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RESUMO: Nos últimos anos, os movimentos sociais têm ganhado notória expressividade em
diferentes âmbitos. Entre as principais causas cada vez mais em pauta estão as lutas pelos
direitos LGBTQIA+ e entre os principais meios de veiculação desses debates estão as mídias.
Nessas camadas interpretativas, o presente trabalho objetiva realizar uma análise da
interação discursiva (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) de videoclipes da cantora Glória Groove,
doravante GG, especificamente sobre como é construído o horizonte ideológico
(VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 214) a partir do instante em que o autor recorre a outras
vozes para fortalecer e constituir o seu discurso. Nesse caso, delimitamos como corpus três
videoclipes que circulam na plataforma digital Youtube: YoYo, Coisa Boa e Terremoto. Para
sustentar nossas discussões, buscamos subsídios nos pressupostos teórico-metodológicos
de Bakhtin (2006 [1979]); Medviédev (2016 [1928]) e Volóchinov (2017 [1929]), bem como
interlocutores em terreno vernáculo. Foi possível constatar, por meio da propositura deste
manuscrito, que as produções de Glória Groove, via interação discursiva, rompem com
paradigmas heteronormativos, na medida em que se situam como dispositivo potencial a dar
visibilidade a vozes antes marginalizadas e, desse modo, adquirem existência
socioideológica.
Palavras-chave: Interação Discursiva. Pop Drag Music. Glória Groove.
ABSTRACT: In recent years, social movements have gained notoriety in different areas.
Among the main causes that are increasingly on the agenda are the struggles for LGBTQIA +
rights and among the main means of broadcasting these debates are the media. In these
interpretative layers, the present paper aims to carry out an analysis of the discursive
interaction (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) of videoclipes by the singer Glória Groove,
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henceforth GG, specifically about how the ideological horizon is constructed (VOLÓCHINOV,
2017 [1929], p. 214) from the moment the author uses other voices to strengthen and constitute
his discourse. In this case, we delimited as corpus three video clips that circulate on the
YouTube digital platform: YoYo, Coisa Boa and Terremoto. To support our discussions, we
seek subsidies in Bakhtin's theoretical and methodological assumptions (2006 [1979]);
Medviédev (2016 [1928]) and Volóchinov (2017 [1929]), as well as interlocutors on vernacular
terrain. It was possible to verify, through the proposition of this manuscript, that the productions
of Glória Groove, via discursive interaction, break with heteronormative paradigms, insofar as
they are situated as a potential device to give visibility to previously marginalized voices, and
thus, acquire existence socioideological.
Keywords: Discursive Interaction. Pop Drag Music. Glória Groove.

Introdução: “Faz aquele andar, a caminhada”4
Nas condições espaçotemporais do século XXI em terreno brasileiro, ou ainda
em seu cronotopo (BAKHTIN, 2015 [1934]), são diversos os sentidos que se
constituem a partir de um constante atravessamento de questões referentes às
causas sociais. Assim, “[...] debates sobre identidades de Gênero, dissidências
sexuais, heteronormatividade, interseccionalidade, performatividade, estereótipos e
representações vêm sendo mobilizados como resultado da pressão de movimentos
sociais e grupos identitários” (HECK; NUNES; DIENER, 2018, p. 1). Ademais, esses
debates ganharam forma, principalmente ao serem materializados sob diversas
projeções discursivas. Dentre essas materializações, podemos destacar as
expressões audiovisuais, marcadas por videoclipes e demais expressões artísticas
que circulam em fluídos espaços como aqueles que se criam e (res)significam na web
2.0.
Nesse horizonte virtual, ao serem consideradas as lógicas de circulação e
popularização de sentidos emergentes no cenário da música pop nacional, evidenciase uma participação ativa do público diante das expressões artísticas, propiciadas por
fontes midiáticas, que modificam o seu papel passivo de telespectador (HECK;
NUNES; DIENER, 2018). Diante disso, trabalhos diversos têm se interessado em
pensar a respeito de como a chamada drag music, uma das mais expressivas formas
de produção de música pop de largo alcance nacional, têm se constituído e instituído
como uma tendência musical ao longo dos últimos anos5.

