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RESUMO 
 

O presente artigo constitui um estudo relativo à produção de humor radiofônico A Hora 
do Mução sob a ótica da estética do grotesco e baseado em Sodré e Paiva (2002) e 
Bakhtin (1987). Dentro do Programa do Mução, analisamos o quadro Pegadinhas do 
Mução, objeto principal deste estudo, dada sua considerável importância por parte do 
público consumidor, e o diagnóstico se estabelece no estudo dos fragmentos de um 
quadro completo da atração, disponível no site Youtube. A análise conclui ser o 
Programa do Mução, especialmente se quadro de “pegadinhas” um exemplo de produto 
midiático apropriador de termos e expressões advindos da estética do grotesco. A 
escatologia e a teratologia são as marcas registradas da produção discursiva do Mução, e 
tal enunciação atrai de forma significativa o público-massa. 

 
PALAVRAS-CHAVE: pegadinha do mução; linguagem do rádio; estética da 
comunicação; estética do grotesco. 
 
 

Transmitido por diversas emissoras de rádio em todo o país e líder de audiência 

em muitas delas, o produto midiático Programa do Mução é classificado como 

humorístico e de entretenimento e tornou-se bastante conhecido pela utilização de 

termos pejorativos e palavras de baixo calão em seus quadros, em especial o intitulado 

Pegadinhas do Mução.  

Seu personagem principal, Mução, é um locutor “idoso” criado e interpretado 

desde 2001 pelo humorista e radialista Rodrigo Vieira Emerenciano, natural do Rio 

Grande do Norte, mas que reside atualmente em Recife, onde o programa é gravado. 

Além dele, estão presentes na programação outras personagens, dentre as quais podem 

ser citadas: Mamãe, Carniça, Peru, Meninim, Licurgo, Catraia e Candidato. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ – Comunicação Audiovisual do XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Nordeste realizado de 12 a 14 de junho de 2013. 
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O presente artigo é resultado de uma Pesquisa de Iniciação Científica. Os 

procedimentos para o estudo de caso visam à identificação das modalidades de 

produção do grotesco em sua forma discursiva representada - por meio do suporte 

sonoro no Programa do Mução e as suas espécies ou modalidades expressivas – 

escatológico, teratológico, chocante e crítico (SODRÉ e PAIVA, 2002). Além destes, 

procuramos identificar razões explicativas para o uso do grotesco na mídia radiofônica, 

especificamente no produto estudado, bem como compreender a finalidade pela qual se 

faz uso desse recurso estético. 

De acordo com Santaella (1992, p. 19) um dos aspectos das mídias está na 

concorrência existente entre esses meios, ao afirmar: “[...] mídias da mesma natureza, 

velada ou abertamente, competem entre si: canais de TV, jornais, revistas, etc. lutam 

pelos primeiros lugares de vendagem e audiência”. A partir das afirmações da autora é 

cabível fazer uma analogia acerca do que foi dito por Silverstone (1999).  

Segundo ele, são três os mecanismos de engajamento textual utilizados pelas 

mídias para persuadir, agradar e seduzir para, com isso, atrair o público desejado: a) a 

retórica, b) a poética e c) o erotismo. Para o autor, a linguagem midiática é persuasiva 

ao passo em que busca influenciar, mudar pensamentos, atitudes e valores a fim de 

alcançar interesses próprios. Ela produz encantamento por sua capacidade de criar 

histórias distantes do mundo real, que provocam fascínio, estimulando o prazer. Este, 

por sua vez, costuma manifestar-se acompanhado de certa dose de erotismo. 

