradução da realidade. Para provar o contrário, tentamos mostrar como, 

através do uso da paródia, da mímica deformada, do camp, o estereótipo ali não tem 

pretensões de verdade, mas é invocado como ferramenta para expor a mascarada social, 

o caráter fabricado da vida, o estatuto fantasmático da linguagem. 

 Os movimentos gay e feminista sempre rejeitaram o estereótipo como entidade 

deformada responsável por veicular imagens equivocadas sobre o homossexual e a 

mulher. Dessa forma, solicitaram o seu descarte. Como mostramos, as estratégias 

cômicas do Papeiro da Cinderela não descartam o estereótipo, mas utilizam-no como 

lugar possível de articulação da identidade. Ao lançar mão dessas representações, no 

entanto, o programa não pretende reproduzi-las acriticamente, mas tensioná-las, 

elastecê-las, gerar dentro delas dissonâncias, fraturas. Trata-se da mesma apropriação do 

insulto queer, que reconhece o lugar abjeto dessa representação, mas ao invés de 

descartá-la e elaborar um signo que a substitua, prefere habitá-la, ocupá-la, com vistas a 

perverter seus significados originais, suas pretensões de verdade.  

 A dificuldade em lidar com o estereótipo reside em sua natureza ambivalente, 

ambígua. Uma vez que a imagem estereotípica solicita a norma, para então rompê-la, 

ela pode ser tomada como afirmadora do cânone. Insistimos, porém, que o estereótipo 

no Papeiro da Cinderela possui um caráter ambivalente, paradoxal, que justamente por 

permanecer na fronteira, no “entrelugar”, tende a ser mal-interpretado e 
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incompreendido. Nesse sentido, afirmamos que as acusações dirigidas ao programa 

pautam-se pela incapacidade de lidar como essa produção fronteiriça, como essa voz 

que não assume partido, que não se coopta. O Papeiro da Cinderela não pretende 

satisfazer aos anseios do movimento gay dominante, tão pouco da “heterormatividade”, 

mas em sua produção ambivalente assume um caráter contestador bastante potente, por 

tensionar as representações, pressionando suas bordas, seu limites, deslocando e 

deslizando seus sentidos estanques. 

 Ainda se considerarmos a questão de “quem” fala, veremos que as acusações dos 

grupos minoritários apresentam um valor profundamente autoritário, uma vez que eles 

invocam para si mesmos o direito exclusivo de representar o subalterno. Ao analisar a 

origem popular da personagem Cinderela, bem como as raízes grotescas do riso no 

programa que comanda, não podemos desconsiderar que ali o subalterno encontra 

espaço para se manifestar, para falar de si mesmo, para ser ouvido. Nesse sentido, os 

estereótipos produzidos pela atração não podem ser tomados como representações do 

cânone a respeito do seu “outro”, mas devem ser consideradas representações desse 

“outro” dentro do espectro da alteridade. Dessa forma, ao identificar quem é o sujeito da 

enunciação, operam-se sérios deslocamentos nos sentidos ali veiculados, o que nos 

impede de afirmar, como o Ministério Público, que aquelas imagens são meramente 

denegridoras e castigadoras. 

 Ao analisar ainda o caráter grotesco popular presente no programa, percebemos 

que boa parte das críticas dirigidas a ele pauta-se pelo gosto burguês gestado na 

Modernidade, que rejeita e reprova o riso ambivalente carnavalesco, da praça pública. 

Assim, somos obrigados a descolar nossa investigação das ferramentas burguesas 

modernas a respeito do cômico e reelaborá-las com vistas a compreender a natureza do 

riso ambivalente medieval, preservada no teatro popular do qual Cinderela é oriunda. 

Mais uma vez, afirmamos a incapacidade dos movimentos minoritários de lidar com 

esse riso ambivalente, ambíguo, que desordena o mundo para voltar a ordená-lo, não 

tendo como alvo objetos particulares, mas tendo como método o rebaixamento de tudo 

quanto é alto e elevado.  

Os grupos minoritários revelam-se novamente autoritários em sua tentativa de 

proibir o cômico popular de manifestar-se sobre todos os objetos, tentando assim 

cerceá-lo, tolhê-lo em seu alcance universal. Dessa maneira, afirmamos que o cômico 

no Papeiro da Cinderela preserva sua raiz popular, ambivalente, ambígua, o que reforça 

seu “entrelugar”, seu caráter fronteiriço, de difícil assimilação. O que justifica, mais 
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uma vez, o incômodo causado juntos àqueles grupos. Além disso, rejeitamos também a 

avaliação de que o cômico ali é grosseiro, vulgar, injurioso, e por isso, deve ser 

proibido. Para nós, o juízo ético-estético em torno desse riso também se constituiu 

historicamente a partir da Modernidade, quando as imagens do baixo material e corporal 

foram sufocadas para a emergência das representações clássicas sobre o corpo.  

