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Resumo: 

Gestos, vozes, ritmos, sedução, traduzem uma noite em uma festa de brega no Recife. 

Este trabalho, realizado a partir de um resgate de memória
3
, busca explorar certa 

inquietação frente ao espaço sexualizado que tem como background vozes melódicas, 

letras que falam do amor e das decepções e fetiches que este sentimento pode trazer. Os 

atores desta misancene – boa parte composta por homossexuais, foco deste artigo, se 

desdobram entre o jogo de gênero num embate que mistura códigos sociais e 

preconceitos.  

 

Palavras-Chave: performance, periferia, gênero, brega, corpo. 

 

1. Introdução: a chegada ao Brega Naite 

 

Noite de sábado, dia 23 de agosto, 22h em frente ao Catamaran Tours – Bairro 

de São José, Zona Sul do Recife. A festa, Bega Naite, realizada pela produtora recifense 

Golarrolê
4
, é um evento que traz no repertório o próprio brega, como indica o título, e 

todas as variações sonoras do ritmo. Para a noite foi anunciada como atração principal a 

Banda Sedutora, quarteto feminino que ganhou visibilidade após a viralização
5
 do clipe  

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ – 07 - Comunicação, Espaço e Cidadania do XVII Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Nordeste realizado de 2 a 4 de julho de 2015. 
2 Recém graduado em Rádio, TV internet pela Universidade Federal de Pernambuco. E-mail: 

emmanuelsousaguimaraes@gmail.com. A orientação do trabalho foi feita pelo prof. Dr. Thiago Soares do 

Departamento de Comunicação da UFPE.  
3 Num trabalho realizado a partir da memória, baseado no resgate de uma experiência recente, alguns detalhes podem 

ser perdidos. Cleyton Manoel Paulo da Silva, amante e fã da música brega, teve papel fundamental na lembrança de 

alguns pontos que poderiam ter passado despercebidos na produção deste material. O presente artigo de caráter 

etnográfico está baseado em trabalho de observação de campo conduzido em agosto de 2014. 
4 Em fanpage no site Facebook, a Golarrolê se define como “um selo de festas que faz farra há seis anos pelo Recife, 

reunindo o povo legal que faz e acontece, aqui e acolá. Amamos música, moda e design, então tentamos não só trazer 

novidades pra cá, como também levar o que fazemos de legal para outras cidades”.  
5 No vocábulo de internet, significa espalhar-se, torna-se conhecido. Conteúdo que tem uma quantidade alta de 

acessos na web. 

mailto:emmanuelsousaguimaraes@gmail.com
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da música “Bateu a Química”, versão da faixa Wrecking Ball da cantora norte-

americana Miley Cyrus. Até a realização deste artigo (dezembro/2014), o videoclipe de 

“Bateu a Química” conta com mais de 690.000 visualizações no site YouTube. Entre os 

outros sucessos gravados pela Sedutora, como é conhecida pelos fãs e como a banda 

assina nas canções, estão as faixas “Fui Fiel”, “Mente pra mim” e “No dia do Seu 

Casamento”, cujas letras retratam, na maioria das vezes, questões sobre relacionamento 

como a traição, ciúme, sexo, a sedução feminina e o fetichismo. 

Na rua de acesso ao Brega Naite, vendedores ambulantes com seus carrinhos 

vendiam espetinhos e bebidas: água, cerveja, e outros drinks com preço mais baixo do 

que na área onde a festa acontece. “Tô com fome, vou comprar um espetinho mas não 

vou comer aqui não”, diz um rapaz, deslocando-se para uma área mais afastada, longe 

da aglomeração de pessoas, considerando que o ato de consumir esta, digamos, iguaria 

popular, poderia repercutir no próprio desempenho em meio as outras pessoas na hora 

de uma possível paquera, flerte. Comer espetinho, para o rapaz, era “coisa de pobre”. 