 

O humor grotesco no rádio 

 

A obra O império do grotesco, de Sodré e Paiva (2002) faz uma abordagem 

ampla para a presença do grotesco na comunicação massiva. Os autores salientam que é 

possível rir dos aspectos trágicos ou das desproporções das formas, e que esta 

possibilidade é responsável pela permanência do grotesco dos primórdios aos dias 

atuais: 

A equação mais simples deste fenômeno esteticamente apontado como 
grotesco será: Grotesco = Homem # Animal + Riso. Daí partem as 
modalidades atinentes à escatologia, à teratologia, aos excessos 
corporais, às atitudes ridículas e, por derivação, a toda manifestação 
da paródia em que se produzem uma tensão risível, por efeito de um 
rebaixamento de valores (o bathos retórico), quanto à identidade de 
uma forma. [...] Pode-se rir do terrível ou das desproporções 
escandalosas das formas, transformando-os em veículo de irrisão e de 
provocação aos cânones do esteticamente correto. Esta possibilidade 
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tem garantido a permanência do grotesco na História, assim como sua 
recorrência na vida, nas artes e na mídia contemporânea. (SODRÉ, 
2002, p. 62). 
 

O grotesco tem como característica principal a presença do rebaixamento 

(bathos, recurso estético produtor do riso cruel) operado por uma combinação 

organizada de elementos heterogêneos com referência constante a deslocamentos de 

sentido, animalidades, partes baixas do corpo, fezes, dejetos, entre outros. 

O termo origina-se de la grota (“gruta”, “porão”, em italiano) a partir do final do 

século XV em Roma para denominar ornamentos estranhos encontrados através de 

escavações realizadas no porão do Palácio de Nero, em frente ao Coliseu. Durante o 

século XVII, a terminologia foi usada para definir o que fosse bizarro, fantástico ou 

extravagante, consequentemente, tornou sinônimo também de cômico, ridículo e 

burlesco. 

No século XIX o fenômeno passa a ser considerado uma categoria estética, 

definida por Sodré e Paiva (2002) como um sistema organizado de exigências 

necessárias para que uma obra alcance um determinado gênero (trágico, dramático, 

cômico, grotesco...) no interior da dinâmica da produção artística. A categoria responde 

tanto pela produção e estrutura da obra quanto pelos efeitos de gosto que produz no 

contemplador em relação ao objeto contemplado. 

Victor Hugo foi o primeiro a teorizar o fenômeno na obra Cromwell, a qual 

enfatiza a importância do grotesco no drama e critica fortemente as idealizações 

artísticas, abrindo espaço para o extravagante, o feio, o desproporcional que passam a 

ser vistos por Hugo como a reinterpretação culta da espontaneidade popular. 

Quanto à classificação, Sodré e Paiva (2002) dividem o grotesco em Gêneros e 

Espécies em que os primeiros mostram-se como a) representado, isto é, quando utiliza o 

suporte escrito – literatura e imprensa ou suporte imagístico, pintura, fotografia, cinema, 

televisão, entre outros, ou b) atuado - por meio de situações de comunicação direta, 

vividas ou encenadas nos palcos. O gênero atuado subdivide-se, ainda de acordo com 

Sodré e Paiva (2002), nas naturezas espontânea, quando episódios da vida cotidiana 

apontam para o rebaixamento espiritual ou a irrisão, característicos do grotesco; e 

encenada, também chamado de “burlesco”, é o grotesco revelado em peças teatrais, nas 

quais conquista-se o público através de gestos corporais risíveis. A última natureza do 

gênero atuado é a carnavalesca que remonta à Idade Média europeia e que vai desde os 
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festejos populares até o próprio Carnaval, provocadora do riso comunitário, segundo 

análise de Bakhtin (1987), como uma crítica ao isolacionismo da época.  

Com relação às espécies do grotesco, os autores definiram quatro modalidades 

expressivas, a saber: 

1 Escatológico: Trata-se das situações que fazem referência a dejetos, secreções, 

partes baixas do corpo, entre outros. Sodré e Paiva (2002) citam o exemplo de A Morte 

e a Morte de Quincas Berro D´água, o personagem mediano descreve a tia Marocas 

como um “saco de peidos”. 

2 Teratológico: São as referências risíveis a monstruosidades, aberrações, 

deformações, bestialismos, etc. 

3 Chocante: Está presente nas duas formas anteriores e tem o objetivo de 

provocar no espectador ou contemplador um choque perceptivo, geralmente com 

intenções sensacionalistas, podendo ser chamado também de grotesco chocante. 