 Por fim, afirmamos que com seu corpo evanescente, sua identidade “ciborgue”, 

sua celebração do artifício e da mascarada, Cinderela preserva sua queerness, ao 

revelar-se permanentemente fugidia e ao se insurgir contra todas as tentativas de 

cooptação, advogando a permanência no não-lugar como condição de sua liberdade. Seu 

poder, portanto, não está sendo utilizado para reforçar a norma discriminatória, como 

afirmam seus detratores. Mas ao invés de manifestar-se como uma voz francamente 

contestatória, tem revelado que sua estratégia política não é a filiação a partidos, mas a 

articulação subliminar e sutil de várias vozes subalternas, que se aglutinam não em 

função de suas semelhanças, mas de suas diferenças; e não com o objetivo de demarcar 

fronteiras, mas de explodir e desorganizar os territórios das identidades. 
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Anexo I 
 

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 
DA CAPITAL - PE 
Ref.: Procedimento Administrativo N° 06013-0/07 (anexo) 
 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seus Representantes legais infra-
assinados, no uso de suas atribuições, com fundamento nos Arts 81 e 82 do CPC e 
Artigos 194 da Lei 8.069/90, artigo 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal e no 
disposto na Lei nº 8.625 (Lei Orgânica nacional do Ministério Público) e Lei 
Complementar nº 12, atualizada pela Lei Complementar nº 21 (Lei Orgânica Estadual 
do Ministério Público), com fulcro no Procedimento de Investigação Preliminar em 
apenso, vem promover perante Vossa Excelência a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra: 
 
A EMPRESA TV JORNAL DO COMMERCIO LTDA, CNPJ Nº 09.045.758/0001-10, 
por seu Representante legal, sediada na Rua Capitão Lima, nº 250, bairro de Santo 
Amaro, Recife/PE, 
pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas: 
 
1- DOS FATOS 
Diante da representação formulada pelas entidades não governamentais AUÇUBA, 
CENTRO DE CULTURA LUIZ FREIRE, GAJOP, INSTITUTO ACADEMIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS 
HUMANOS, REDE DE RESISTÊNCIA SOLIDÁRIA e SINOS, no sentido de que a 
empresa Requerida, assim como outra emissora com sede no Município de Olinda-PE 
(TV TRIBUNA), vem reiteradamente apresentando programações locais em afronta ao 
que preconizam a Constituição Federal, normas internacionais e legislação federal em 
vigor, foi instaurado o presente procedimento de investigação preliminar. Com a juntada 
do DVD contendo a edição dos programas referidos pelas entidades representantes, 
constatou-se que, de fato, a emissora demandada vem incansavelmente ferindo tanto a 
Carta Magna Brasileira como nossa legislação infraconstitucional, em especial os 
Diplomas consagrados na Lei Federal n° 8.069/90 (proteção à infância e juventude), o 
Decreto nº 3956/01, que promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência, a Lei 10.743/03 
(Estatuto do Idoso), Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 
 
Vejamos. 
 
As gravações dos programas veiculados, em anexo, referem-se a um quadro 
denominado “INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE” com o apresentador 
popularmente conhecido por CARDINOT. Dessas gravações é possível observar 
contínuas manifestações ofensivas aos Direitos Humanos dos grupos sociais acima 
referidos. 
 
No que tange inicialmente aos Direitos Humanos das crianças e adolescentes, 
exemplificam-se as agressões com a manifestação do apresentador que assim se 
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pronuncia: 
 
“Oh dúvida cruel, é do marido ou é do outro? Será que ele é filho de tiquim? Tiquim de 
um, tiquim de outro?” (Gravação contida no DVD n° 01, às fls. ). 
 
Observa-se claramente uma grave e absurda situação vexatória e humilhante para a 
criança a quem o apresentador se reporta. Expõe a criança ao ridículo por não ter a 
paternidade reconhecida e, ato contínuo, a menospreza dizendo ser ela filho de tiquim, 
não apenas expondo tal infante à discriminação e à crueldade do escárnio público, como 
também, e até mais propriamente, induzindo, incentivando e veiculando novas formas 
de discriminação social, pela difusão de expressões de baixo nível vestidas com o manto 
da comédia. 
 
Tal postura rasga por completo o texto da nossa Lei maior que preconiza: 
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” Em outra 
oportunidade, o apresentador prossegue com a afronta aos Direitos Humanos relativos 
às pessoas Portadoras de Deficiência e à Pessoa Idosa, ao indagar de uma mulher 
entrevistada ao vivo: 
 
“A senhora primeiro pegou um aposentado? Ele era muito velho? É aposentado como 
doido (35 anos). Vamos para a cama Andréia, vamos fazer fuque, fuque, Andréia.” (CD 
nº 01, Grifos da Promotoria). 
 
Necessário manifestar que a forma jocosa e desrespeitosa com que o referido programa 
televisivo aborda a questão das pessoas idosas vai de encontro aos termos dispostos no 
Art. 4º, caput, da Lei 10.741/03, quais sejam: 
 
“Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, 
crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será 
punido na forma da lei”. (Grifos da Promotoria). 
 
