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Resumo 

 

O presente artigo pretende promover uma discussão a respeito da construção identitária gay 

pelo canal do youtube Põe na Roda. Para tanto, apresentamos o percurso histórico das 

concepções de identidade, evidenciadas por Stuart Hall (1998), e da homossexualidade, 

exploradas por Daniel Mazzaro Vilar de Almeida (2016). Ancorados nas contribuições 

destes e de outros autores que também debruçaram-se sobre estes temas, realizamos uma 

análise de dois vídeos do canal, objetivando refletir de que modo a identidade gay foi 

construída por estes produtos midiáticos. 
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1. Introdução 

 

A discussão apresentada neste artigo provém do projeto de iniciação científica “A 

construção de identidade(s) por meio de uma análise dos vídeos do Canal Põe na Roda”, 

desenvolvido pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), com o 

financiamento da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) 

e administração da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Viçosa (PPG/UFV). A proposta deste projeto é analisar como as questões relacionadas ao 

grupo LGBT são tratadas nos vídeos do canal Põe na Roda, de que modo a identidade gay, 

tanto a individual quanto a coletiva, é por eles construída e se esta construção considera as 

alteridades existentes no próprio grupo. 

Por ainda estar sendo desenvolvida, no momento em fase de análise inicial do 

objeto, a pesquisa ainda não obteve resultados conclusivos para os seus objetivos, tendo 

concentrado suas atividades em observações preliminares e, principalmente, em estudos 

sobre temas pertinentes ao projeto, como identidade e homossexualidade. Portanto, para 
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este artigo, apresentaremos algumas reflexões sobre estas temáticas e, como uma projeção 

das análises que ainda serão realizadas, escolhemos dois vídeos do canal para examinar, 

baseando-se na bibliografia estudada e discutida até então. 

 

2. Percurso histórico das concepções de identidade 

 

Os estudos acerca da definição de identidade foram acompanhados pelas mudanças 

na compreensão do ser humano, partindo de uma perspectiva permanente para outra mais 

dinâmica. Nisso, o teórico cultural e sociólogo Stuart Hall (1998) faz um percurso histórico 

de três concepções de identidades a partir das noções do sujeito ao longo do tempo, do 

período iluminista até a chamada pós-modernidade. 

A primeira concepção é a do sujeito do Iluminismo, um indivíduo centrado, 

unificado, dotado de razão, consciência e ação, que nasce entre o Humanismo Renascentista 

do século XVI e o Século das Luzes, quando liberta-se do passado, das tradições medievais 

e estruturas que, se pensava, serem estabelecidas divinamente, e torna-se um sujeito 

soberano. Consistia em uma concepção mais individualista que acreditava que os 

indivíduos possuíam um centro no núcleo interior, que emergia no nascimento e se 

desenvolvia permanecendo o mesmo até a morte, idêntico ao longo da existência. Este 

centro seria, pois, a identidade de uma pessoa (HALL, 1998). 

À medida que as sociedades foram ficando mais complexas, adquiriram um formato 

mais coletivo e fizeram surgir a concepção do sujeito sociológico, bastante estimulada pelo 

surgimento das Ciências Sociais. Nesta segunda concepção, manteve-se a ideia de núcleo 

interior, mas acreditava-se que este era formado e transformado pela interação com outras 

pessoas. Este modelo sociológico interativo data da primeira metade do século XX, mas 

aparece aí, principalmente pelos movimentos do Modernismo, um quadro intrigante do 

sujeito e da identidade, com a figura dos indivíduos isolados, exilados ou alienados contra a 

multidão anônima e impessoal da metrópole, que representavam a experiência da 

modernidade tardia (HALL, 1998). 

O sujeito, antes com uma identidade estável, foi sendo fragmentado e tornando-se 

composto não por uma única, mas por várias identidades, produzindo, assim, o sujeito pós-

moderno. Nesta terceira concepção, portanto, o sujeito não possui uma identidade fixa, 

essencial ou permanente, mas uma identidade que, definida historicamente ao invés de 

biologicamente, é continuamente transformada. Este sujeito pós-moderno tem, assim, 
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identidades diferentes em diferentes momentos, assumindo por vezes identidades até 

contraditórias e sem coerência entre si, deslocando as suas identificações. Isso porque 

estava em um contexto de mudanças rápidas e constantes que caracteriza as sociedades 

modernas, com importante impacto da globalização (HALL, 1998). 