4

Referência
à
música
“A
caminhada”,
de
Glória
Groove.
Disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=cZ7f491O5yo. Acesso em: 27 de agosto de 2020.
5
Isso se dá na medida em que, na contemporaneidade, a chamada era digital abre espaços para que
haja outros processos de significação e de identificação dos sujeitos, visto que, como aponta Felipe
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Na perspectiva de Bakhtin, pode-se dizer que a produção de sentidos pelo
sujeito se dá a partir de um âmbito social, visto que os enunciados assim o são
(FIORIN, 2006). Em outras palavras, as opiniões dos indivíduos são, antes de tudo,
de base social (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) e essa circulação de materialidades
linguístico-discursivas se torna significante na medida em que os indivíduos partilham
de pontos de vista sobre o mesmo objeto, vídeo ou qualquer outro gênero discursivo
que tenha em pauta um determinado referente, pois “[...] todo discurso que fale de
qualquer objeto não está voltado para a realidade em si, mas para os discursos que a
circundam” (FIORIN, 2006, p. 19).
Nessas camadas interpretativas, o presente trabalho objetiva realizar uma
análise da interação discursiva (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) de videoclipes da
cantora Glória Groove, doravante GG, especificamente sobre como é construído o
horizonte ideológico (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 214) a partir do instante em
que a autora recorre a outras vozes para fortalecer e constituir o seu discurso. Nesse
caso, delimitamos como corpus de análise três videoclipes que circulam na plataforma
digital Youtube: YoYo, Coisa Boa e Terremoto.
Escolhemos para análise os videoclipes de GG que se marcam como uma
sequência de relações entre enunciados, e que foram produzidos, aparentemente,
com este intuito pelo diretor musical Felipe Sassi. Dessa forma, o corpus de análise
se constitui a partir dos videoclipes que se inter-relacionam e que tiveram a
participação de Glória Groove, em parceria com as também cantoras do pop nacional
Iza, Wanessa e Lia Clark. A escolha se deu por já existirem, há algum tempo,
discussões a respeito da (inter)relação entre as histórias e os signos que são
apresentados nestes videoclipes6.
Nessa relação, compreendemos que o horizonte ideológico representa todo o
repertório de diálogos entre consciências e remissão a outras vozes por parte do
autor, para dar consistência a seu discurso, nessa incessante teia de posicionamentos
(2020, p. 374), a construção de identidades ocorre a partir de “[...] um processo que se desenvolve em
torno do sentimento de identificação e de pertencimento a partir, basicamente, de três dimensões: em
relação a si mesmo, em relação ao outro e em relação à sociedade”.
6
Diferentes fontes tratam dessa relação entre os videoclipes da cantora. Entre elas, podemos
exemplificar sites como o “Portal dos Famosos”, que diz que “Criando um universo compartilhado, como
pudemos acompanhar nos filmes da Marvel, Sassi está contando uma história em várias produções,
que envolvem Gloria Groove, Iza, Wanessa Camargo e Lia Clark” (grifos nossos). Disponível em:
https://portalfamosos.com.br/entenda-o-universo-criado-por-felipe-sassi-nos-clipes-de-gloria-grooveiza-wanessa-e-lia-clark/. Acesso em: 27 de agosto de 2020.
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semântico-axiológicos (SANTANA, 2019). A justificativa de nosso ato analítico ganha
concretude na busca de novos potenciais de expressões artísticas e socioideológicas,
em que nos ancoramos nos pressupostos teórico-metodológicos de Bakhtin (2006
[1979]); Medviédev (2016 [1928]) e Volóchinov (2017 [1929]), bem como a partir de
interlocutores em terreno vernáculo.
Em termos estruturais, na primeira seção, buscamos inicialmente apresentar
o contexto de produção dos dispositivos digitais e a compreensão de expressões
artísticas. Na segunda seção, realizamos uma discussão teórica sobre a interação
discursiva a partir de pressupostos de estudiosos do Círculo de Bakhtin. A terceira
seção agrega a análise de três videoclipes que circulam na plataforma digital
Youtube: YoYo, Coisa Boa e Terremoto. Após isso, seguem as considerações finais
e as referências.
“Faço questão de botar no meu texto que as afeminadas tão se revelando”7: o
pop drag music no Brasil
Ao olharmos para os discursos que circulam na web e as relações que se
estabelecem entre eles, principalmente a partir de um recorte que se caracteriza como
uma busca por refletir a respeito dos processos identitários e de vieses que se
remetem às lutas sociais, consideramos como necessária uma revisão, ainda que
pontual, a respeito do que tem sido discutido sobre as expressões artísticas musicais
formuladas no âmbito das comunidades LGBTQIA+.
Segundo Basílio (2018), os estudos a respeito dos direitos e da visibilidade do
movimento LGBTQIA+ têm o seu crescimento na década de 2010, ganhando forma,
principalmente, por meio de expressões musicais. Diferentes artistas se destacam
nesse cenário e, entre eles, podemos citar: Glória Groove, Pabllo Vittar, Lia Clark,
Mulher Pepita, Liniker, Linn da Quebrada, Johnny Hooker, Rico Dalasam, Jaloo e
Aretuza Lovi. Também podemos mencionar artistas, mulheres, que caíram nas graças
do público LGBTQIA+ por aderirem à causa, como Iza, Lexa, Wanessa, Luiza Sonza,
entre outras. Ademais, entre as questões que deram visibilidade aos artistas
mencionados estão a ampla circulação de seus trabalhos nas mídias digitais, visto
que esses veículos de comunicação “[...] têm um grande poder de dar visibilidade e
7