Desta forma, é possível perceber que desde como as pessoas chegam na festa (carro, 

taxi) até o que elas consomem (espetinho, o ato de segurar uma lata ou garrafa de uma 

bebida cara) reflete um status social real ou serve como uma espécie de adereço para 

aparentar determinado lifestyle.  

Próximo a entrada, perto da bilheteria, algumas pessoas tiravam autorretratos, os 

selfies, como são conhecidos desde que os smartphones com câmera frontal entraram no 

mercado. Os selfies não eram tirados de qualquer jeito, havia um equipamento para isso: 

um grupo de pessoas portava uma espécie de vara retrátil (conhecido como “pau de 

seiflie) onde encaixavam o celular na ponta da vareta, apontavam para frente e 

calculavam a distância que o aparelho deveria ficar para que todos saíssem na foto. 

Ouvidos atentos, um grupo próximo planejava qual a melhor frase de efeito para postar 

na rede social Facebook, e conferia se tinha marcado, isto é, incluído os nomes dos 

amigos no post de modo que todos pudessem saber que era sábado à noite e eles 

estavam na “balada”.  

O público, a maioria de jovens com idade entre 18 e 29 anos, era composto por 

integrantes da cena alternativa local, o que era perceptível pela observação do que 

vestiam uma moda afastada dos padrões das boates mais caras da cidade e pelos locais 

onde estas pessoas circulam no dia-a-dia: Centro de Artes e Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco, local conhecido como reduto alternativo da 

UFPE, o Bairro do Recife, ateliês de Olinda e bares no centro do Recife.  
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Para os homens a camisa polo, muito usadas pelos frequentadores de casas de 

show relativamente caras da cidade, dava lugar a peças mais despojadas, abertas e de 

cores vibrantes, a calça jeans era substituída por bermudas e shorts (o mais marcante 

tinha estampa de abacaxi) e o sapatênis dava lugar a um allstas ou um monk casual. As 

mulheres solteiras chegavam cambaleando pelos paralelepípedos com saltos 

exageradamente altos, vestido curto, batom e maquiagem – mais “carregada”, forte para 

a noite. As que estavam acompanhadas dos namorados apareciam usando vestidos mais 

longos ou calça. Algumas moças eram imediatamente taxadas de “sapatão” (termo 

pejorativo dado para homossexuais do sexo feminino) pela forma como se vestiam: 

calça, tênis baixo, pouca maquiagem, cabelo curto. Um apontamento interessante dentro 

do discurso do público é que, na maioria das vezes, os termos pejorativos não eram 

empregados com violência nem no intuito de segregar determinado grupo. Assim, 

chamar o amigo de “viado” ou “sapatão” não significava agressão e sim um certo grau 

de intimidade e reconhecimento do outro. 

 

2. A predominância do público homossexual e a reconfiguração da conquista: 

O efeito Tinder e Grindr 

Relembrando o “calor” do momento durante a edição do Brega Naite que serve 

como base para esta análise, era comum que homens dançassem e beijassem homens e 

mulheres, as “rachas” como são conhecidas no meio, trocassem carinho e aproveitassem 

a música umas com as outras. Os homossexuais do sexo masculino eram mais comuns, 

tonando-se uma atração à parte quando se tratava da performatização
6
 das canções. 

“Brega Naite é amor, eu agacho e danço mesmo” diz um amigo. Para o pesquisador 

Danilo Fraga Dantas, em seus estudos sobre a performance, “se há um corpo em uma 

canção ouvida por um meio auditivo, de certo não podemos mais vê-lo. Mas, seu sexo, 

pulsações, sentimentos estão impressos na mídia sonora (DANTAS, 2005, p.6), assim, 

tais pulsações, sentimentos e o sexo citados por Dantas eram, a cada música tocada pelo 

DJ antes da entrada da Banda Sedutora, materializados pelo corpo ao vivo, com 

piruetas, giros, movimentos fortes. Para entender o conceito de performance, ainda 

segundo Fraga Dantas sob a ótica de Paul Zumthor:  

 