4 Crítico: Ocorre quando o grotesco presente no objeto visado expõe um 

discernimento formativo, ou seja, além da percepção sensorial do fenômeno, é 

desvelado o que se tenta ocultar (convenções, ideias) expondo de modo risível os 

mecanismos do poder abusivo. Esse efeito pode tomar a forma da caricatura ou da 

paródia provocando inquietações nas situações estabelecidas. 

Para Bakhtin (1987), em sua análise na obra A cultura popular na Idade Média e 

no Renascimento (o contexto de François Rabelais), diz que a compreensão do grotesco 

se dá pela cultura popular por concebê-lo como um corpo social que se opõe ao corpo 

clássico, a exemplo do Carnaval em que a proibição imposta pela sociedade dita elevada 

é transformada em alegria nos festejos carnavalescos caracterizados pela inversão de 

valores, status, ordem, sexualidade, etc. 

 

Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o fundo de uma espécie de 
libertação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de 
abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, 
regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das 
alternâncias e renovações... (BAKHTIN, 1987, p. 8-9). 

 

No Renascimento, a utilização de expressões grotescas com forte referência às 

partes baixas do corpo, dejetos, entre outras, estava presente nas feiras, praças e festas e 

provisoriamente desfaziam as relações hierárquicas entre os indivíduos participantes. 

Nesses ambientes encontrava-se uma espécie de linguagem baixa e grosseira, típica do 

vocabulário familiar, “[...] isso produziu o aparecimento de uma linguagem 
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carnavalesca típica, da qual encontramos numerosas amostras em Rabelais” 

(BAKHTIN, 1987, p. 9). 

A cultura popular está geralmente associada ao espetáculo junto à massa 

economicamente subalterna, que comparece aos espaços públicos para divertir-se por 

meio do contato com artistas para contemplar os festejos típicos destes locais. Com o 

desenvolvimento da chamada sociedade de massa há a transferência da atmosfera de 

“praça” popular para os veículos de comunicação midiática, a começar pelo rádio e em 

seguida à geração televisiva. É o caso das encenações melodramáticas (radionovelas, 

telenovelas), jogos de feira (competições, sorteios, etc.), variedades (programas de 

auditórios, shows, atrações circenses), entre outros. 

Diferentemente de outros veículos de comunicação massiva, o rádio tem na 

oralidade seu único suporte para a emissão de conteúdo midiático. Dessa forma, o 

ouvinte além de receptor é também coautor das mensagens emitidas, criando em seu 

imaginário a representação (simbólica) daquilo que ouve e que interpreta de acordo com 

suas experiências pessoais. 

 

O programa 

 

O programa A Hora do Mução é um produto radiofônico de humor criado pelo 

radialista Rodrigo Emerenciano Viana há 17 anos e hoje está presente em 972 cidades 

atingidas através de 59 afiliadas. Com isso, a cobertura populacional é de 33 milhões de 

habitantes (Tabela 1). Em Alagoas, o Programa do Mução é veiculado por duas rádios: a 

Pajuçara FM (103,7), de Maceió, e a Metropolitana FM (97,9), de Arapiraca. 4.  

Apesar de conhecido pelas “pegadinhas”, o Programa do Mução oferece na 

atualidade diversos quadros normalmente ligados à interatividade com o público no qual 

Mução e seu elenco de apoio transformam em objeto de irrisão as vítimas dos trotes 

Quadros com tradução de letras musicais - momento no qual canções de grandes nomes 

da música internacional são mixadas no ritmo de forró atraem grande número de 

ouvintes. 

Além disso, há quadros que contam estórias interpretadas pela turma do Mução, 

paródias da novela do momento e até mesmo a publicidade é criada dentro do contexto 

do programa, sem quebras no ritmo das piadas. 