Da mesma forma, foi levado ao ar, como se pode ver da gravação acostada, o seguinte 
episódio em que CARDINOT, dirigindo-se a uma pessoa portadora de deficiência 
mental, pergunta: 
“um casal gay vai virar hetero?” (CD 01) 
 
E diante desta ter pronunciado “pá, pá, pá”, ele comenta: 
“É madeirada, sô!” (CD 01) 
 
É imperativo manifestar que estes tipos de ações manifestadas no programa televisivo 
em questão são facilmente compreendidos dentro do conceito de “discriminação contra 
pessoas portadoras de deficiência” constante do Art. I, Inciso 2º da Convenção 
Interamericana para a eliminação de todas as formas de Discriminação contra pessoas 
portadoras de deficiência, ratificado pelo Estado brasileiro pelo Decreto nº 3.956/01, 
que aponta tal discriminação como: 
“toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 
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deficiência, conseqüência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente 
ou passada (...)” 
 
As ofensas e desrespeitos aos Direitos Humanos manifestados nestes últimos trechos 
mencionados, sejam referentes aos portadores de deficiência física ou mental, seja a 
forma chistosa e desrespeitosa com que o apresentador se refere às opções sexuais 
representam claramente que tal prática ultrapassa os limites da esfera de manifestação 
opinativa. 
 
No programa PAPEIRO DA CINDERELA, o apresentador, vestido de forma 
estereotipada encarnando o personagem CINDERELA, costuma fazer inúmeras 
referências jocosas de ofensas principalmente dirigidas a pessoas homoafetivas, 
valendo-se de expressões como “sapatão”, “sargento”, “general”, “frango” (veja-se 
gravações contidas nos CDs anexos). 
 
O que se vê é uma postura constante de veiculação e propagação de idéias 
preconceituosas, discriminatórias e homofóbicas e que atentam claramente contra 
princípios constitucionais, em especial a dignidade humana. Nesse sentido, o Superior 
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, in verbis: 
 
“Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como absoluta. 
Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua 
abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. As 
liberdades públicas não são incondicionais, por isso devem ser exercidas de maneira 
harmônica, observados os limites definidos na própria Constituição federal (CF, Art. 5º, 
§ 2º, primeira parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o 
‘direito à incitação ao racismo’, dado que um direito individual não pode constituir-se 
em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. 
Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica” (HC 
82.424, Rel. Min. Maurício Corrêa. DJ 19/03/04) (Grifos nossos). 
 
Não se pode descurar do fato destas imagens rotineiras estarem adentrando, 
diariamente, em praticamente todas as casas pernambucanas – observe-se que os 
programas supramencionados vão ao ar diariamente, sendo BRONCA PESADA às 
7:00h e 12:25h e PAPEIRO DA CINDERELA, às 11:25h - em horários quando pais ou 
responsáveis se encontram no trabalho, e seus filhos, crianças ou adolescentes, 
permanecem no lar, sozinhas ou sob cuidados de pessoas menos zelosas 
 
Sobretudo, se levarmos em conta que estas pessoas, em fase de formação, estão sendo 
submetidas, constantemente, a mensagens perniciosas, conclui-se, sem a necessidade de 
maiores e mais detidas análises sobre a questão, que as atividades aqui questionadas 
operam como más influências para a construção do caráter. 
 
Exercem, assim, papel de destaque para a introjeção de preconceitos sociais de toda 
ordem: contra pessoas idosas, pessoas com deficiência, violência sexista, estereótipos de 
homossexuais – recordando que a forma de apresentação utilizada é sempre a de 
exposição ao ridículo, estimulando a homofobia - além de expor as próprias crianças, 
idosos e deficientes referidos nos programas, a situações de humilhação deploráveis. 
 
Sob o manto dissimulado da comédia, o que na verdade se vê é a execração pública das 
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pessoas humildes, de suas vidas privadas, de seu sofrimento e dramas pessoais. Dessa 
forma, tornam a realidade cruel, injusta, sofrida ou violenta de uma população já 
excluída, um motivo de zombaria para os que a assistem. Que resultado disto advém? 
Sentimento de indignação e desejo de ser solidário ao próximo? Lamentavelmente 
muito pelo contrário, a suposta comédia ridícula da vida privada, tal como é mostrada, 
tanto tem desenvolvido em uns a sensação de indiferença face à dor alheia, como 
estimulando outras pessoas à reprodução daqueles comportamentos de violência e 
menosprezo por todos aqueles que vivenciam situações semelhantes às exibidas no 
programa. 
 
Uma manifestação da arte quando revestida de ironia ou irreverência se presta muito 
bem a atrair a atenção do público para fazer uma denúncia de injustiças sociais. Isto o 
bom artista é capaz de fazer, de forma lúdica, sem se afastar do propósito de 
conscientizar, criticamente, o seu expectador. Mas o que se enxerga nos programas sob 
enfoque, que passam ao largo de uma legítima expressão artística, é apenas um enfoque 
bizarro tanto de situações do cotidiano ou dos próprios seres humanos, ali escolhidos 
para servirem de troça aos telespectadores. 
 