                                                 
6 Apropriando-se do conceito de Paul Zumthor, “performance é reconhecimento”, neste caso, se trata do 

reconhecimento dos códigos sonoros de cada música tocada e como o individuo reage através da dança, por exemplo.  
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“Para Zumthor, o termo performance não diz respeito somente à 

apresentação do artista, mas também à ação do público em relação ao 

que ele escuta. A performance deveria ser entendida como um jogo, 

em que participam tanto os músicos como a platéia – não é a toa que 

tocar e jogar sejam sinônimos em tantas línguas (spielen no alemão, 

play no inglês e jouer no francês são apenas alguns exemplos) (...) Em 

uma construção teórica próxima às principais teses da Estética da 

Recepção, para Zumthor a performance seria, antes de tudo, um ato 

comunicativo que envolve a obra e o público. O termo designaria o 

momento em que o ouvinte dá vida à canção, dando-lhe corpo, peso e 

tactibilidade”. (DANTAS, 2005. pp. 2-3) 
 

 

 Era comum que alguns rapazes, em geral os que geravam mais comentários em 

questões de padrões estéticos (beleza física) aparecessem em meio a um grupo e 

começassem a dançar sozinhos, “roubando a cena” e atraindo olhares. Em geral as 

performances ficam por contas dos gays conhecidos como “afetadas”, “afeminadas
7
”: 

“A senhora não vai dançar não, viado?” diz um deles, falando com o amigo que parecia 

um pouco tímido. As “afetadas” em geral, dançam com a amiga ou com o outro amigo 

na impossibilidade de conquistar um “boy”, os gays, vamos dizer, com comportamento 

bem mais masculino que, segundo relato de um dos participantes, em geral não sentem 

atração por rapazes com comportamento feminilizado.  

Os “boys”, na festa, geralmente tem um porte físico de médio a bastante 

musculoso e, meio que numa lógica de contradição apresentada anteriormente em 

relação às roupas, eles aparecem de camiseta em tom sóbrio, vez ou outra fazendo 

referência a alguma marca como Hollister e Nike, calça jeans e um sapato casual 

fechado. Estes esboçam passos mais discretos, ficam observando e alguns aparecem 

segurando uma latinha de cerveja com o copo de plástico em cima, comportamento, 

gesto, que segundo as “afetadas” caracterizam uma atitude tida como heterossexual.  

Durante a festa, como em todo local do tipo, alguns homens fazem a segurança 

do público. Durante a “pegação” entre os rapazes, eles (os seguranças) mantinham a 

expressão séria, talvez como requisito para intimidar e reprimir previamente qualquer 

ato de violência. Frequentemente, ao circular pelo ambiente, observavam as danças e 

trocas de beijo entre o público gay e imediatamente, vez ou outra, comentavam algo 

com outro colega de trabalho. Fica como um apontamento de observação.  

Ainda que em contato direto e inúmeras possibilidades de interação física, 

algumas pessoas no momento da festa faziam uso de aplicativos de celular para 

                                                 
7 A palavra está escrita no gênero feminino pois muitos homossexuais dentro do meio, se tratam fazendo referência 

ao sexo oposto. É como se reforçassem o fato de gostar do mesmo sexo ou o quão feminino o comportamento do 

outro pode ser. 
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conhecer outras. “Ele tá a alguns metros daqui, vou procurar ele”, disse um rapaz que 

tinha acabado de conferir o Grindr, ferramenta voltada para o público gay masculino 

que possibilita encontrar outros rapazes via GPS (Global Positioning System), 

mostrando até mesmo a quantos passos um usuário se encontra do outro. Outro 

aplicativo em alta no mercado da “pegação” é o Tinder que localiza também via GPS 

pessoas do sexo e da idade que o usuário deseja. Funciona assim: é como um jogo de 

cartas onde são dadas várias opções de acordo com faixa etária e sexo, através de dois 

botões é possível dizer se gosta ou não da pessoa mostrada na tela. Casos ambos se 

gostem, o aplicativo os informa e então uma caixa de diálogo é aberta para que os dois 

conversem.  