Dessa forma, a identidade deixou de ser tida como essência e passou a ser entendida 

como um processo contínuo de se tornar. Este deslocamento da concepção de identidade, de 

acordo com Hall (1998), foi influenciado por alguns avanços ocorridos no pensamento, 

dentre os quais ele aponta a interpretação althuseriana da obra de Marx; a descoberta do 

inconsciente por Freud; a proposta da linguística estrutural de Saussure; a noção de 

genealogia do sujeito moderno e do poder disciplinar de Foucault; e o feminismo como 

crítica teórica e movimento social. 

Todas essas ideias e movimentos citados por Hall (1998) refletem no modo como 

conceituamos a identidade atualmente e, segundo Pimentel e Carrieri (2011), baseiam-se, 

em visões essencialistas e não-essencialistas, sendo que a compreensão pelo viés desta 

última “perpassa o entendimento de processos de representação, socialização, identificação 

e de diferenciação” (PIMENTEL; CARRIERI, 2011, p. 7). 

No que se refere às identidades sexuais, de acordo com Woodward (2000), elas 

também passam por mudanças e fragmentações, descritas em uma crise da identidade, 

como se verá adiante.  

 

3. Percurso histórico da homossexualidade 

 

Para Nunan (2003), a homossexualidade não consiste apenas em um comportamento 

sexual, ou seja, práticas eróticas ou afetivas homossexuais, mas também de uma identidade 

sexual, que trata da definição do indivíduo enquanto homossexual. Daí a tarefa de explicar 

a homossexualidade ser bastante complexa, pois, segundo Pinho (2010, p.14), ainda é 

objeto de estudo e “está passível de entendimentos confusos, especialmente com relação à 

identidade de gênero e ao papel de gênero”, que, se mal interpretados, dão margem à 

criação de estereótipos e, consequentemente, de estigmas. 

A homossexualidade sempre existiu na história da humanidade e, de acordo com 

Daniel e Baudry (1977, apud PINHO, 2010), não foi ignorada, mas interpretada e admitida 

de modos diversos, uma vez que, como aponta Almeida (2016, p. 22), “a história das 
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homossexualidades, como de quaisquer outras sexualidades ou quaisquer outras 

identidades, acompanha o modo de ver da sociedade”. 

O autor faz um apanhado histórico dessa trajetória e relata que, num primeiro 

momento, especificamente na Antiguidade, as relações sexuais entre homens estavam 

relacionadas à crença de que os jovens só absorveriam as virtudes de um bom cidadão se 

mantivessem relações sexuais com homens mais velhos. Não buscavam prazer, mas 

ascensão na sociedade. Já na Era Cristã, a conduta sexual passou a ser regulada pelas 

autoridades civis e eclesiásticas, que definiram a prática homossexual como pecado contra a 

natureza e crime passível de morte, uma vez que não era realizada para a produção de 

filhos. Na Idade Média, seguiu-se a perseguição, com o extermínio dos que praticavam a 

chamada sodomia. Na Idade Contemporânea, por uma visão médica, a homossexualidade 

passou a ser entendida como inversão sexual, considerada uma anomalia. Os médicos, 

assim que passaram a ser apreciados como enunciadores sobre o corpo, deslocaram atenção 

para os corpos anormais que escondiam doenças que podiam conduzir ao declínio da 

civilização, contaminação e extinção da raça. Na sequência, sob uma perspectiva psíquica, 

compreendeu-se que esses indivíduos “desviantes” não tinham apenas uma prática sexual 

anormal, mas também a personalidade, daí passou-se a identificar não somente marcas no 

corpo, como também comportamentos, profissões. Em outros momentos, a 

homossexualidade foi definida como um fenômeno congênito e hereditário. Tentou-se 

explicá-la, ainda, por meio do ambiente, por maus lugares que produziam o vício 

(ALMEIDA, 2016). Em suma, a homossexualidade, segundo a autora Uziel (1999, p.4) “já 

ocupou a esfera religiosa como pecado, a legal como crime e a médica como doença”. 