A crueldade aqui salta aos olhos especialmente quando se vê claramente que as pessoas 
escolhidas como “objeto” da malícia do apresentador são crianças, adolescentes e 
especialmente, mulheres vítimas de violência doméstica e social, portadores de 
deficiência física ou mental, idosos, homossexuais, supostos envolvidos em ilícitos 
penais e ainda qualquer pessoa que esteja passando por um momento pessoal de perda 
ou sofrimento. 
 
Não sopesam dúvidas acerca do dano causado à sociedade pelas mensagens passadas 
pelos referidos programas, mais precisamente quando direcionadas ou recebidas por 
aqueles cuja personalidade se encontra em fase de formação, isto é, as crianças e 
adolescentes que assistiram e/ou que ainda assistem a tais programas.  
 
2 - DO DIREITO 
2.1 -DA LEGITIMIDADE 
O artigo 129, III, da Constituição Federal em vigor, cometeu ao Ministério Público a 
função de promover ação civil pública para a proteção de interesses difusos e coletivos, 
como um dos instrumentos ensejadores da consecução das finalidades institucionais, 
isto é, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (artigo 127, da CF). 
 
A Lei N.º 7.347/85 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA) prevê a possibilidade de 
propositura de ação civil pública para tutela de todo e qualquer interesse difuso ou 
coletivo (artigo 1º, IV), bem assim a legitimidade do Ministério Público para seu 
ajuizamento (artigo 5º). Vejamos, aqui, o que dispõe esta lei quanto ao uso dos 
instrumentos para consecução do resultado: 
 
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais no 
que for cabível, os dispositivos do título III da Lei que instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor. 
A seu turno, o Código do Consumidor ali referido anuncia: 
 
Art. 83. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis 
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todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. A Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n.º 8.625/93), por outro lado, atribuiu ao 
Ministério Público a função promover a ação civil pública destinada à proteção, 
prevenção e reparação dos danos causados a interesses difusos, coletivos e individuais 
indisponíveis e homogêneos. 
 
2.2 - DA COMPETÊNCIA 
Não se pode suscitar dúvida acerca da competência da Vara da Infância e Juventude 
desta capital, para apreciar e julgar os fatos ora trazidos à baila, frente ao que dispõe 
claramente a Lei Federal n° 8.069/90, em seu Art. 147: Art. 147. A competência será 
determinada:............§ 3º Em caso de infração cometida através de transmissão 
simultânea de rádio ou televisão, que atinja mais de uma comarca, será competente, para 
aplicação da penalidade, a autoridade judiciária do local da sede estadual da emissora ou 
rede, tendo a sentença eficácia para todas as transmissoras ou retransmissoras do 
respectivo estado. 
 
É notório que a empresa demandada, TV JORNAL, trata-se de uma transmissora do 
Estado de Pernambuco, cuja sede situa-se neste Município do Recife e que através de 
sua programação local vem afrontando a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, entre outras normas legais, como veremos adiante, alcançando 
indistintamente diversos outros pontos do nosso Estado. Vem causando, assim, imensos 
prejuízos a uma coletividade indiscriminada dos telespectadores pernambucanos, do 
litoral ao sertão. 
 
Não existe alternativa outra a este Órgão Ministerial para tentar reparar tamanho 
prejuízo do que o ajuizamento da presente ação civil pública com pedido de tutela 
inibitória e condenação de reparação do dano à coletividade. Cumpre ainda, para tal fim, 
que se faça valer os dispositivos do Estatuto que enunciam: Art. 213. Na ação que tenha 
por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela 
específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
equivalente ao do adimplemento.§ 1º Sendo relevante o fundamento da demanda e 
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a 
tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.§ 2º O juiz poderá, na 
hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 
fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
 
2.3. DA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Reza a nossa Lei Maior, em seu Art. 220: 
“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 
disposto nesta Constituição.§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.§ 2º - É 
vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.” 
 
Dito dispositivo, consagrado na Constituição Federal vigente, traduz a liberdade de 
expressão, aliás, uma das grandes conquistas vivenciadas pelas gerações presentes, fruto 
de imensas lutas travadas no nosso país contra a ditadura militar, não se podendo 
esquecer das inúmeras vítimas da truculência estatal, que deram sua vida pelo ideal de 
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democracia, em recente e tenebroso passado. Para tanto, também não se deve deixar de 
considerar que a Democracia e a própria Liberdade, sustentam-se, outrossim, em pilares 
de respeito e equilíbrio entre diversos direitos individuais e coletivos. 
 
Foi assim que tanto o art. 220 como seu parágrafo primeiro, acima transcrito, em suas 
partes finais, estamparam que a liberdade de expressão não sofreria nenhuma restrição 
sempre que observado o disposto na mesma Constituição. Isto implica dizer que a 
liberdade de imprensa, como qualquer outro direito, há que se sujeitar aos limites 
constitucionais, democraticamente outorgados. 
 
