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RESUMO

Em 1922, fundou-se, no Brasil, a “Liga Brasileira de Higiene Mental”. Dentre suas estratégias, destacava-se a ideia de se impor a ordem por meio da higienização social,

retirando-se do ambiente de convívio, o indivíduo que não aparentasse ser produtivo ao capitalismo ou que não tivesse pleno domínio de suas faculdades mentais – os

subversivos, os inconvenientes de qualquer natureza, os homossexuais, e os jovens que agem sob os arroubos comportamentais próprios das novas gerações típicos de todas as

épocas. Em qualquer das situações apresentadas, o cidadão que não se “enquadrasse” aos ditames do status quo reinante (macho, branco, adulto, heterossexual, católico,

formatado, de direita, de esquerda etc.) poderia ser considerado um ser que precisava ser privado da sociedade e trancado em hospitais psiquiátricos ou isolado para que

passasse a viver à margem da civilização e sem acesso a direitos básicos como o do ensino escolar regular, ao próprio patrimônio privado e também à dignidade social e afetiva.

A lógica era bem simples: o sujeito “inadequado” seria afastado dos demais, para que não transmitisse sua “doença”, isto é, sua rebeldia às pessoas ao redor e não atrapalhasse

o “progresso e a ordem da nação” e que ainda não interrompesse a evolução natural do capitalismo e das demais estruturas comunitárias. Nasce desse contexto plural e abjeto,

nosso empenho em explorar a partir do imaginário das novas gerações, o tema do homossexualismo nos agrupamentos contemporâneos, donde, para evitarmos referências

muito recorrentes a nomes e contextos relativos à coletividade real, tomamos por estudo de caso, o fenômeno midiático e o literário (por meio da obra Bom-Crioulo – publicada

em 1895, escolhida aqui, por ser considerada como a primeira obra homossexual da história da literatura ocidental –, de Adolfo Caminha) que permitem, a partir de uma relação

de significado (a mídia) e significante (a literatura), objetivar por em evidência o porquê que a opção sexual expressa pela homossexualidade era e ainda continua sendo um dos

grandes tabus-enigmas da pós-modernidade. Como resultados preliminares, podemos afirmar que, apesar de todo o aparente discurso de inclusão social que se devota aos

homossexuais, o principal alicerce que sustenta esta inclusão dá-se pela força do chamado pink money (o dinheiro rosa), e não necessariamente pela extinção do preconceito

devotada à sua conduta. Tendo como linha de visada os horizontes entrecruzados que envolvem parte do imaginário sociocultural das novas gerações, da mídia e da sociedade

reificados pela literatura e pela programação televisiva, este trabalho porá em discussão alguns fenômenos da comunicação de massa e da cultura que, de certo modo, fazem

transitar o entendimento que se tem sobre o gosto popular e sobre o critério refinado de percepção da condição social humana entre os polos da crença e da descrença, do real e

do surreal, do belo e do grotesco e, por extensão de tudo isso, voltado a itens socioculturais que ajudam a promover um realinhamento das convicções de consenso ou dissenso

quanto a inúmeras categorias de pensamento como, por exemplo, a do controle social, que no capitalismo opera sobre aspectos de expressão da sexualidade humana. A escolha

do programa “Big Brother Brasil” (nas edições 11, 12, 13, 14 e 15) se pauta, por ele ter sido pensado para ser um espetáculo de entretenimento popular que invariavelmente

passou a contar em seu elenco com participantes declaradamente gays. Outro fator midiático que nos chamou a atenção nesse nosso diálogo entre sociedade, mídia,

comportamento humano e literatura, aconteceram quando o programa “Na Moral” (sob o comando do jornalista e apresentador Pedro Bial, funcionário da Rede Globo de

Televisão, que também comanda o “Big Brother Brasil”), levou ao ar a realização de um casamento gay num de seus episódios, exibido em 19 de julho de 2012. E, além disso,

chamou nossa atenção também, o fato de que esta mesma emissora passou a produzir telenovelas (produto-chave em sua grade de programação diária), de 2013 para cá,

sempre pondo em evidência relacionamentos gays em seus capítulos. Para exemplificar esta linha dramatúrgica voltada para a questão dos gêneros, podemos citar os casos da

personagem Ramona (vivida pela atriz Claudia Raia), em “As Filhas da Mãe” (2001), a personagem Sarita (vivida pelo ator Floriano Peixoto), em “Explode Coração” (1995), e a

personagem Ana Girafa (vivida pelo ator Luis Salém), em “Aquele Beijo” (2011). [...] Já na novela seguinte, “Geração Brasil” (2014), o ator Luis Miranda surge como a travesti

Dorothy. Nordestina e negra, a personagem carrega assim outras duas características que, invariável e infelizmente, ajudam a calibrar a carga preconceituosa de boa parcela dos

brasileiros. [...] Em “Amor à Vida” (2014), o personagem Félix (vivido pelo ator Mateus Solano) e o personagem Niko (vivido pelo ator Thiago Fragoso), protagonizaram um beijo

gay nos momentos finais da trama que teve importância histórica para a televisão brasileira. [...] Na novela “Em Família” (2014), tivemos o casal “Clarina”, como ficou conhecido o

relacionamento da personagem Clara (vivida pela atriz Giovanna Antonelli) e a personagem Marina (vivida pela atriz Tainá Müller). Recentemente, na novela “Liberdade,

Liberdade” (2016), os atores Ricardo Pereira – que vive o personagem Capitão Tolentino, e Caio Blat, interpretando o aristocrata abolicionista André, protagonizaram a primeira

cena de sexo explícito entre homens na TV aberta brasileira, em episódio da noite de 12/07/2016.

OBS.: PREZADO AVALIADOR, RESPEITO SEU POSICIONAMENTO, CONTUDO, NESTE TEXTO APRESENTO "RESULTADOS PRELIMINARES". PORTANTO, PARA QUE

EU RETOME TODAS AS TEMÁTICAS DA PESQUISA COMO ME FOI SUGERIDO, É PRECISO QUE MINHA INVESTIGAÇÃO AVANCE UM POUCO MAIS, TALVEZ EM UM

ANO OU ANO E MEIO JÁ POSSA ATENDER O TEOR DESTAS SOLICITAÇÕES. INFORMO TAMBÉM QUE RETIREI UM PARÁGRAFO DOS DETALHAMENTOS, CONFORME

SUGESTÃO DADA.
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