Desde então, ganhou visibilidade, que Almeida (2016) também cita em seu 

apanhado histórico. O autor conta que do século XX para o século XXI, os homossexuais 

passaram a se identificar como indivíduos homossexuais e não se limitavam mais, portanto, 

a pessoas praticantes de atos homossexuais, o que coincide com o contexto da modernidade, 

daí a questão da identidade, conforme apresentado no tópico anterior. Desenvolveram-se 

identidades mais concretas e positivas: os gays deixaram de ser os invertidos dos discursos 

médicos ou os sinônimos de homem-mulher. Passaram a existir locais e serviços destinados 

a eles, como os bares e pubs, que possibilitavam encontros e serviam como refúgio. Nascia, 

assim, o mundo gay ou uma subcultura homossexual, na qual os indivíduos possuíam várias 

identidades: uma ligada à sua profissão, “mostrada” no cotidiano, e outra “escondida”, 

revelada apenas nos momentos de lazer (ALMEIDA, 2016). 
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A figura do homossexual foi tornando-se pública em todo o mundo, com o “sair do 

armário” como bandeira de luta e movimentos como o Orgulho Gay contra a norma 

heterossexual das religiões, das ciências e do Estado. Fatos importantes contribuíram para 

isso, como a Rebelião de Stonewall, em 1969, nos Estados Unidos, e a eliminação da 

homossexualidade da lista de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria em 

1973 e da lista de doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1990. A isso se 

seguiram diversas pesquisas para tentar explicar o fenômeno homossexual. Ganhou-se 

visibilidade nas artes e na mídia. Na década de 80, com o surgimento da AIDS, voltou a se 

atribuir o estereótipo do enfermo aos homossexuais, agora tidos como pervertidos que 

alastram a doença do século. Embora negativamente, nunca havia se falado tanto sobre a 

homossexualidade, que passou a ser incorporada nas esferas política, educativa e 

comunicativa (ALMEIDA, 2016). 

A partir disso, foram obtidas várias conquistas, mas, para Facchini (2009), apesar do 

crescimento e da representação do movimento LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros) na sociedade e da visibilidade das questões que envolvem a 

temática das homossexualidades que permitiu avanços como o incremento do debate 

público, há novos desafios colocados. No Brasil, em 2010, casais homoafetivos 

conseguiram adoção de crianças, além de incluir os companheiros(as) como dependentes na 

declaração do Imposto de Renda e o direito de receber herança ou pensão pela morte do 

cônjuge.  Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o registro da união estável de 

casais homossexuais e, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma resolução 

determinando que todos os cartórios do país realizassem casamento civil entre pessoas do 

mesmo sexo, porém o casamento gay ainda não foi legalizado, por ainda precisar da 

autorização de uma lei no Congresso Nacional, podendo ser contentado por juízes, o que 

dificulta o processo. Além disso, nesta lista de conquistas obtidas junto ao Poder Público, 

ainda não consta, entretanto, uma das maiores reivindicações: a criminalização da 

homofobia. 

 

4. Análises dos vídeos 

 

A discussão apresentada a seguir ancora-se nas observações sobre a identidade 

percebida no canal Põe na Roda
4
. Criado há dois anos, o canal produz e lança 

                                                 
4 Disponível em: https://www.youtube.com/user/canalpoenaroda. 
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semanalmente vídeos que tratam de questões LGBTs, destinando-se principalmente ao 

público gay, mas também com conteúdo sobre/para lésbicas, bissexuais, travestis, 

transexuais, transgêneros e até mesmo para heterossexuais. O canal contém atualmente 170 

vídeos, contabilizando quase 430 mil inscritos e mais de 45 milhões de visualizações
5
. 

Produzido por Pedro Castilho, Nelson Sheep e Felipe Abe, o canal se propõe a aliar 

ativismo, humor e informação. Suas produções consistem em esquetes humorísticos de 

temáticas variadas, além de reportagens, notícias, quadros de games, de perguntas e 

respostas e de conselhos para problemas do cotidiano. Embora os produtos cômicos sejam a 

maioria, alguns vídeos fazem abordagens de forma mais séria, como será apresentado nas 

análises. Já o nome Põe na Roda faz referência ao objetivo de trazer para discussão temas 

do universo gay, a fim de desmitificar alguns deles e, concomitantemente, lutar contra o 

preconceito e oferecer visibilidade ao grupo LGBT. 

Para promover uma análise neste artigo, escolhemos os vídeos Não é por ser gay 

que eu...
6
 e Vivendo no armário: gays não assumidos

7
. O primeiro deles foi um dos que 

inauguraram as postagens do canal e é o mais popular de todos, tendo alcançado mais de 1 

milhão e 900 mil visualizações
8
. Consiste em um esquete de humor de quase dois minutos 

de duração com diversos depoimentos que se propõem a desconstruir alguns dos 

estereótipos costumeiramente relacionados aos homens gays. Devido à grande repercussão 

obtida na internet, outros vídeos com conteúdo e estrutura semelhantes a este foram 

produzidos, como Não é por ser lésbica que eu... e, mais recentemente, Não é por ser 

bissexual que eu..., que abordam outros segmentos do grupo LGBT. 