 

Figura 1 – Interface do aplicativo Tinder: se o usuário gostar da pessoa que aparece na foto, ele deve tocar o coração 

verde, caso não goste aperta o “x” vermelho. Para obter mais informações sobre o outro usuário basta tocar no “i” 

centralizado. Imagem: reprodução/Correio Braziliense 

 

 

Figura 2- Interface do aplicativo Grindr: no canto superior esquerdo aparece o perfil do usuário, os outros são 

dispostos em sequência a partir da distância que se encontram de quem usa o aplicativo. Imagem: reprodução/ Grindr 

Blog. 

 

 

Uma das funções consideradas como vantagem entre os usuários é que caso uma pessoa 

não goste de você, no caso do Tinder, por exemplo, você nunca será notificado e 
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segundo as pessoas que fazem uso do app
8
, a logística favorece a autoestima que não se 

abala diante de uma rejeição. Há também botões específicos para que se conheça um 

pouco mais dos gostos e amigos em comum da pessoa que é mostrada na tela. 

Retomando os conceitos do “boy” e das “afetadas” e a espécie de segregação 

dentro do próprio meio gay, é comum, segundo um usuário, constar na descrição dos 

perfis do Tinder e do Grindr a frase: “não sou nem curto afeminados” ou “macho que 

curte outro macho” como forma de prevenção de um possível contato de um homem 

sem trejeitos femininos com outro que esboça a feminilidade em maior grau. O 

reconhecimento destes grupos durante o Brega Naite é feito, como mencionado 

anteriormente, a partir de como cada indivíduo se porta imageticamente (roupas) até 

como se portam no grupo e dos códigos que passam uns para os outros: a latinha de 

cerveja e o copo plástico em cima, o jeito como dançam ou não.  

 

3. Banda Sedutora: a girlband brega-pop recifense 

No final do ano de 2013, a cantora norte-americana Miley Cyrus, reaparece 

reinventada no mundo da música. Com forte apelo sexual, roupas ousadas e declarações 

polêmicas como pano de fundo, surgia um hit: “Wrecking Ball” faixa do álbum 

Bangerz. A música se trata de um pop dramático com refrão marcante e versa, em linhas 

gerais, sobre as complicações de um relacionamento, as dores do desapego com o 

porém de ainda continuar amando a outra pessoa. Na tradução
9
 do refrão em português 

da música “Wrecking Ball”, temos: Eu cheguei como uma bola de demolição/ Nunca 

estive tão apaixonada/ Tudo que eu queria era quebrar suas paredes/ Tudo que você fez 

foi me quebrar/ Eu cheguei como uma bola de demolição/ Sim, eu só fechei meus olhos 

e balancei/ Me deixou humilhada em chamas fogo e caída/ Tudo que você fez foi me 

quebrar/ Sim você, você me destruiu.  

Pouco tempo depois, o site Papel Pop, referência em cultura pop, música, 

cinema e televisão, noticiava na sessão “Lixo do Dia” uma versão da referida música 

feita pela Banda Sedutora. A matéria mostra um vídeo de uma apresentação da banda no 

programa Tarde Legal (TV Nova Nordeste). Na nova versão, intitulada, “Bateu a 

Química”, a vocalista canta: Estou sofrendo por amor!/ Estou com raiva desse amor!/ 

Estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui/ É você que eu quero pra 

mim. Ainda: Me olhou, te olhei/ Paquerou, paquerei, daí então bateu a química/ Me 

                                                 
8 Abreviação em inglês para application ou aplicativo em português. 
9 Tradução do site Vagalume com adaptação livre do autor. 
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beijou, gamei/ Me entreguei em teus braços, já estava perdida/ Mas, no começo tudo é 

flores, aí veio o ciúmes e a gente brigou/ Você me pediu um tempo, mas nem o tempo 

acaba uma história de amor. Menos de um mês depois, a Sedutora lançava o clipe para 

“Bateu a Química” e se em “Wrecking Ball” Miley Cyrus fazia referência clara à “bola 

de destruição” e ao mesmo tempo embarcava num estilo mais conceitual, a Banda 

Sedutora apresentava a história de um casal que se conhece e vive altos e baixos no 

relacionamento. 