                                                 
4 Dados fornecidos pelo site http://mucao.ne10.uol.com.br/radios#. Acesso em 25/03/2013. 
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O produto midiático usa as técnicas de radioteatro em sua estrutura radiofônica, 

há diversos quadros com vários personagens e quadros fixos, que dialogam de forma 

escatológica e teratológica com o público, gerando o riso cruel, fidelizando a audiência 

de massa e ampliando a faixa de ouvintes. 

 

Tabela 1 

Afiliadas do programa radiofônico “A Hora do Mução" 

Estados da Federação Cidades Rádio afiliada 

Alagoas - AL Maceió 

Arapiraca 

Pajuçara FM – 103,7 

Metropolitana FM – 97,9 

 

Bahia - BA 

Itarantim; 

Jequié; 

Juazeiro 

Itarantim FM - 97,1 MHz; 

Cidade do sol FM – 94,9 MHz; 

Tropical Sat FM – 102,5 MHz 

 

 

 

Ceará - CE 

Fortaleza 

Independência 

Icó 

Barro 

Santa Quitéria 

Jaguaribara 

Cidade FM – 99,1 MHz 

Cidade FM – 95,3 MHz 

Brasil FM – 106,7 MHz 

FM 96 - 96,5 MHz 

Planeta FM – 106,5 MHz 

Jaguaribara FM – 104,9 MHz 

 

Mato Grosso - MG 

Cuiabá 

Rondonópolis 

Nova Mutum 

Rádio Mega - 95 MHz 

Rádio Mega - 99 MHz 

Rádio Mega – 96 MHz 

 

 

 

Maranhão - MA 

Bacabal 

Pinheiro 

Imperatriz 

Trizidela do Vale 

Peritoró 

Rádio FM Tropical – 89,5 MHz 

Cultura FM – 105,9 MHz 

Difusora Sul FM – 105,1 MHz 

Stúdio FM – 89,5 MHz 

Alternativa FM – 92,7 MHz 

 

Pará - PA 

São Miguel do Guamá 

Marabá 

Guamá AM – 1159 KHz 

Itacaiunas AM – 850 KHz 

 

 

 

Paraíba - PB 

 

Patos 

Campina Grande 

Cajazeiras 

Belém 

Catolé do Rocha 

Pombal 

Cidade Morena FM – 98,5 MHz 

Panoramica FM – 97,3 MHz 

Patamuté FM – 94,5 MHz 

Talismã FM – 99,3 MHz 

Cidade FM – 104,9 MHz 

Opção 104 FM - 1047,9 MHz 

 

 

 

Recife 

Palmares 

Bezerros 

102 FM - 102,1 MHz 

Nova Quilombo FM – 100,9 MHz 

Bezerros FM – 107,7 MHz 
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Pernambuco – PE 

Afogados de Ingazeira 

Araripina 

Serra Talhada 

Timbaúba 

Buíque 

Caruaru 

Santa Cruz do Capibaribe 

Belém de São Francisco 

Salgueiro 

Transertaneja FM – 96,7 MHz 

Cidade FM – 57,9 MHz 

Líder FM 99,7 MHz 

Princesa Serrana AM – 100 MHz 

Buíque FM – 104,7 MHz 

Liberdade FM – 94,7 MHz 

Polo FM 101,9 MHz 

Educadora FM – 1047 KHz 

Salgueiro FM – 102,9 MHz 

 

 

Piauí - PI 

Teresina 

Piri Piri 

São Luis do Piauí 

Floriano 

Luiziana 

95,7 FM – 95,7 MHz 

Rádio FM Cidade – 97,9 MHz 

Vale do Guaribas FM – 98,5 MHz 

Difusora de Flriano AM – 1510 Khz 

Rádio Vale do Paraíba AM – 970 KHz 

 

 

 

Rio Grande do Norte - RN 

Natal 

Itajá 

Caicó 

Mossoró 

Macau 

Pau dos Ferros 

São Paulo do Potengi 

98 FM e 98,9 MHz 

Rádio FM Itajaense – 104,9 MHz 

Rádio 103 FM - 106 MHz 

Rádio 93 FM - 93,7 MHz 

Macau FM - 94,9 MHz 

Rádio Obelisco FM – 90,9 MHz 

Rádio Potengi AM – 1210 KHz 

 