Referência à música “Paz, amor e grave”, de Ruxell, Gloria Groove e Rincon Sapiência. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=acyRGUGeK-o. Acesso em: 27 de agosto de 2020.
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rapidamente levar a informação ou o artista para muitas pessoas (BASÍLIO, 2018, p.
9).
Desse modo, entre os dispositivos digitais que nos permitem compreender as
expressões artísticas, de identidades e de disseminação de sentidos sobre as
questões supramencionadas, está o Youtube. Sendo reconhecidamente uma das
maiores plataformas da web na atualidade, o Youtube agrega diferentes gêneros
midiáticos, que expressam singularidades através de diferentes personificações de
tempos e espaços (CARDOSO FILHO et al., 2019).
Vemos, então, que a expressão da arte drag se coloca como diferenciada na
medida em que os artistas supramencionados, mesmo pertencendo a uma mesma
comunidade e partilhando de ideais similares de luta por uma causa social, possuem
diferentes formas de expressão e de ativismo dentro do movimento (BASÍLIO, 2018).
Essa expressão se mostra como um recente cenário que traz à tona vozes que até
então estavam silenciadas dentro do próprio movimento LGBTQIA+. Outrossim, essas
questões são pormenorizadas por Bragança (2019), o qual relata que:
O reavivamento cultural drag não representa algo necessariamente
novo, já que houve algumas explosões culturais drag na história
ocidental. Assim, mesmo com inserções pontuais durante as décadas
anteriores e de certa notoriedade em parte da década de 1990 através,
por exemplo, de grandes sucessos cinematográficos como Priscilla,
Rainha do Deserto (dirigido por Stephan Elliott em 1994) e Gaiola das
Loucas (dirigido por Mike Nichols em 1996), do show de transformistas
no programa do Silvio Santos, ou mesmo contratações frequentes de
shows de transformismo em eventos sociais, foi apenas no fim dos
anos 2000, mais precisamente em 2009, com o lançamento do
programa RuPaul’s Drag Race, que as drags atingiram um outro
escopo, mais amplo (BRAGANÇA, 2019, p. 525).

Nesse sentido, a segunda década dos anos 2000 trouxe um viés de voz e
representatividade à causa LGBTQIA+. Assim, enquanto outrora era possível apenas
ver representantes da classe na TV, hoje é possível ouvir músicas pop com potencial
mercadológico e acompanhar as rotinas das artistas em redes sociais, de modo a
também, por vezes, se inspirar naquelas figuras. Acerca da representatividade
midiática, Bragança aponta que:
Se antes as drag queens estavam em uma posição de figura de
entretenimento exótico, apresentada isolada e esporadicamente,
garantindo o cumprimento da ‘cota de diversidade’, atualmente, elas
se reapresentam midiaticamente de forma mais ampla e articulada,
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explicitando suas regras internas, sua comunidade e sua rearticulação
lúdica da ambiguidade de gênero – características que, por sua vez,
passam a ressoar num tipo de plateia que também passa a querer ser
drag. Assim, percebe-se uma nova virada tanto na presença midiática
desses indivíduos quanto de sua percepção por parte da sociedade
(BRAGANÇA, 2019, p. 525).

Entre as artistas de maior destaque no “mundo drag”, consideramos que
Glória Groove, aqui por vezes designada como GG, apresenta-se como uma das
artistas que possuem grande ativismo e empoderamento em suas performances. Com
uma voz aguda e uma forte marca de representatividade da periferia, marca esta que
é apresentada em suas vestimentas e na sua forte relação com o rap, GG não só
apresenta marcas de resistência em suas letras, vestimentas e videoclipes8, como
também o faz de modo relacional, a partir do imbricamento de várias outras
referências, em movimentos que se marcam pela sobreposição de distintos
enunciados. Essa relação entre enunciados, recorrentes nas materialidades
audiovisuais de seus videoclipes, gera o que aqui tomamos como interdiscursividade,
ou seja, diálogos entre discursos, e isso se apresenta como uma marca comum nos
videoclipes de GG e de sua performatividade9 drag.
Ademais, para além das relações interdiscursivas, podemos dizer que drags
como Gloria Groove e Pablo Vittar estabelecem não apenas relações entre sentidos,
como também disputas de sentidos, como colocado por Cardoso Filho:
Ao tornarem visíveis as identidades drag, Vittar e Groove disputam
sentidos em torno de feminilidades e masculinidades, colocando em
tensionamento os dispositivos de subjetivação no que se refere às

8
Excedendo à ideia posta por Coutinho (2011) sobre o jornalismo e as redes sociais da web,
consideramos que, não apenas as discursividades mencionadas (res)significam o imaginário que se
tem de sujeitos e de sentidos, como o mesmo ocorre quando pensamos em outros gêneros midiáticos,
como é o caso dos videoclipes musicais. Esses videoclipes buscam (in)formar e influenciar opiniões, e
são personificadas por meio da construção de sujeitos. Por sua vez, essa construção se dá através da
relação entre discursos.
9
A “Performatividade de gênero é sem dúvida a ideia pela qual Butler é mais conhecida” (LLOYD, 2008
p. 36). A centralidade da categoria consiste no constituir-se do gênero e do corpo: “Em outras palavras,
atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, mas o produzem na
superfície do corpo, por meio do jogo de ausências significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o
princípio organizador da identidade como causa” (BUTLER, 2003, p. 194). Do mesmo modo, “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” (BUTLER, 2003, p. 194). Não se trata
de uma performance corporal isolada nem a-histórica, mas a performatividade consiste na constituição
do gênero como atos, gestos e representações, sua demarcação histórica (BUTLER, 2003).
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condutas sexuais que são compreendidas como as únicas possíveis
numa sociedade (CARDOSO FILHO et al., 2019, p. 85).