É a partir deste momento que a Sedutora ganha espaço dentro da cena brega-

romântica (brega melody) no Recife. As músicas começam a serem baixadas de graça 

através de plataformas como o Palco MP3, onde o grupo mantém uma conta oficial. A 

audição das músicas podem ser encaradas entre dois grupos: àqueles que realmente 

sentem uma identificação pessoal com as letras e aqueles que estão ouvindo apenas por 

“tiração de onda”
10

. Entre as pessoas que estavam na festa, algumas não eram ouvintes 

assíduas do gênero brega, pertencendo a tribos
11

 que vão do pop até o rock alternativo e 

que além do fator “tirar onda” estavam ali pela paquera, pelo sexo: “Vim porque a 

maioria dos boys vem pra cá, vim sentir como é a vibe
12

”, diz um rapaz em sua primeira 

vez num show de brega e que se coloca imitando os passos de dança dos agentes que já 

estão firmados naquele espaço. A partir desta fala é possível dizer que o personagem 

alternativo naquele momento age, incorpora uma identidade: ele não é “bregueiro”, ele 

está “bregueiro”. Thiago Soares a partir de estudos de Richard Parker lança uma 

reflexão para o ser e o estar sobre o comportamento social em shows e festas: 

 

“A geografia do desejo, como proposta por Richard Parker, parece nos 

acionar uma questão: diante de um espaço sexualizado, em que os 

desejos são deslizantes e móveis, as identidades também acompanham 

este percurso, são identidades-passagens, acionadas naquele momento, 

diante da conveniência do flerte. Ou seja, na geografia do desejo, os 

habitantes dos espaços se amalgamam, eles mesmos, com o ambiente, 

fazendo emergir, por exemplo, facetas e encenações performáticas que 

estão articuladas às linguagens em fluxo naquele ambiente” 

(SOARES, 2012, p. 57). 

 

 

A Sedutora, banda formada essencialmente por mulheres, aparece num contexto 

em que o pop internacional – cuja maioria dos expoentes são do sexo feminino (Lady 

                                                 
10 Fazer algo que não sabe aparentando ter conhecimento.  
11 Para Maffesoli as tribos urbanas são como agrupamentos semi-estruturados, constituídos predominantemente de 

pessoas que se aproximam pela identificação comum a rituais e elementos da cultura que expressam valores e estilos 

de vida, moda, música e lazer típicos de um espaço-tempo. 
12 Emoções que o local evoca. Clima do ambiente. 
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Gaga, Katy Perry, Ariana Grande, Miley Cyrus) aparecem em voga. No mundo gay, há 

uma identificação grande com as divas do pop que, quanto mais ousadas aparecem, 

mais aclamadas são pelo público homossexual: a ideia de liberdade. As vocalistas da 

Banda Sedutora aparecem em microvestidos, a sensualidade e o sussurro na voz são 

recorrentes, algumas (pois a banda dá a impressão de ter muitas vocalistas pelo fato de 

se revezarem durante a apresentação e seus rostos não estarem, ainda, familiarizados) 

aparecem com corpos bem definidos e cabelo e maquiagem impecáveis. “Semana que 

vem, não percam, gravação do primeiro DVD da Banda Sedutora no Clube Português”, 

repetem exaustivamente as vocalistas nos intervalos e instrumentais das canções.  

 

 

Figura 3- Banda Sedutora. Da esquerda para direita: Brunessa, Tereza, Jessica e Rhaiza Foto: Luiz Faustino/Jozart – 

reprodução/ Diário de Pernambuco. 