O vídeo apresentou, fazendo uso do humor, alguns indivíduos que recorreram a 

imagens cristalizadas na sociedade e comumente associadas ao público gay para tentar 

desmitificar alguns estereótipos. Pouco é revelado sobre a identidade pessoal destes 

indivíduos, nem mesmo os seus nomes, mas é possível inferir algumas características pela 

presença icônica deles. Sobre a identidade de posicionamento dos mesmos, ou seja, aquela 

relacionada à posição que eles ocupam em relação aos seus depoimentos, podemos 

perceber, contudo, que assumem a característica gay. 

Surgiram no vídeo depoimentos como “Não é por ser gay que eu queria ter nascido 

mulher”, “que eu sou um desperdício” e “que eu vou dar em cima de você só porque você é 

                                                                                                                                                     
 
5 Dados consultados em 12 de julho de 2016. 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f5E5U_LO2c4. 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KXYtmju2mkw. 
8 Dados consultados em 13 de julho de 2016. 
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homem”. Dentre todos os que apareceram na sequência narrativa do vídeo, escolhemos, 

para análise neste artigo, alguns que nos pareceu serem mais recorrentes. 

Os depoimentos “Não é por ser gay que eu me depilo” e “que eu tenho barriga 

tanquinho”, ditos, respectivamente, por um homem com pelos no peito e por um gordo. 

Estes tipos parecem fazer referência à tribo gay nomeada de ursos, da qual fazem parte 

homens gays, gordos e peludos, que opõem-se aos gays conhecidos como barbies, ou seja, 

aqueles que valorizam excessivamente a aparência e o corpo musculoso. Estes subgrupos, 

de acordo com Marina Cezar e Vinicius Mozer (2011, apud REIS, 2013), surgiram em um 

contexto de maior tolerância e liberdade sexual, especificamente a partir dos anos 1960 e 

isso proporcionou mais visibilidade aos gays e, consequentemente, possibilitou a 

fragmentação e multiplicação das suas representações identitárias. Para os autores, de um 

estereótipo feminilizado e frágil, “os homossexuais, em especial a partir da década de 1980, 

pulverizaram-se em uma série de ramificações e grupos distintos de convivência” (CEZAR; 

MOZER, 2011, p. 93 apud REIS, 2013, p. 26). 

O destaque dado aos músculos, de acordo com Daniel Mazzaro Almeida (2016), 

começou por volta da década de 1970, emergindo com um novo estilo que focava-se 

principalmente em um padrão que se apropriava de símbolos da masculinidade, seja na 

aparência ou no modo de agir e de se vestir, a fim de romper a relação entre gay e 

efeminado. Segundo o autor, “o corpo ‘malhado’ passou a ser, por um lado, uma estratégia 

de disfarce dos olhares duvidosos sobre a sexualidade dos homens e, por outro, uma 

estratégia de “marketing” pessoal na busca por um parceiro” (ALMEIDA, 2016, p. 66). 

Para Almeida (2016), persiste esta relação negativa ao papel feminino no grupo de 

homens homossexuais e que, embora ser efeminado não seja mais uma característica 

atribuída ao grupo todo, ainda é algo evitável de ser anunciada. Isso porque talvez tenha 

sido a mais difundida, principalmente pelos formatos midiáticos, como as telenovelas, que 

representavam os gays de forma caricata, com personagens efeminados, vaidosos, 

geralmente com profissões estereotipadas e com excesso de humor e bordões. 

No vídeo, um gay musculoso e masculinizado, seguindo o perfil qualificado há 

pouco, argumenta que não é por ser gay que ele fala “miando”, fazendo referência à voz 

fina, feminina. Parece-nos que o uso estratégico de um estereótipo para desconstruí-lo não 

foi muito eficiente, uma vez que há a afirmação e valorização de um modelo estereotípico 

para os gays (o musculoso e masculinizado) em detrimento a uma desvalorização e 

desqualificação de outra forma de representação identitária: o efeminado. 
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Aparecem no vídeo outros depoimentos que tentam inverter mais imagens sobre os 

gays. Um homem argumenta, de forma bastante séria, que não é por ser gay que ele é 

engraçado, opondo-se, assim, à característica do humor excessivo. Outro diz que não é por 

ser gay que ele fala expressões como “arrasa” e há ainda outro que fala que não é por ser 

gay que ele é cabeleireiro, desconstruindo, respectivamente, as ideias de que todo gay 

utiliza determinadas gírias ou que desempenha determinadas funções. 