Todavia, considerando às questões teóricas que atravessam as nossas
reflexões, neste trabalho nos limitaremos a pensar a respeito das relações de
(inter)discursividade.
Considerando o exposto, partimos do pressuposto de que as performances
drag presentes em plataformas digitais como o YouTube, e que são apresentadas por
artistas como Glória Groove, “[...] nos fazem observar como as identidades drag, ao
serem articuladas aos modos de ver e fazer dessas plataformas, fazem inflexões no
tempo presente” (CARDOSO FILHO et al., 2018, p. 87). Outrossim, essas inflexões
ocorrem justamente pela transcendência de temporalidade que a sua arte apresenta
e representa, o que se demarca principalmente ao pensarmos nas relações temporais
(presente, passado e futuro) e no que concerne às relações de sentidos mencionadas,
que

se

remetem

a

um

processo

relacional

entre

diferentes

discursos

(interdiscursividade).
Com tais pressupostos, que visam compreender a produção de identidades e
de sentidos, acreditamos que se torna uma abordagem interessante pensar nos
movimentos de interdiscursividade emergentes, a partir de uma reflexão teórica e de
um movimento analítico descritivo-interpretativo de enunciados presentes em
videoclipes de GG.
A propósito da interação discursiva: sob os óculos do Círculo de Bakhtin
Considerando

as

questões

que

concernem

à

interação

discursiva

(VOLÓCHINOV, 2017 [1929]), partimos da concepção de que “[...] cada enunciado é
um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN,
2006b [1979]), p. 272). Dessa maneira, entendemos que, ao falarmos de relações
entre

enunciados

que

atravessam

os

gêneros

musicais,

não

estamos

necessariamente nos referindo a uma relação entre textos, mas sim de
interdiscursividade, visto que, numa perspectiva bakhtiniana, texto e enunciado são
distintos10.

10

Todavia, mesmo considerando essa distinção como fundamental, é preciso ponderar. É possível
observar uma certa fluidez de terminologias na obra de Bakhtin e de seu círculo, dado que não há uma
nítida diferenciação entre os termos e conceitos por eles apresentados.
RevLet – Revista Virtual de Letras, v. 12, nº 02 - ago/dez, 2020
ISSN: 2176-9125

87

Na perspectiva dos estudiosos e membros ativos do Círculo de Bakhtin, a
linguagem, além de viva e concreta (BAKHTIN, 2006 [1979]), é ideologicamente
preenchida (MEDVIÉDEV, 2016 [1928]; VOLÓCHINOV, 2017 [1929]). Desse modo,
de acordo com os pressupostos dessa abordagem teórica, a palavra só existe em
função do outro, ou seja, ela é a “ponte” que liga os interlocutores pelo fato de tanto
proceder quanto de se dirigir a alguém (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]). Ela é produto
da interação verbal entre locutor e interlocutor, organizados socialmente, de tal modo
que a enunciação tomará forma em função dessa organização, e, consequentemente,
dos papéis sociais assumidos pelos sujeitos interactantes e da própria situação
socioideológica (MEDVIÉDEV, 2016 [1928]).
A interação discursiva é gestada por Volóchinov (2017 [1929]) como
fenômeno social, concretizando-se na realidade fundamental da língua enquanto
material verbal e processo que se constitui socialmente. Nessa abordagem
sociológica, é preciso considerar as situações específicas em que ocorrem as
interações, tendo como questão nevrálgica a situação extraverbal constituindo-se
como parte essencial do enunciado (BAKHTIN, 2006 [1979]; MEDVIÉDEV, 2016
[1928]).
É a partir dessa concepção de linguagem, em que se assume o seu caráter
dialógico como realidade fundamental (BAKHTIN, 2006 [1979]), que selecionamos a
interação discursiva como dispositivo teórico-metodológico que engendra as palavras
que usamos em uma perspectiva ideológica (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]
MEDVIÉDEV, 2016 [1928]; SANTANA, 2019). Nessa perspectiva, mais do que os
diferentes significados da palavra dicionarizada, importa a sua circulação discursiva,
ou seja, o sentido que a palavra enunciada assume em uma determinada situação.
Sobre o horizonte ideológico (VOLÓCHINOV, 2017 [1929], p. 214), importa
mencionar que, para o círculo de Bakhtin (2006 [1979]), ao enunciarmos, já estamos
inseridos na prática real e concreta das interações (VOLÓCHINOV, 2017 [1929])11, e,

11
A relação de diálogo entre textos e entre enunciados são de ordens diferentes, e se faz necessário
tomar o devido cuidado para se pensar sobre o momento em que se demarcam intertextualidades ou
interdiscursividades. Desse modo, “Se há uma distinção entre discurso e texto, poderíamos dizer que
há relações dialógicas entre enunciados e entre textos. Assim, deve-se chamar intertextualidade
apenas as relações dialógicas materializadas em textos. Isso pressupõe que toda intertextualidade
implica a existência de uma interdiscursividade (relações entre enunciados), mas nem toda
interdiscursividade implica uma intertextualidade. Por exemplo, quando um texto não mostra, no seu
fio, o discurso do outro, não há intertextualidade, mas há interdiscursividade” (FIORIN, 2006, p. 52).
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sendo assim, diante de um discurso produzimos outro(s) discurso(s) (BAKHTIN, 2006
[1979]). Nessa relação, em “O método formal nos estudos literários”, Medviédev
(2016 [1928], p. 49-50) afirma que:
Todos os atos individuais participantes da criação ideológica são
apenas os momentos inseparáveis dessa comunicação e são seus
componentes dependentes e, por isso, não podem ser estudados fora
do processo social que os compreende como um todo. O sentido
ideológico, abstraído do material concreto, é oposto, pela ciência
burguesa, à consciência individual do criador ou do intérprete... Cada
produto ideológico e todo seu “significado ideal” não estão na alma,
nem no mundo interior e nem no mundo isolado das ideias e dos
sentidos puros, mas no material ideológico disponível e objetivo, na
palavra, no som, no gesto, na combinação das massas, das linhas,
das cores, dos corpos vivos, e assim por diante.