 

Quando a banda subiu ao palco, por volta das 4h, a frequência de quem dançava 

diminuiu. Todos queriam ver Rhaiza, voz marcante dos hits da Sedutora e alguns 

comentários sobre a frequência em que a vocalista aparecia podiam ser ouvidos: “Quem 

são essas outras? A principal mal aparece”. Segundo relatos de pessoas que 

acompanham a cena brega melody – subgênero musical onde se encaixa a Sedutora, a 

voz da moça é suave, clara e tem “o tom certo” para o brega. Outra personagem 

conhecida da Sedutora se chama Tereza, que participou de regravações como “No dia 

do Seu Casamento” – um dueto com Rhaiza, canção que já foi gravada por várias 

bandas incluindo as que têm o forró como gênero. Tereza também é a voz da faixa 

“Bateu a Química”. Importante destacar que a formação da Sedutora que aparece na 

Figura 3 sofreu alterações: Tereza Cristina saiu da banda em meados de Julho/2014, não 

tendo participado do show que serve como base desta análise. Segundo reportagem do 

portal Diário de Pernambuco que anuncia a saída da vocalista na época, ela é “uma das 
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vozes mais marcantes do brega pernambucano”. Tereza deu lugar a Bruna, e pouco 

tempo depois, em outubro/2014 Jessica Nathely desliga-se da banda para seguir carreira 

solo. 

4. O espaço sexualizado: “4 anos de infregatividade, meu Deus!” 

O aposto do título se refere a uma pequena chamada no site onde a produção do 

Brega Naite vende os ingressos. A “infregatividade” se trata do ato de “se esfregar” no 

outro, do atrito entre os corpos, e não fica apenas como chamariz para um ambiente em 

que atos sexuais podem ocorrer. As coreografias no brega valorizam o “agarradinho”, e 

muitas vezes envolvem os órgãos sexuais: durante a observação em campo, um “passo” 

de dança comum eram os pares dançando e roçando a genitália na coxa dos parceiros. A 

música, as letras, principalmente as que eram tocadas pelo DJ, antes da banda principal, 

traziam o sexo como forte inspiração e apenas corroboravam com o momento. Como 

atesta Osmundo Pinho em ensaio etnográfico, o sexo é uma temática comum dentro da 

produção brega: 

“(...) o sexo é o grande assunto da cultura popular juvenil 

contemporânea, e com maior ênfase para a música jovem preferida por 

negros e pobres em todo o mundo: funk e brega no Brasil, reggueton 

na América Latina, raggamuffin e gangsta rap nos Estados Unidos e 

assim por diante” (PINHO, 2007, p. 144). 
 

 

A “infregatividade”, em maior número e grau, numa festa como o Brega Naite 

tem maior frequência entre homossexuais do gênero masculino que enquanto dançam e 

trocam de parceiro, acabam terminando a dança aos beijos. Os casais heterossexuais 

parecem mais comedidos no ambiente, trocando apenas beijos rápidos. O suor, 

produzido pelo calor dos corpos que dançam as margens do Rio Capibaribe (o local 

tinha aparência tropical, ao ar livre), não parece ser motivo de empecilho para a 

“pegação”. A brisa do rio, por vezes, é suficiente para que nos intervalos, enquanto 

descansavam, o suor secasse e aparência voltasse a ficar mais “limpinha”. Nem a breve 

garoa que, quando caia, colocava a maior parte do público para debaixo dos toldos 

parecia esfriar o clima de festa. Roçar um no outro era algo que passava despercebido. 

Os rapazes se beijavam de maneira forte e rápida como se quisessem passar 

imediatamente para outro e assim sucessivamente. Um dado sobre a efemeridade do 

comportamento sexual durante a festa foi observar um rapaz que ao beijar o outro, 

mantinha os olhos abertos olhando outros homens ao redor.  
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“Se for muito “bicha” só pego se for muito bonito”, diz um rapaz mais “hominho
13

” 

referindo-se ao fato de se relacionar com outro mais afetado. 

 

Figura 414 – Visão geral do local do evento realizado no dia 23 de ag. 2014. Crédito da imagem: Página do Brega 

Naite na rede social Facebook. 