Entretanto, nestes dois últimos casos, aparecem na sequência depoimentos 

contrários por um homem que faz uso do vocabulário gay e por outro que afirma ser 

cabeleireiro, abordando, assim, ambos os lados das questões. A proposta aqui pareceu ser 

atentar os espectadores para não generalizar todo o grupo gay por algumas características – 

seja no modo de falar/agir, seja nas suas profissões ou em outros aspectos – e limitá-lo por 

elas, mas também não negligenciar os indivíduos que possuem estas características. 

Um jogador de futebol com a camisa do Corinthians diz que não é por ser gay que 

ele torce para o São Paulo, enquanto na sequência outro vestido com o uniforme do time 

tricolor paulista questiona “Não?”. A forma como este questionamento foi apresentado, 

portanto, pareceu reforçar o estereótipo, à medida que pode se interpretar a partir dele que 

todos os gays torcem pelo time do Morumbi. Vale ressaltar aqui que o apelido de “bambi” 

foi dado aos são-paulinos, ou popularizado, pelo ex-jogador do Corinthians, Vampeta, no 

fim da década de 1990
9
. Termos como este já possuem conotação pejorativa por associar a 

figura homossexual masculina ao veado ou, especificamente, ao Bambi, fazendo referência 

ao veado delicado do desenho da Walt Disney, o que desqualifica os gays efeminados, 

estereotipando-os como algo negativo (LAU, 2016). 

São associações como esta que, para Héliton Lau (2016), geram preconceitos e 

imagens depreciativas sobre o que é ser gay, tomando “a orientação sexual como errada, 

por ser relacionada ao mundo promíscuo em que os gays possuem aplicativos de ‘pegação’, 

que não namoram” (LAU, 2016, p. 145), dentre outras ideias estereotipadas que também 

são abordadas no vídeo do Põe na Roda. 

O produtor do canal aparece dizendo que não é por ser gay que ele tem aplicativos 

de “pegação”, enquanto ao seu lado aparece o ícone do Grindr
10

 com várias mensagens 

sendo recebidas enquanto ele, encenando, tenta disfarçar. Entendemos que a proposta deste 

                                                 
9 De acordo com entrevista dada por Vampeta no programa Roberto Justus Mais, exibido pela Rede Record em setembro 

de 2012. 

 
10

 Destinado ao público gay, o Grindr é um aplicativo que faz uso do dispositivo geolocalização, que permite aos usuários 

acessar perfis de outros gays em estreita proximidade, bem como bater papo e enviar fotos. 
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recurso era de fazer humor, mas acreditamos que, assim como no caso do time do São 

Paulo, a forma como foi apresentada acabou por reforçar um estereótipo, o que pode fazer o 

público associar a homossexualidade à promiscuidade. 

Já o segundo vídeo selecionado para análise, Vivendo no armário, com dezoito 

minutos de duração e mais de 400 mil visualizações
11

, assemelha-se a um documentário, 

trazendo fortes depoimentos de quatro gays não assumidos contando sobre suas vidas 

dentro do armário, a relação com família, amigos, colegas da escola, da faculdade e do 

trabalho, além de abordar a religião. Esta metáfora do armário, como é popularmente 

conhecida, refere-se ao processo de revelação pública da orientação homossexual, de 

assumir socialmente a homossexualidade, o que, segundo Adelman (apud TOLEDO; 

DALGALARRONDO, 2009) é considerado um ponto importante na vida de gays sobre o 

desenvolvimento da identidade homossexual. Estar no armário significaria, pois, o 

homossexual que não se assumiu, que continua preso, escondido. 

Podemos perceber que por abordar em seu conteúdo este assunto mais sério, o vídeo 

se opõe à maioria dos outros produtos do canal, sem nenhum caráter humorístico, com uso 

de uma trilha sonora calma e emotiva, a fim de despertar nos espectadores um vínculo de 

compaixão, cores mais escuras e sem muitas inserções visuais, exceto pelas legendas e 

subtítulos. Também em razão da temática, aparecem apenas as silhuetas dos entrevistados, 

já que, por não serem gays assumidos, não podiam ser mostrados. 