Rondônia - RO 

Porto Velho 

Cacoal 

Ji-Paraná 

Ariquemes 

95 FM – 95,1 MHz 

Clube Cidade FM – 90,3 MHz 

Clube Cidade FM – 93,7 MHz 

Antena FM – 103, 

Santa Catarina - SC Itapema Cidade FM - 104,1 MHz 

 

Sergipe - SE 

Aracaju 

Nossa Sra. da Glória 

Canindé de São Franscisco 

FM Sergipe – 95,9 MHz 

Xodó FM – 88,5 MHZ 

Xingo FM – 08,7 MHz 

 

 

Pegadinhas do Mução 

 

O quadro Pegadinhas do Mução consiste no telefonema a uma pessoa, a 

“vítima”, indicada por ouvintes que divulgam informações a respeito de algum apelido 

ou característica física odiada por ela. A princípio, o apresentador inicia a conversa de 

maneira agradável - em geral fazendo-se passar por um cliente ou pessoa interessada na 

realização de pesquisa de opinião - até proferir o apelido propriamente dito. A partir 
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desse momento, uma sequência de palavrões e expressões de conteúdo vulgar com forte 

referência às partes baixas do corpo tornam-se o foco do Programa do Mução, na 

medida em que provocam o riso grotesco e cruel nos ouvintes e, consequentemente, 

repercussão e audiência. 

Mução, por sua vez, volta a repetir insistentemente o nome indesejado da 

“vítima” que, descontrolada, como deixa transparecer por intermédio de sua fala, 

desliga o telefone. Contudo, não obtém sucesso, pois o personagem volta a ligar 

sustentando a discussão constrangedora. No programa analisado, Mução tem seu 

sucesso em decorrência do emprego de expressões oriundas do grotesco, uma categoria 

estética possuidora de características que quase sempre tem a pretensão de provocar o 

riso. O grotesco torna possível rir dos aspectos trágicos, das animalidades, partes baixas 

do corpo, dejetos, entre outros, contrapondo-se assim aos padrões do antes considerado 

esteticamente correto, e aos valores éticos e morais defendidos na sociedade brasileira. 

Em outubro do ano passado, o Tribunal de São Paulo do Potengi, Rio Grande do 

Norte, condenou a Rádio Estação Sat - Estúdios Reunidos Ltda a pagar a quantia de R$ 

25 mil por danos morais a uma vítima da “Pegadinha do Mução”. Tratava-se de um 

taxista residente daquele município que, em maio de 2002, recebeu diversos 

telefonemas em seu local de trabalho e que, segundo relatou, partiram do "Programa do 

Mução", veiculado pela rádio. O cidadão disse sentir-se ridicularizado e que o trote lhe 

trouxe consequências negativas em sua vida pessoal e profissional. 

De acordo com Peterson Fernandes Braga, juiz responsável pelo caso, ficou 

constatada a existência do dano "pelos transtornos psicológicos advindos da conduta 

omissiva e injustificável da Rádio Estação Sat” que, por sua vez, atribuiu a 

responsabilidade a RVE Produções Artísticas Ltda. Para Peterson, a rádio "não pode 

invocar a culpa exclusiva de terceiro, especialmente da produtora, vez que, o programa 

era veiculado sem qualquer controle da Rádio Estação Sat". Segundo ele, o valor a ser 

pago deve "servir de alerta ao ofensor, frente à negligência da emissora em aferir 

previamente os programas colocados no ar". 

O Programa do Mução, e especificamente seu quadro de Pegadinhas é um 

exemplo de produto midiático que mantém o ethos de manifestação da cultura popular, 

quando se apropria da espontaneidade pública que passa a ser transposta e manipulada 

pelos meios de comunicação de massa, objetivando ampliar sua audiência e fidelizar seu 

público. 
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No quadro analisado abaixo, Mução se faz passar por cliente da oficina 

mecânica de Roberto (a “vítima”) cujo apelido indesejado é Mutreta, algo ilegal ou fora 

dos padrões, neste caso, também há uma referência à sexualidade do indivíduo. 