Na compreensão de Medviédev, o que também é constante nas críticas
empreendidas por Volóchinov, não há incidência de ideologia caso exista
separabilidade entre o processo cultural (meio socioideológico) e o objeto (SANTANA,
2020). Enquanto representações sígnicas, jamais os enunciados ou as enunciações
podem ser avaliados/as longe de sua realidade sócio-histórica, ou seja, das vozes que
os/as atravessam (MEDVIÉDEV, 2016 [1929]).
Nas produções musicais de GG é perceptível a expressão de um sujeito social
e historicamente situado, que tem pontos de vista ideologicamente marcados, em um
universo de valores com o qual interage (MEDVIÉDEV, 2016 [1929]). Desse modo,
“todo enunciado é antes de tudo uma orientação avaliativa” (VOLOCHINOV, 2017
[1929], p. 236), de forma que o estudo da interação discursiva pressupõe “tentar
detectar os compromissos que se criam por meio da fala e as condições que devem
ser preenchidas por um falante para falar de certa forma em determinada situação
concreta de interação” (GERALDI, 2006, p. 42). Logo, o sujeito é constituído
hibridamente pelos discursos que o circundam nessa fronteira entre o que é seu e o
que é do outro, numa arena de conflitos e de confrontação dos vários discursos
(SANTANA, 2020).
A partir das questões supramencionadas, compreendendo o enunciado como
uma materialidade simbólica que significa, partimos da concepção de que as
produções audiovisuais possuem marcas, explícitas e implícitas, de subjetividade, que
se manifestam a partir da relação existente entre enunciados e que, por sua vez, se
relacionam aos aspectos artísticos e político-ideológicos que se instituem (e se
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constituem) nos (e a partir dos) movimentos sociais. A língua então permite os
diferentes modos de representação, não apenas de si, como também do(s) outro(s).
Nessa relação representacional, que (se) define a (partir da) imagem de si e do outro,
consideramos que:
Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos
enunciados precedentes de um determinado campo [...]. Porque o
enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da
comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto, etc. É
impossível alguém definir sua posição sem relacioná-la com outras
posições (BAKHTIN, 2006b [1979], p. 297).

Nesse sentido, considerando as especificidades das materialidades expostas
na web, buscamos explicitar as relações entre enunciados, num movimento descritivointerpretativo que busca apontar para as relações de sentidos e para os processos de
subjetivação de sujeitos, por meio de referências a outras posições no discurso. Cabe
ressaltar que essa intersubjetividade (BAKHTIN, 2006a [1979]) atravessa e constitui
sujeitos, em processos de identificação que não os colocam como assujeitados, mas
que são construídos por um conjunto de relações existentes na sociedade e que lhes
conferem singularidades, permitindo que esses sujeitos possam agir em atos
responsivos e dialógicos, em relação a si e ao(s) outro(s). É justamente essa
consciência manifestada pelo sujeito que permite com que ele se comunique (FIORIN,
2006).
Considerando essa perspectiva, ao olharmos para as letras e videoclipes de
músicas do pop drag music, nossa premissa é de que artistas como GG trazem novas
formas de significação via interação discursiva, apontando para uma potência em
termos de movimentos transgressores, e que transcendem, não somente o que
concerne aos padrões hegemônicos que se fazem presentes e estabilizados na
sociedade, como também ao que se relaciona às estéticas e representações que
historicamente restringem sujeitos e sentidos. Em outras palavras, acreditamos que
as relações entre músicas decorrem como um (contra)movimento discursivo, que visa
reenunciar, artisticamente, a própria linguagem.
“Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda”: um olhar para os videoclipes
da “Dona do cartel da rima”12
12

Referência à música “Coisa Boa”, de Glória Groove.
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Na web 2.0 são comuns as relações de sentido que justapõe e transcendem
materialidades e temporalidades. Como dissemos, essas questões podem ser
observadas em diferentes tipos de expressão da linguagem, como, por exemplo, nos
videoclipes que circulam na internet e que foram recentemente protagonizados por
artistas pop, que estão relacionadas aos movimentos sociais, tal como aquele que
defende a liberdade de vida e expressão da comunidade LGBTQIA+.
A interação discursiva entre os videoclipes da drag queen Glória Groove não
apenas se manifesta entre produções de sua autoria, como também ocorre em relação
a outras manifestações discursivas, ao dialogarem com as letras (e, por vezes,
imagens) de músicas de outras divas do pop nacional e internacional. Por exemplo,
na música “Mil Grau”13, primeira música do Extended play (EP)14 Alegoria (lançada
em 2019), a artista, logo no início, dialoga com um outro texto: a música “Alejandro”15,
que foi lançada pela cantora pop norte-americana Lady Gaga. Esse diálogo ocorre no
trecho “É tipo Lady Gaga na caça do Alejandro”. Podemos ver que a Interação
discursiva é marcada pelo diálogo com a cantora norte-americana e com a sua arte,
visto que há uma referência a ela e ao contexto expresso em sua música, marcado
pela eufórica paixão por Alejandro, que, por sua vez, é representada na canção de
igual nome interpretada por Lady Gaga.
O horizonte ideológico convocado em meio à dialogicidade com as produções
artísticas de Lady Gaga também se manifesta, em âmbito audiovisual, no videoclipe
“YoYo”16. Lançado em 2019, e com participação de Iza, no videoclipe observamos
que, a partir da estética e cortes das cenas e de seu roteiro, as imagens dialogam
diretamente com a produção audiovisual “Telephone”, de Lady Gaga, em um feat que
foi lançado em 2010 e que marcou uma tão esperada parceria da artista com a