Repare-se que já naquele primeiro parágrafo do art. 220, o constituinte exigiu 
obediência aos incisos IV, V, X, XIII e XIV do seu Art. 5º. De tal sorte, que ao exercer 
o direito a liberdade, o detentor deste direito também se subordina aos comandos 
contidos naqueles outros dispositivos ali referidos, os quais impõem:“IV - é livre a 
manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;V - é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem;.........X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 
 
E a Constituição Federal estabelece, ainda, mais adiante, algumas restrições quando 
edita: 
§ 3º - Compete à lei federal:I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;II - 
estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o 
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que 
possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. 
§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 
medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do 
parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios 
decorrentes de seu uso. 
§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto 
de monopólio ou oligopólio. 
 
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos 
seguintes princípios:I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 
informativas;II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 
independente que objetive sua divulgação;III - regionalização da produção cultural, 
artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;IV - respeito aos 
valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
 
É cristalina a ofensa a diversos desses comandos da nossa Lei Maior, cometida pela 
parte Requerida como vimos pelos fatos descritos inicialmente. Ao incitar o 
telespectador a zombar, ridicularizar, menosprezar ou maltratar uma criança cuja 
paternidade não foi reconhecida, uma pessoa deficiente que apresenta dificuldade de 
expressão ou compreensão, COMETE UM EVIDENTE DESRESPEITO AOS 
VALORES ÉTICOS DA PESSOA E DA FAMÍLIA, VIOLA A INTIMIDADE, A 
HONRA, A VIDA PRIVADA E IMAGEM DESSAS PESSOAS. 
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Ademais, tais fatos são praticados em clara afronta ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO 
AOS DIREITOS HUMANOS A QUE TODOS ESTÃO SUJEITOS. 
 
O direito a dignidade, urge afirmar, é protegido pelo Direito Internacional e reconhecido 
como um direito humano em diversas declarações e tratados internacionais dos quais o 
Estado Brasileiro é signatário, a começar pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos de 1948, considerado o marco inicial da tutela universal desses direitos. 
 
Desde então, a idéia de dignidade humana como fundamento da proteção aos direitos 
humanos tem sido adotada em todos os instrumentos internacionais relativos ao tema e 
o indivíduo passou a ser protegido pela sua simples condição de ser humano. Além 
disso, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos surgiu uma nova 
concepção destes como universais e indivisíveis e teve início um novo ramo do Direito, 
o Direito Internacional dos Direitos Humanos. 
 
A necessidade de garantir de forma mais efetiva os direitos e liberdade fundamentais 
constantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos levou a Assembléia Geral 
das Nações Unidas a formular e aprovar o Pacto Internacional de Direitos Civis e o 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC. 
 
Outros instrumentos jurídicos internacionais também fazem referência expressa ao 
direito à dignidade humana, como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, a Declaração sobre Raça e 
Preconceito Racial de 1978, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher de 1979, a Convenção sobre os Direitos da Criança de 
1989. 
 
Em relação aos instrumentos previstos no sistema interamericano de proteção dos 
direitos humanos, há o Pacto internacional sobre direitos civis e políticos (Decreto nº 
592 - de 6 de julho de 1992) que estabelece em seu art. 26 “Todas as pessoas são iguais 
perante a lei e têm direito, sem discriminação alguma, a igual proteção da lei. A este 
respeito, a lei deverá proibir qualquer forma de discriminação e garantir a todas as 
pessoas proteção igual e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, 
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação”. Urge, aqui, também 
recordar ter a Constituição Federal estatuído que os tratados internacionais de proteção 
dos direitos humanos ratificados pelo Brasil ingressam no ordenamento jurídico 
brasileiro no mesmo patamar hierárquico das demais normas constitucionais. Já em seu 
primeiro artigo, elevou a princípio fundamental a “dignidade da pessoa humana” (inciso 
III), para logo adiante, em seu art. 5°, § 2º, enunciar: "Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte" [grifei]. 
 
Depreende-se, assim, que as condutas da demanda vieram a ferir diversos textos legais, 
consagrados constitucionalmente, devendo esta conduta ser, de plano, combatida. E não 
obstante as medidas administrativas adotadas por estas Promotorias de Justiça, ao longo 
do procedimento administrativo em anexo, no sentido da própria emissora se retratar 
perante o público, objetivando reverter os danos por ela causados com a programação 
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em questão, todas estas restaram infrutíferas. Observe-se que foi enviada minuta de 
termo de ajustamento de conduta, após audiência e discussão com representantes da 
emissora, para deliberação junto à sua diretoria, contudo esta se manteve silente até 
então, já tendo sido ultrapassado, de muito, um segundo prazo dado em solicitação de 
resposta. 
 
2.4 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO E AS 
LEIS E REPARAÇÃO DO DANOS COLETIVOS  
A partir da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X não há mais que 
se discutir a ampla reparabilidade dos danos meramente morais. Este passou a ser 
garantido pela nossa lei maior nos seguintes termos: 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(...)V - é 
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 
material, moral ou à imagem;(...) 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas 
 
Por sua vez, o vigente Código Civil de 2002, trazendo literal dispositivo a regular a 
matéria do dano moral, assim estabeleceu: 
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilícito.Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-
fé ou pelos bons costumes. 
 