 

Análise estética do fragmento do quadro “Pegadinha do Mução” 

Decupagem do Programa do Mução veiculado em 18/05/2011 pelo site Youtube. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=CiZLI9frQOI. Acesso em 

02/10/2012. 

1 MUÇÃO - O Brasil para. Se você tiver olhando pro lado e tiver alguém rindo ou é 

doido ou tá ouvindo a Pegadinha do Mução! 

2 (risos, gritaria e aplausos). 

3 MUÇÃO - Vou ligar agora pro Roberto. Vou ligar pedir um orçamento [...] aí 

depois eu chamo o apelido dele é Mutreta! 

4 CANDIDATO - Ave Maria, é o quê? (risos) 

5 (Telefone tocando)  

6 ROBERTO - Alô! 

7 MUÇÃO - Quem tá falando? 

8 ROBERTO - É Roberto. 

9 MUÇÃO - Ô rapaz comé que tá? 

10 ROBERTO - Tô bem. 

11 MUÇÃO - Ô Roberto, pra gente fazer um orçamento aí comé que fica? 

12 ROBERTO - É orçamento de quê, hein? 

13 MUÇÃO - É dum motor [...] cobra alguma coisa pra fazer o orçamento? 

14 ROBERTO - Se cobra? Não. 

17 MUÇÃO - Rapaz, eu tarra com uma dúvida agora que eu tarra me lembrano uma 

vez que eu levei um motor de uma Scânia pra fazer aí, foi tu que me atendeu ou 

não? 

18 ROBERTO - Num tenho lembrança não. 

19 MUÇÃO - Tem, homi! Tá lembrado não que tu disse até assim: “Ói, traga à 

noite que de noite aqui num tem ninguém, que a gente faz aqui escondido, sai 

mais barato.” Num foi tu?! 

20 ROBERTO - Que conversa rapaz, ôxe! 

21 MUÇÃO - Foi, home, que você disse assim: “A gente vai fazer por fora, num 

diga a ninguém não”. (Roberto desliga o telefone)  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Mossoró ‐ RN – 12 a 14/06/2013 

 10

22 (Risos e gritarias)  

23 CANDIDATO - Pela dirligada, eu acho que o senhor vai levar umas 

esculhambaçãozinha. 

24 MUÇÃO - Será, hein? Num vou ligar de novo não! 

25 DEMAIS PERSONAGENS - Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue... 

26 (Telefone tocando) 

27 ROBERTO - Alô! 

28 MUÇÃO - Ei Roberto, como é o negócio? 

29 ROBERTO - Qualé o “negócio”, rapaz? 

30 MUÇÃO - O negócio da mutreta homi, ei fale baixo! 

31 ROBERTO - Que “fale baixo” porra nenhuma, rapaz! Diga aí! 

32 MUÇÃO - O motor do carro, do caminhão, rapaz, do negócio que tu fez, um 

negócio de uma mutreta, homi. 

33 ROBERTO - Venha e diga pá você dizer aqui na minha cara qual foi o motor e 

qual foi o dia e traga a nota preu ver! 

34 MUÇÃO - Eu não tenho nota não foi na escondida. 

35 ROBERTO - Como é? 

36 MUÇÃO - Tu num deu não foi na escondida, Zé Mutreta! 

37 ROBERTO - Vá pra pu... que lhe pariu 

38 (Roberto desliga o telefone) 

39 MUÇÃO - Rapai, num vô ligar de novo não! 

40 DEMAIS PERSONAGENS - Ligue, ligue, ligue, ligue, ligue, ligue.... 

41 (Telefone tocando) 

42 ROBERTO - Alô! 

43 MUÇÃO - Ei, quanté um negócio nas escondida, hein? 

48 ROBERTO - Venha aqui dizer na minha cara, fila da pu... 

49 MUÇÃO - Mas foi na entoca! 

50 ROBERTO - Na entoca de quê? Entoca um cara... tais me achando com                             

cara de quê?! 