13

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=E4g6t0u45ZA. Acesso em: 02 de agosto de 2020.
De acordo com o G1, a sigla EP é “[...] usada para um disco longo demais para ser um single,
geralmente com duas faixas, e curto demais para ser um LP, ou "long play", de cerca de doze músicas”.
Disponível em: http://g1.globo.com/musica/noticia/2013/01/discos-mais-baratos-e-curtos-eps-ganhamforca-no-mercado-do-brasil.html. Acesso em: 30 de agosto de 2020.
15
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=niqrrmev4mA. Acesso em: 06 de agosto de 2020.
16
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GKfMYbbWEJY. Acesso em: 02 de agosto de
2020.
14
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também cantora pop Beyoncé17. Desse modo, exponham-se registros dos videoclipes
mencionados:
Figura 1 – Imagem do videoclipe “telephone” de lady gaga e byoncé à direita e cena do videoclipe
“yoyo” de glória groove e de iza à esquerda.

Fonte: YouTube. Acesso em: 27 de agosto de 2020

Na figura 1, extraída dos videoclipes mencionados, é possível perceber a
semelhança entre as cenas, a partir de alguns enunciados pictóricos. Por exemplo,
podemos apontar que, em ambas as imagens, há a presença de duas mulheres em
um excêntrico veículo. Nessa cena, vestidas com roupas vibrantes e conversando
entre si logo após Glória Groove escapar de um presídio, Iza, com uma das mãos no
volante, prepara-se para dar condições de fuga a sua companheira, numa relação de
cumplicidade que transcende a legalidade de seus atos. Ambas as produções
musicais têm como pano de fundo uma temática LGBTQIA+, marcada no videoclipe
das norte-americanas pelo beijo lésbico de Lady Gaga e no videoclipe das brasileiras
por meio da performance drag de GG.
Ademais, constata-se a justaposição de materialidades e temporalidades da
drag GG em “YoYo”, dado que o videoclipe se remete a um contexto de um multiverso
pós-apocalíptico, em que as cantoras invadem uma emissora de TV para cantar, e
assim produzirem um discurso contra-hegemônico. Esse ato de resistência marca-se
por cenas que indicam que GG e Iza aparecem nas telinhas da família tradicional
brasileira e os instiga a aderir a sua causa ao incitá-los a dançar a música proposta.

17

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EVBsypHzF3U. Acesso em: 02 de agosto de
2020.
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Assim, executa-se um plano que tem como intuito desconstruir o conservadorismo da
sociedade, exaltando a diversidade e a liberdade de expressão.
A produção visual de “YoYo” também se coloca como um diálogo direto com
o videoclipe que, em termos de sequência de produção autoral, o antecede: “Coisa
Boa”18. Lançado em fevereiro de 2019, cenários e estéticas são explorados na
produção do referido videoclipe, como, por exemplo, a cadeia. Essas cenas, tomadas
neste texto como enunciados pictóricos, são retomadas em “YoYo”, como uma forma
de unidade visual que se apresentou como supervalorizada por seus fãs. Desse modo,
numa cena inicial em que a cantora Iza aparece em um carro para resgatar a “Dona
do cartel da rima” (GG) após a sua fuga de um presídio, as cantoras estabelecem o
seguinte diálogo:
GG: Uh, Eaê.
Iza: Qual é?
GG: Tu não tava na praia não?
Iza: Garota, tu achou memo que eu não ia te cobrir nessa?
GG: Cê é loco! Próxima fase?
Iza Próxima fase!

Nos trechos expostos, vemos uma menção ao fato de Iza estar na praia e isso
se remete ao videoclipe da cantora denominado “Brisa”19, lançado em abril de 201920.
Ademais, ao dizerem “próxima fase” neste trecho de abertura da música, as cantoras
aparentemente se remetem a um plano conspiratório que pretendem executar. De
acordo com o youtuber Maicon Santini, essa conspiração envolve, principalmente,
quatro cantoras: GG, Iza, Wanessa e Lia Clark. Assim, ao explanar em seu canal
sobre uma thread21 do twitter22, Santini argumenta que a sequência de videoclipes,
lançada em parcerias realizadas entre as cantoras supramencionadas, estaria
supostamente interconectada.