E ainda, reportando-se a estes artigos ao tratar da obrigação de indenizar, proclama: 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 
obrigado a repará-lo.Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.  
 
Com a preocupação e o conseqüente avanço das normas de direitos humanos, no Brasil 
e no mundo, não se pode deixar de enxergar que o substrato da nova normativa 
constitucional, seguida pelo diploma civil, passou a ser a proteção da dignidade da 
pessoa humana. Fica patente que em sua essência, o ordenamento jurídico vigente, 
revelado pelos dispositivos acima transcritos, não busca enfocar, nesta questão, a 
conduta do ponto de vista da culpa ou dolo por parte do causador e sim, principalmente, 
da pessoa ofendida e seus direitos fundamentais, como ser humano digno de proteção.  
 
Escreve F. Savater : “Com a instituição social da pessoa nasce o conceito eticamente 
básico de responsabilidade, que é tanto a vocação de responder ante os outros, quanto 
ser responsável pelos outros”. Esta assertiva, em franca consonância com os 
dispositivos legais já mencionados, ilustra perfeitamente e mais apropriadamente a 
questão no campo da “Doutrina da Proteção Integral” que chama à responsabilidade 
pelas crianças e adolescentes brasileiros não apenas os pais, mas o Estado e a sociedade, 
aqui também representada pela emissora de televisão. A professora Maria Celina Bodin 
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de Moraes, em importante estudo sobre a dignidade humana nos ensina “De acordo com 
Kant, no mundo social existem duas categorias de valores; o preço e a dignidade. 
Enquanto o preço representa um valor exterior (de mercado) e manifesta interesses 
particulares, a dignidade representa um valor interior (moral) e de interesse geral. As 
coisas têm preço; as pessoas, dignidade. O valor moral se encontra infinitamente acima 
do valor de mercadoria, porque, ao contrário deste, não admite ser substituído por 
equivalente. Daí a exigência de jamais transformar o homem em meio para alcançar fins 
particulares ou egoístas.”  
E adiante acrescenta: “No Direito Brasileiro, após mais de duas décadas de ditadura sob 
o regime militar, a Constituição democrática de 1988 explicitou, no artigo 1º, III, a 
dignidade da pessoa humana como um dos ‘fundamentos da república’. A dignidade 
humana, assim, não é criação da ordem constitucional, embora seja por ela protegida. A 
constituição consagrou o princípio e, considerando a sua eminência, proclamou-o entre 
os princípios fundamentais, atribuindo-lhe o valor supremo de alicerce da ordem 
jurídica democrática.”  
 
Em nome do lucro advindo do índice de audiência alcançado, não pode a emissora 
desconhecer de regras básicas de respeito humano, desprezando por completo o valor da 
dignidade que toda pessoa deve gozar, por si mesmo e frente a sua comunidade, como 
claramente o fez e, lamentavelmente, ainda continua fazendo com alguns programas que 
cotidianamente leva ao ar.  
 
É bom que se diga, que as crianças e adolescentes telespectadoras destes programas, até 
pelo horário em que vão ao ar, são CONSUMIDORAS deste serviço – prestado por 
concessão pública. E como consumidoras que são estão protegidas pelo Código do 
Consumidor. Como restou claro, configurado o DANO MORAL COLETIVO, cumpre 
que seja ressarcido o prejuízo causado a este público coletivo do Estado de Pernambuco. 
Isto é o que foi previsto no inciso V do artigo 1º da Lei n° 7.347/85: 
 
"Art. 1º - Regem-se pelas disposições desta lei, sem pejuízo da ação popular, as ações 
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. (grifamos) 
 
E na esteira do que foi enunciado na Constituição Federal, Art 5°, inc. V, a indenização 
por DANO MORAL, foi igualmente assegurada no Código de Defesa do Consumidor, 
nos incisos VI e VII do artigo 6º: 
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais,morais, individuais, 
coletivos e difusos; 
VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou 
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada 
a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. 
 
Os episódios difundidos pela Demandada, gravados no CD, acostado aos autos, cujos 
trechos destacamos acima, demonstrou que estes consistiram em grave violação dos 
Princípios Constitucionais e outras normais legais já apontados acima. E com isto 
atingiram direitos e interesses de que são titulares não apenas as pessoas determinadas 
que foram vítimas das situações vexatórias mas também toda uma coletividade. 
 
Não se pode esquecer que o programa CARDINOT, segundo é notório, como vem 
proclamando na imprensa a própria emissora demandada, tem sido a maior audiência do 
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nosso Estado, o que implica dizer a enorme extensão do dano provocado pelas 
mensagens divulgadas através deste espaço.  
 