51 MUÇÃO - Aí você já tá me tratando como caba safado. 

52 ROBERTO - Safado e viado! [...] Vai te lascar porra! 

53 MUÇÃO - Não, aí você faz e não tá lembrado que faz suas Mutretas. 

54 ROBERTO - Não interessa, isso foi sua mãe que fez! Sua mãe, sua mulé, o 

cara... 
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55 MUÇÃO - Mas eu vou aí. 

56 ROBERTO - Venha pra gente conversar frente a frente, agora se você for 

macho, se você provar, tudo bem eu dou a mão à palmatória, mas se você não 

provar, você toma no c...comigo, tá certo? Venha pra você ter medo, seu fila da 

pu... 

57 MUÇÃO - Eu vou testar o caminhão pra você vê. 

58 ROBERTO - Agora depois eu vou dar uma volta com sua mãe e sua Mulher, 

fio de rapa... Agora venha pessoalmente. 

59 MUÇÃO - Eu vou mesmo. 

60 ROBERTO - Agora traga a sua mulé, a sua mãe, certo? Aqui eu dou o grau, 

tudinho direitinho, reparo o motor delas, o seu, da pu... que lhe pariu... 

61 MUÇÃO - Mutreta... 

62 ROBERTO - Vá tomar no c... você, sua mãe, quem tiver mais e eu não tenho 

medo não, venha aqui pessoalmente que eu num tenho medo de você não e fo... 

63 (Roberto desliga o telefone) 

64 MUÇÃO – [...] negada, tem gente aqui no estúdio com tanto medo que tá assim 

uma catinga assim de fezes. (gargalhadas) 

65 (Telefone tocando)  

66 MUÇÃO - Ói, eu vô aí e vou levar um caba aqui qué primo dum pulícia. 

67 ROBERTO - Apôi venha, rapaz, você num é homi? Venha me dizer aqui! 

68 MUÇÃO - Fale baixo, o povo vai acabar descobrindo! 

69 ROBERTO - “Fale baixo você” uma porra rapaz! Venha, venha fio de rapa... 

70 MUÇÃO - Rapaz eu vou aí pra tu deixar de falar alto, homi! 

71 ROBERTO - Apôis venha [...] e traga a porra pra vê se eu tenho medo! 

72 MUÇÃO - Cê tá é com medo, né?  

73 ROBERTO - Ah, eu tô todo cagado com medo de tu, fio de rapa... 

74 MUÇÃO - Mas tu faz mutreta mermo? 

75 ROBERTO - Faço na ... da tua mãe! 

76 MUÇÃO - Mutreta! (Cai a ligação) 

 

Espécies de termos grotescos identificados através da análise 

Após a análise do fragmento acima, no qual o personagem Mução provoca o 

ouvinte Roberto, identificamos os seguintes termos grotescos (tabela 2): 
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Tabela 2 

Termos e expressões grotescas identificados na análise da decupagem 

Termos e expressões Escatológicos Termos e expressões Chocantes 

31. “Porra” 

37. “Vá pra pu... que lhe pariu!” 

48. “Fila da pu...!” 

50. “Entoca um cara...”. 

      51 “Aí você já tá me tratando como  

caba safado...”. 

51. “Safado e viado [...] vai te lascar 

porra!” 

54. “O cara...” 

56. “Toma no c... comigo [...] seu 

fila da pu...”. 

      60 “da pu... que lhe pariu...”. 

62. “Vá tomar no c... [...] e fo...”. 

64. “Catinga assim de fezes.” 

69. “Uma porra rapaz!” 

71. “Porra” 

72. “Cagado [...] fi de rapa...”. 

75. “Faço na ... da tua mãe! 

 

19. “Ói, traga à noite que de noite 

aqui num tem ninguém, que a gente 

faz aqui escondido, sai mais barato.” 

21. “A gente vai fazer por fora, num 

diga a ninguém não”. 

28.  “Ei Roberto, como é o 

negócio?” 

30. “O negócio da mutreta homi, ei 

fale baixo!” 