18

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2T9b47ZtwQU. Acesso em: 02 de agosto de
2020.
19
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0J8nAzl2bv4. Acesso em: 02 de agosto de 2020.
20
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0J8nAzl2bv4. Acesso em: 02 de agosto de 2020.
21
De acordo com a Revista Abril “Na tradução literal, thread significa “fio” [...] Uma thread é uma
sequência de tweets conectados a um mesmo usuário. Ou seja, é uma série de publicações na qual os
tweets se complementam”. Disponível em: https://capricho.abril.com.br/comportamento/voce-sabe-oque-e-tal-thread-do-twitter/. Acesso em: 20 de agosto de 2020.
22
Disponível em: https://twitter.com/thethommie/status/1182078694573121538. Acesso em: 02 de
agosto de 2020.
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Essa “conspiração” se demarca por aspectos interdiscursivos que se iniciam
com o lançamento da música de Lia Clark e Wanessa Camargo “Bumbum no ar”23 no
final de 2018. Nesse primeiro videoclipe, a história versa sobre uma tentativa das
cantoras de matar um importante político corrupto antes de sua eleição. Essa questão
apresenta-se como uma relação de interdiscursividade, marcada pelo cenário (e pelos
discursos que o representaram) que se consolidava em meio às últimas eleições que
ocorrem no ano de 2018. Como uma forma discursiva contra-hegemônica, que se
colocava como um modo de militância em meio à possibilidade da eleição de políticos
corruptos e/ou candidatos que se marcaram por seus discursos preconceituosos e,
mais especificamente, homofóbicos, vê-se na posição assumida por Wanessa e pela
drag queen Lia Clark uma crítica direcionada aos debates sobre aquele momento
político. É a partir desse contexto que se inicia a suposta sequência de videoclipes
com suas relações interdiscursivas, tendo GG como uma das personagens centrais
dessas histórias.
A sequência de cenas que nos levam a essa compreensão sobre os aspectos
que explicitam o horizonte ideológico (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) também se
marcam em “Coisa Boa”, devido ao fato de que, após Wanessa e Lia serem presas
por tentarem matar um político, as cantoras se encontram com GG na cadeia, e esta,
por sua vez, prepara um plano de fuga para libertá-las.
Figura 2 - Imagem do videoclipe “Coisa boa”

Fonte: YouTube. Acesso em 30 de agosto de 2020.

23

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=EiAMx0Szq7I. Acesso em: 02 de agosto de 2020.
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Elementos visuais explicitam Wanessa em um processo de averiguação de
signos, estampados na parede de uma cela, que descrevem o seu videoclipe.
Ademais, na cena, também é possível observar a drag Lia Clark lendo uma revista
que possui em sua capa uma chamada com a palavra “Terremoto”, aludindo aos
videoclipes “YoYo” e “Terremeto”24, sendo este último elaborado numa parceria entre
Lia e GG. Sobre a relação entre “Coisa Boa” e o videoclipe “Loko!”25, de Wanessa,
essa interação entre textos e imagens, expostas numa das cenas do videoclipe de
Glória Groove e que se refere diretamente ao videoclipe de Wanessa, ocorre a partir
da alusão às palavras “frigorífico”, “cobra”, “show” e “loko”, escritas na parede do
presídio em que Wanessa, Lia e GG estavam encarceradas.
Essas palavras sintetizam a narrativa do videoclipe “Loko!”, visto que este gira
em torno de cenas nas quais Wanessa, com uma cobra, hipnotiza homens, machistas,
por meio de uma coreografia que se assemelha à dança do ventre. Assim, com a sua
sensualidade, Wanessa interpreta uma personagem que os prende, punindo-os no
frigorífico após o seu show. Essa punição ocorre ao levar esses homens à loucura,
em seu sentido literal. Assim, é por meio dessa relação de palavras e de sentidos que
ocorre uma representação que (re)configura contextos e imagens.
Essa relação entre discursos também se marca em “Coisa Boa” no que diz
respeito ao videoclipe supramencionado “Brisa”. Isso ocorre em meio a versos que
deixam transparecer o posicionamento de militância de Glória Groove, como, por
exemplo, quando a cantora diz “Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda”. Assim,
em meio a esses versos de resistência, GG se remete à cantora Iza e ao seu
videoclipe ao cantar em tom de rap a seguinte frase “Ela é zika, é a brisa, tipo festa
em Ibiza. Sem limite, no meu Visa, pesadona tipo IZA” (grifos nossos).
A partir das relações expostas, e ao refletirmos sobre as palavras de Bakhtin
sobre o diálogo vivo entre as materialidades enunciativas, podemos afirmar que o
enunciado mobiliza a interação discursiva (VOLÓCHINOV, 2017 [1929]) entre dois
ou mais sujeitos, isto é, o enunciado concreto, por natureza, promove a dialogização
entre as consciências plurais. Ademais, sobre a natureza dialógica da vida humana,
Bakhtin afirma que:
24

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UAtXKESHPEE. Acesso em: 02 de agosto de
2020.
25
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Vu7Hih5BS80. Acesso em: 02 de agosto de 2020.
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A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do
homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialógica por natureza. Viver
significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar,
etc. Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com
os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos.
Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido
dialógico da vida humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 2006c
[1979], p. 348).