Sabe-se bem, ainda, que para fins de indenização por danos morais faz-se mister que a 
condenação chegue o mais próximo possível da efetiva reparação da ofensa para o 
lesado e, ao mesmo tempo, sirva de advertência ao autor do dano para evitar sua 
repetição, e à sociedade, de modo a deixar claro para todos ser inaceitável aquela 
conduta ou o dano dela decorrente. Para tanto, dita condenação, em termos monetários, 
há de ser compatível com o patrimônio daquele que praticou o fato, de modo a fazê-lo 
perceber a resposta dada pelo Poder Judiciário, sentindo-se efetivamente inibido de 
repetir tal comportamento e restaurar aos lesados, na medida do possível, a sua 
dignidade, aqui traduzida no sentimento de que o prejuízo moral sentido veio a ser, de 
algum modo, reparado.  
 
É importante frisar o que disciplina nossa Constituição Federal, considerando ser a 
transmissão televisiva, nada mais do que um serviço de concessão pública, e como tal 
especialmente sujeita ao controle do poder público, ao consagrar em seu art. 223, § 3º: 
 
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o 
princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. 
 
§ 4º - O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de 
decisão judicial.  
 
Veja-se bem, por oportuno, que a nossa própria Lei Maior prevê expressamente a 
possibilidade de cancelamento da concessão ou permissão do serviço de tele-
transmissão por ordem judicial. Neste diapasão, torna-se cristalino que, sendo 
autorizada constitucionalmente a intervenção do Poder Judiciário permitindo-o cancelar 
dito serviço, frente à existência de uma ameaça ou lesão a direitos, não há mais que se 
discutir sobre seu poder de suspendê-lo em situação como a ora apresentada – de grave 
e recorrente violação a direitos e princípios consagrados na mesma Constituição. 
 
Destarte, com fulcro nos ditames constitucionais acima visualizados, é perfeitamente 
cabível e adequado conceder-se à reparação postulada e a proteção ao público alvo 
infanto-juvenil. Tal é possível ao exigir-se da demandada tanto à indenização pecuniária 
pelo dano sofrido como à suspensão do programa “BRONCA PESADA” e do 
“PAPEIRO DA CINDERELA” ou de qualquer outro nome que se venha a dar àqueles 
comandados pelos mesmos apresentadores, por um prazo razoável. 
 
Ademais, para fins de obter efetividade ao que se almeja – não apenas no caráter de 
prevenir a prática de novos danos, mas também para remover e/ou reparar as mensagens 
danosas enviadas aos telespectadores – é de se exigir, urgentemente, que a emissora, em 
substituição, passe a veicular a contrapropaganda, com mensagens voltadas exatamente 
à defesa dos direitos humanos violados. Somente assim será EFETIVAMENTE 
REPARADO O DANO ATRTAVÉS DO EXERCIDO O DIREITO DE RESPOSTA, 
relativo aos relevantes bens juridicamente protegidos (especialmente a dignidade 
humana) que foram brutalmente ofendidos. 
 
E como meio de assegurar isto há de ser apresentado um plano de trabalho destinado a 
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esta reparação e sua perfeita subsunção aos princípios de direitos humanos previstos nos 
textos constitucionais e tratados internacionais vigentes, tal como foi sugerido às 
fls.58/59 pelas entidades de direitos humanos autoras da representação, dirigida ao 
órgão Ministerial, nos autos do procedimento administrativo anexado à presente. 
 
2.5 - DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
 
A proteção de direitos difusos pelo sistema de tutela transindividual instituído pela Lei 
de Ação Civil Pública (Lei nº. 7347/85) em seus Arts. 3º e 21 e pelo Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8078/90) nos Arts. 81, inciso I e 90, tem no pedido de tutela 
antecipatória um dos mais importantes instrumentos para sua efetivação. É comezinho 
que os artigos 83 e 84 do Código de Defesa do Consumidor, são aplicáveis à proteção 
de qualquer interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo. 
 
Estes dispositivos legais receberam seu embasamento constitucional da própria garantia 
de inafastabilidade do controle judicial sobre qualquer lesão ou ameaça a direito, tal 
como previsto no art. 5º inc. XXXV da nossa Carta Magna. A atividade jurisdicional, 
nesse sentido, não pode se constituir em mera ficção mas deve sim, ser efetiva e 
adequada para proteger o direito que está sendo violado ou ameaçado. Não deve se 
constituir em uma garantia meramente formal, apartada da realidade, sem produzir 
qualquer efeito prático de proteção que venha de fato permitir, ao titular do direito, seu 
exercício.  
 
É o que fez o legislador pátrio proclamar no art. 273 do Código de Processo Civil: “Art. 
273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 
da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se 
convença da verossimilhança da alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação; ou § 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” 
 
A tutela antecipatória tem exatamente por função impedir a violação do próprio direito 
material, sem a qual, nas situações apontadas no seu inciso I, o direito terminaria como 
mera ficção jurídica, sem qualquer efetividade. Como uma medida de prevenir o dano 
irreparável ou de difícil reparação que é, o seu objetivo é coibir esta ameaça ou lesão. 
Trata-se de permitir uma reparação mais imediata dos inúmeros prejuízos morais já 
sofridos pelos telespectadores, em especial crianças e adolescentes que estão em fase de 
formação de suas personalidades, e ficaram e permanecem a mercê destas mensagens 
extremamente danosas à esta formação, como já acima indicadas no decorrer dos itens 
que trataram dos fatos e do direito violado. Este direito foi sobejamente demonstrado 
nos itens anteriores, estando clara a existência da “fumaça do bom direito” 
 
O “perigo da demora” é evidente, a seu turno, pois não se pode desconhecer que quando 
do julgamento final da presente demanda - cujo transcurso de tempo é indefinido - 
poderão ser, estes adolescentes de hoje, já adultos e alguns idosos não estarem sequer 
mais vivos, e sem o deferimento da tutela antecipatória ora requerida, jamais receberão 
uma mensagem contrária aquelas já enviadas pelos programas e quadros acima 
apontados. 
 