Nesse caso, nada se sabe sobre a identidade pessoal deles, pois seus rostos foram 

ocultados, nenhuma informação de idade ou outras características foram apresentadas e eles 

escolheram nomes fictícios, exceto um deles, que deixou que os entrevistadores o 

chamassem pelo seu verdadeiro nome. Podemos perceber aí um contraponto com o outro 

vídeo analisado, uma vez que naquele os elementos visuais mostrados permitiam aos 

espectadores supor algumas características, enquanto neste não se pode apreender nada 

além daquilo que é contado pelas falas dos entrevistados. Mas é pelas suas falas que pode 

ser percebida claramente a identidade de posicionamento: são gays. Mas esta identidade, 

por escolha dos entrevistados, não é pública, o que nos remete ao contexto, já mencionado 

anteriormente, de quando os homossexuais possuíam uma identidade mostrada no 

cotidiano, principalmente ligada ao trabalho, e a outra – a identidade gay – permanecia 

escondida, agenciada apenas em seus momentos de lazer, nos bares e nos pubs que 

formavam o mundo da subcultura gay e serviam como um refúgio para eles. 

                                                 
11 Dados consultados em 13 de julho de 2016. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 10 

Conforme relatamos no percurso histórico da homossexualidade, desde então, os 

homossexuais começaram a “sair do armário”, a revelar esta identidade, o que fortaleceu o 

movimento de Orgulho Gay e a militância para reivindicar direitos ao grupo, que foi, assim, 

adquirindo visibilidade e alcançando conquistas. Apesar disso, ainda hoje, muitos preferem 

não expor esta identidade, como é o caso dos entrevistados do vídeo, que contam, dentre 

outras coisas, o que os impedem de se assumir. 

Um dos personagens do documentário argumenta que preferiu não se assumir por 

medo do impacto que isso teria em razão da, em suas palavras, “imagem promíscua que a 

mídia vende para a sociedade em relação aos gays”. Este mesmo entrevistado conta que se 

assumiria caso possuísse um namorado para apresentar, pois, para ele, isto amenizaria esta 

imagem de “pegação” que atribuem aos homossexuais. Aqui, outra vez é possível notar 

como a promiscuidade é um elemento que foi fortemente estereotipado e relacionado à 

comunidade gay, conforme discutimos anteriormente. 

Especificamente sobre a mídia, sabemos que a visibilidade que deu aos 

homossexuais, influenciada pela visibilidade deles em outros setores da sociedade 

(BELELI, 2009), permitiu que a imagem deles fosse se tornando mais aceitável pelo 

público (TIRELLI, 2011) e possibilitou, ainda, um maior entendimento por parte dos gays 

sobre a liberdade de poder ser quem são (LEMOS apud TIRELLI, 2011). 

Entretanto, é preciso ressaltar que, por diversas vezes, a mídia veiculou imagens 

estereotipadas dos homossexuais. Para ilustrar, recorremos outra vez ao exemplo das 

telenovelas. Num histórico de aparição de gays na teledramaturgia da Rede Globo, pode-se 

perceber que, em um primeiro momento, a emissora associou a homossexualidade com a 

criminalidade e depois preferiu os personagens afetados. Em seguida, passou a também 

representar os personagens homossexuais dentro de um modelo considerado 

heteronormativo, com personagens dito “normais”, ou seja, sem trejeitos, vestimentas ou 

linguajar que denunciassem sua orientação sexual (COLLING, 2007). 

É importante pensar nas formas em que os gays são representados na mídia, pois, 

como, detentora do poder de formar a opinião pública, ela pode, dependendo do modo 

como apresentá-los ao público, contribuir para reverter o contexto social ou acabar por 

reforçar estereótipos que serão consequentemente reproduzidos pela sociedade, substituindo 

discussões e debates importantes que deveriam ser trazidos à baila pelo espetáculo, 

conforme apontam as autoras Quintão, Guimarães e Duarte (2013). De acordo com elas, 

quaisquer representações sociais de minoria, quando retratadas na mídia, “sofrem um 
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processo de exposição massiva que pode ser eficiente na desmistificação de estereótipos ou, 

num efeito reverso, pode reforçá-los, estigmatizando-os e gerando preconceitos” 

(QUINTÃO; GUIMARÃES; DUARTE, 2013, p. 4). A homossexualidade deve, então, ser 

tratada com cuidado pelos veículos de comunicação, de modo a evitar interpretações 

errôneas e a criação de estigmas. 