32. “Do negócio que tu fez, um 

negócio de uma mutreta” 

34. “Foi na escondida.” 

36. “Foi na escondida, Zé Mutreta!” 

43.  “Quanté um negócio nas 

escondida, hein?” 

      45 “Fez não, faz!” 

49. “Mas foi na entoca!” 

53. “Você faz e num tá lembrado que 
faz suas mutreta! 
54. “Foi sua mãe que fez! Sua mãe, 
sua mulé” 
56. “Se você for macho” 

58. “Eu vô dar uma volta com sua 

mãe e sua mulé” 

60. “Traga a sua mulé, a sua mãe [...] 

aqui eu dou o grau, ajeito tudinho 

direitinho, reparo o motor delas, o 

seu”. 

61. “Mutreta...” 
68. “Fale baixo, o povo vai acabar 

descobrindo”. 

74. “Mas tu faz mutreta mermo?” 

76. “Mutreta!” 
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De todas as categorias disponíveis, a mais frequente no produto analisado se 

refere ao uso de frases ou expressões da espécie escatológica, por meio de ofensas e 

palavrões direcionados em sua maioria ao apresentador, seguida da espécie chocante. 

No total, foram 16 citações oriundas do grotesco chocante proferidas por Mução a fim 

de incitar a ira de Roberto que, por sua vez, pronunciou 23 palavras ou frases grotescas 

(sendo 19 escatológicas) contra o personagem como forma de se defender.  

Nas expressões de conteúdo mais forte são inseridos efeitos sonoros que não 

permitem a audição completa dos termos pelo ouvinte, a exemplo de “Vá pra pu... que 

lhe pariu”. Outras, entretanto, são divulgadas sem interrupções, como é o caso do termo 

“porra” quatro vezes identificada nos fragmentos da decupagem. Ao todo foram 

proferidas 20 frases ou palavras de teor escatológico e 19 expressões grotescas da 

espécie chocante no quadro de Pegadinhas decupado, cuja duração total foi de 9 

minutos. 

 

Considerações finais 

 

O Programa do Mução é um exemplo de produto midiático que se apropria da 

estética do grotesco com a finalidade de seduzir a audiência e o uso de palavras de baixo 

calão nesse produto midiático visa ao rebaixamento de valores estabelecidos pela 

sociedade, na medida em que estimula o preconceito contra raça, gênero, etnia, classes 

sociais menos favorecidas e, como foi bastante identificado na análise, a banalização da 

linguagem de baixo calão e de termos pejorativos e ofensivos.  

Os estudos de Sodré e Paiva (2002), bem como de Bakhtin (1987) confirmam 

ser este produto midiático um apropriador de termos e expressões advindas da estética 

do grotesco, pois o apresentador rompe com os padrões éticos e morais a fim de atingir 

o riso cruel. Inicialmente presente nas praças públicas do Renascimento, esse riso é 

transposto e manipulado pelos meios de comunicação de massa que através de seus 

produtos midiáticos conquistam a audiência com o uso do gênero estético do grotesco. 

Os excessos apresentados no quadro Pegadinha do Mução transformam em 

objeto de irrisão os personagens pertencentes a classes menos favorecidas ou que estão 

em posições desiguais no meio social e não trazem senão um afastamento de seu 

público em relação à consciência crítica sobre os problemas sociais, valoriza o 

vocabulário baixo, além de fortalecer estereótipos. 
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O objetivo das “Pegadinhas” é fazer com que o receptor do trote emita o 

máximo de palavrões para que sua situação constrangedora resulte em momentos de 

riso, não um “riso” esporádico e saudável, mas cruel por parte dos ouvintes, na medida 

em que o objeto risível é a infelicidade alheia. O apresentador e seus companheiros de 

equipe interpretam os personagens como se participassem de uma conversa espontânea, 

típica da praça pública, que permite ao ouvinte identificar-se com a linguagem de fácil 

compreensão e a construir em seu imaginário um cenário semelhante ao vivenciado 

cotidianamente.  
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