Desse modo, a partir do trecho supracitado de Bakhtin, compreendemos que,
ao longo desses diálogos estabelecidos entre os videoclipes, não são deixadas
marcas conclusivas de quais serão os próximos passos apresentados nessa
sequência de diálogos, mas as arestas expostas nos deixam no fio do discurso a
possibilidade de conexão entre as partes de um todo, por meio de uma extrapolação
que se coloca como remissiva.
Essa thread se encerra com o videoclipe “Terremoto”, fechando assim uma
sequência de produções de Felipe Sassi, diretor que tem se colocado como um dos
destaques no cenário do pop nacional. Nesse último videoclipe, Lia Clark aparece
junto à “dona de um cartel da rima” (GG), fazendo referências ao pink money, termo
utilizado para se referir ao dinheiro que a “indústria gay” movimenta, além de aludir a
outras questões políticas.
Figura 3 - Imagem do videoclipe “Terremoto”

Fonte: YouTube. Acesso em: 02 de agosto de 2020.

Segurado por Lia Clark, o jornal apresenta como manchete o enunciado
Sistema de TV é hackeado. Nesse enunciado, há uma menção ao videoclipe “YoYo”.
Além disso, a foto exposta de GG, Lia Clark, Wanessa e Iza na primeira página do
jornal, acompanhada de uma manchete com a palavra PROCURADAS escrita em
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letras garrafais, nos mostra essa relação entre diferentes materialidades e
enunciados. A partir dessa relação, podemos dizer que, na ótica de Bakhtin (2006a
[1979], p. 117):
Ninguém pode ocupar uma posição neutra em relação a mim e ao
outro; o ponto de vista abstrato-cognitivo carece de um enfoque
axiológico, a diretriz axiológica necessita que ocupemos uma posição
singular no acontecimento único na existência, de que nos
encarnemos.

Assim, a partir das falas de Bakhtin, compreendemos que, ao se colocam
numa posição socioideologicamente marginalizada, se apresentando como sujeitos
que se caracterizam como um perigo à sociedade, e que, por isso, devem ser detidas,
as cantoras assumem uma posição ideológica dentro dessa relação discursiva, de
modo a representar-se como aquelas que vão de encontro aos moldes
hegemonicamente instituídos na sociedade, em busca de defender os direitos
daqueles que são subjugados e marginalizados por serem quem são. Em outras
palavras, elas defendem os direitos da comunidade LGBTQIA+.
Podemos ver as marcas de subjetividade em diversos trechos das músicas
de GG, e um exemplo disso é apresentado no seguinte verso de “Terremoto”: “A
maloqueira e a caiçara viram popstar”. Ao dizer “maloqueira”, GG refere a si mesma,
que tem origens humildes que remontam à periferia da zona Leste de São Paulo. A
referência à caiçara26 se remete à Lia Clark. Vemos, assim, a exaltação de diferentes
subjetividades como forma de expressão de resistência.
Outrossim, podemos ver uma manchete a respeito de um suposto terremoto
que atingiu o Brasil, o que também seria uma menção ao videoclipe “Terremoto” e à
abertura de “YoYo”. Neste último videoclipe, a cena, que se remete a essa relação
entre enunciados, nos mostra a representação de uma família tradicional brasileira
assistindo a um noticiário jornalístico exibido na TV. Na cena, um repórter aparece
dizendo que “Terremotos de alta magnitude atinge diversos estados do país”
(grifos nossos), o que demonstra uma relação entre as materialidades audiovisuais e
enunciativas dos dois videoclipes.

26

Termo Tupi-Guarani utilizado para designar mestiços, descendentes de indígenas, portugueses e
escravos negros, que habitam a região litoral do sul e sudeste do país. Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46243374. Acesso em: 31 de agosto de 2020.
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Considerações finais
No presente trabalho, percorremos um diálogo em dois âmbitos: a exposição
de questões relativas à representatividade da comunidade LGBTQIA+ nas mídias
digitais, a partir de reflexões sobre a expressividade de drag queens no cenário da
música pop nacional; as relações de interação discursiva existentes nas músicas de
uma dessas divas do pop, a saber, a cantora Glória Groove. A partir desta última
relação, buscamos compreender, então, algumas questões da linguagem por meio de
uma lógica enunciativa bakhtiniana e, desse modo, extrapolar para explanações que
estão no aspecto dialogal da interpretação, de modo a compreender como as relações
de sentido emergem em meio aos discursos que circulam em vários espaços, e que,
entre eles, está o digital.
Nossas reflexões nos levam a compreender que há diversos modos
interdiscursivos que se manifestam por meio de relações entre as materialidades
(neste caso, audiovisuais) e entre os discursos, produzindo sentidos que não são
estanques e que, mediante a fluidez que apresenta as palavras e as “coisas”, essas
materialidades nos levam a (res)significar. Isso assume uma importância significativa
na medida em que os sujeitos, ao serem bombardeados por diferentes sentidos sobre
uma mesma questão, podem (re)construir as suas subjetividades e singularidades.
Assim, por meio da propositura deste manuscrito, foi possível constatar que as
produções de Glória Groove, via interação discursiva, rompem com paradigmas
heteronormativos, na medida em que se situam como um dispositivo potencial para
dar visibilidade a vozes antes marginalizadas, e que, desse modo, adquirem
existência socioideológica.
Nesse sentido, esperamos que esse trabalho possa contribuir como um
dispositivo-resposta, entre vários olhares que consideramos como necessários, para
se (re)pensar sobre as possibilidades de inscrição e atuação de gênero, da arte e do
discurso, de modo confrontar aquilo que é hegemonicamente instituído, por meio de
ações e contradiscursos que se marcam em diferentes amplitudes do campo do
possível, ainda que as opressões e os padrões históricos nos atravessem de
diferentes formas.
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