A questão religiosa foi bastante mencionada nos depoimentos dos entrevistados do 

vídeo. Um deles disse que “não é da natureza do ser humano ser gay”, que isto é “um 

pecado que condena à morte” e relatou já ter pensado em suicídio, que, em suas palavras, 

“mesmo também sendo pecado, é um pecado menor do que a homossexualidade”. No 

primeiro vídeo analisado, há também referência à religião, quando um dos produtores do 

canal, ajoelhado em uma igreja, diz que não é por ser gay que ele vai para o inferno. 

Assim como as terminologias de doente, criminoso e promíscuo, a de pecador 

também tornou-se um estereótipo, principalmente a partir da Era Cristã, quando, como já 

vimos em Almeida (2016), a prática homossexual passou a ser vista como pecado contra a 

natureza e crime passível de morte, uma vez que não era realizada para a produção de 

filhos. E esta ideia foi amplamente difundida em várias religiões, mantendo-se até 

atualmente, inclusive de forma bastante incisiva, como podemos perceber pelos 

depoimentos do entrevistado do segundo vídeo, que praticamente reproduz o mesmo 

discurso das autoridades eclesiásticas daquela época. 

Ainda neste vídeo, outros estereótipos são citados durante os depoimentos dos 

entrevistados, como quando um deles relata que sofria bullying na escola por não gostar de 

futebol ou por receber elogios pela sua letra caprichada, o que, sob uma visão bastante 

preconceituosa, seriam características essencialmente femininas e não masculinas. 

Mas o ponto que mais nos chamou a atenção no vídeo foi o seu desfecho, quando, 

após todos os relatos, um dos entrevistados decide se assumir, permitindo que a luz do 

estúdio seja acesa. Quando ele é iluminado e seu rosto surge no lugar da silhueta, 

conseguimos identificá-lo e, então, ele se apresenta, fazendo uso do discurso para informar 

quem é e contar que é gay, revelando, assim, a sua identidade para quem está assistindo. No 

vídeo Retrospectiva
12

, produzido seis meses depois, os produtores do canal voltam a 

entrevistá-lo. Ele conta que seus familiares assistiram ao vídeo, que sua mãe se emocionou 

e seu pai pediu desculpas. Com isso, podemos saber que o vídeo, assim como a revelação 

                                                 
12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kBQvkBkQu9I.  
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da identidade do personagem, foi recebido não apenas pelo público a quem o canal se 

destina, mas também a pessoas fora deste círculo. 

 

5. Considerações finais 

 

Diante destas observações, podemos considerar que a construção de identidade se 

deu de modos distintos entre os vídeos, principalmente em razão da diferença entre eles, 

sendo um essencialmente de caráter humorístico e o outro sério. 

Em relação ao primeiro deles, notamos que ao tentar desmitificar alguns estereótipos 

recorrendo-se a outros, corre-se o risco de, mesmo sem intenção, reforçar o próprio modelo 

cristalizado. E articular diferentes estereótipos numa tentativa de demarcar identidade pode 

fazer com que aconteça uma valoração depreciativa da representação do que se apresenta 

como diferente. 

E com o segundo vídeo, podemos perceber que o gay, em uma de suas identidades, a 

sexual, é comumente excluído, daí a importância de, segundo Woodward (2000), afirmar a 

identidade de pessoas pertencentes a grupos que, como a comunidade gay, são oprimidos ou 

marginalizados, buscando, dessa forma, resgatar as identidades sexuais, tirando-as do 

constrangimento e passando a celebrar a diferença, ao afirmar, por exemplo, o orgulho de 

ser gay. 

Por fim, é preciso ressaltar que todas as considerações apresentadas neste artigo são 

provenientes de observações iniciais e, conforme já explicado, como o projeto ainda está 

sendo desenvolvido, precisamos, pois, de mais estudos e análises para obter resultados 

conclusivos a respeito da forma como se dá a construção de identidades e o tratamento de 

estereótipos e representações sociais nos vídeos do Canal Põe na Roda. Apesar disso, estas 

reflexões preliminares servem como indícios dos possíveis desdobramentos que a pesquisa 

terá e acreditamos que este artigo foi um meio que tivemos de já começar a articular os 

referenciais teóricos ao material empírico. 
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