Quanto mais rápido estes telespectadores puderem receber o direito de resposta como 
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contra-propraganda aos ensinamentos que a Requerida lhes repassou no sentido de 
menosprezar idosos, homossexuais, crianças, mulheres e outras pessoas vítimas da 
exclusão social, mais provavelmente poderão refletir e introjetar novos conceitos de 
respeito à diversidade e aos direitos humanos. 
 
Caso contrário aquelas ofensas permanecerão para sempre em suas mentes sem 
possibilitar-lhes sequer ver outro ponto de vista nem mesmo saber que a constituição e 
demais textos legais foram atingidos por aquelas condutas televisivas, nem mesmo 
compreender que a nossa lei vigente assegura direito de resposta a quem for ofendido. 
 
A conduta pregressa da ré – recordando-se que inclusive ensejou anterior ação civil 
pública, tratando de fatos semelhantes, onde a tutela antecipatória foi deferida de forma 
exemplar por esse Juízo, e mantida na segunda instância, quando do julgamento do 
agravo (processo nº 001.2003.0615101-1) - autoriza inferir a necessidade de fazer inibir 
novas ocorrências similares. 
 
3. DOS REQUERIMENTOS 
 
Assim sendo, requer, este Órgão Ministerial, a Vossa Excelência: 
1 - A concessão de TUTELA ANTECIPATÓRIA, com fulcro no art. 461 do Código de 
Processo Civil, DETERMINAR QUE A REQUERIDA, sob pena cominação de multa 
diária de R$100.000,00 (cem mil reais) por cada ítem abaixo descumprido: 
A) QUE A EMISSORA REQUERIDA EXIBA A TÍTULO DE 
CONTRAPROPAGANDA, DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS, NOS MESMOS 
VEÍCULOS, ESPAÇOS E HORÁRIOS DA TRANSMISSÃO DOS PROGRAMAS 
IMPUGNADOS, PROGRAMA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, 
INTITULADO DIREITO DE RESPOSTA POR DECISÃO JUDICIAL, 
PRODUZIDOS E/OU INDICADOS PELOS AUTORES DA AÇÃO NA FORMA DO 
PLANO DE TRABALHO APRESENTADO NOS MOLDES DAS SUGESTÕES 
INDICADAS ÀS FLS. 58/59 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06013-
0/7 (EM ANEXO); 
B) PARA TORNAR EXEQUÍVEL A TUTELA INIBITÓRIA QUE SEJA A 
EMISSORA COMPELIDA A FORNECER A ESTRUTURA E PESSOAL TÉCNICO 
NECESSÁRIO (câmeras, operadores de áudio e vídeo, cabos, iluminação, eletricistas, 
operadores de vt e outras) 
 
2 a citação da demandada por intermédio de seus representantes legais para contestar os 
pedidos, pena de revelia, bem como a intimação para o cumprimento dos provimentos 
liminares que se espera sejam deferidos, sob pena de incidirem nas sanções cabíveis, 
prosseguindo-se o feito em todos os seus trâmites, de tudo ciente o Ministério Público e 
bem assim os interessados; 
 
3 a designação de audiência preliminar (art. 331, CPC) objetivando um possível acordo 
quanto aos aspectos de disponibilidade que a presente demanda admite; 
 
4 a produção de prova por todos os meios permitidos em direito, que se fizerem 
necessários como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e juntada posterior de 
documentos, entre outros; 
 
5 o reconhecimento da dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros 
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encargos, face ao disposto no art. 18 da Lei n.º 7.347/85. 
 
6 o julgamento ao final procedente para condenar a Ré a REPARAÇÃO DOS DANOS 
MEDIANTE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS 
COLETIVOS NO VALOR DE R$1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS), 
ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR 
DA CITAÇÃO, A SER REVERTIDO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RECIFE – FMCA; 
 
7 desde já, para fins de pré-questionamento, pugna-se que as violações aos dispositivos 
supramencionados da matéria constitucional e federal sejam especificamente tratados 
desde esta instância. 
 
Atribui-se a causa para efeitos meramente fiscais o valor de R$ 1.000.000,00 (hum 
milhão de reais).  
 
Pede-se deferimento. 
 
Recife, 10 de dezembro de 2007 
 
JECQUELINE GUILHERME AYMAR ELIHIMAS Promotora de Justiça 
JOSÉ EDIVALDO DA SILVA Promotor de Justiça 

 