 

Importante destacar que no ambiente tensionado pelo jogo entre “afetados” e não 

“afetados”, o comportamento do indivíduo parece atestar até mesmo as preferências 

sexuais. Um homem, gay, menos “afetado”, dentro da lógica do “hominho” pode 

caracterizar que ele prefere ser ativo
15

, dominante durante o ato sexual. Já os que 

exibem um grau maior de afetação denotam preferência por serem passivos, isto é, que 

preferem ser penetrados pelo outro. Nas coreografias de funk e brega é comum que as 

posições sexuais seja usadas como inspiração para a performance nas festas, por isso era 

corriqueiro que enquanto um homem permanecera praticamente parado, o outro fizesse 

passos mais ousados chegando a tocar a genitália do primeiro, como por exemplo o ato 

de rebolar e tocando com as nádegas a genitália da pessoa para quem dançava. No 

entanto, quando se trata do comportamento social há sempre as exceções e não existem 

regras formadas. “Na festa predominam dois grupos: os boyzinhos, saradinhos, usam 

perfuminho, camiseta das marcas Hollister e Abercrombie tomam whey protein
16

, e só 

se agarram entre eles enquanto as afetadas ficam na pista dançando e dublando”, diz um 

DJ da produtora do Brega Naite, Golarrolê.  

Nos shows de brega onde a predominância do público homossexual é menor ou 

inexiste, as tensões sexuais ficam por conta do homem, “cafuçu” e da mulher, 

                                                 
13 Sem afetação. Ver conceito de “boy”. 
14 Disponível em: < 

https://www.facebook.com/breganaite/photos/a.931768680171658.1073741837.175262469155620/93177885683730

7/?type=3&theater > Acessso em dez. 2014.  
15 Na relação sexual, diz-se do individuo que penetra anal ou oralmente a outra pessoa.  
16 Suplemento alimentar usado para ganho rápido de massa muscular. 
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“piriguete”. O “cafuçu” é geralmente o homem musculoso, sem vaidades, e se 

apresentam com postura firme performatizado a masculinidade de modo que não exista 

qualquer tipo de dúvida quanto as próprias preferências. Existe, do outro lado, a 

piriguete - aquela que usa roupas curtas, salto alto, que provoca. O cafuçu é o yang, 

claro, ativo, penetrante, a piriguete, o yin, o escuro, a passividade, a absorção.  

É possível comparar rastros do comportamento sexual entre indivíduos 

heterossexuais e indivíduos homossexuais principalmente no jogo estabelecido entre 

afetados e não afetados. Há, portanto, durante a observação no Brega Naite, resquícios 

de uma certa “cafuçagem” heterossexual, ou seja, de um comportamento que carrega a 

fragilidade causada pelos padrões normativos diante das identidades masculinas 

(homem tem que agir como homem), nos indivíduos gays tidos como “hominhos” na 

maneira como se portam, apesar de manterem um certo grau de vaidade. A 

“piriguetagem” feminina fica a cargo das “afetadas” quando tentam “dar em cima” dos 

“hominhos”: “Será que ele é? É não, deve ser HT
17

”, diz um rapaz questionando o 

amigo para ter certeza da preferência sexual do outro homem antes de tentar algo.  

No começo do dia, pela manhã, os comentários sobre quem iria para a festa já 

começavam: “Olha aquela ali, ela é hétera, tá toda “desconfiada”
18

 pra comprar o 

ingresso”. Disse um rapaz, classificado de acordo com as normatizações do grupo 

homossexual discutido neste trabalho, como “afetado”. Apesar de desconhecer se a 

“hétera” era de fato heterossexual ou gay e se iria mesmo comprar ingressos para o 

Brega Naite, o “desconfiado” neste caso é empregado para designar alguém que está 

com receio de algo, no caso, a “hétera” que iria comprar o ingresso, era apontado como 

suspeito de ser homossexual e que por algum motivo tinha vergonha de estar ali, tinha 

receio de que as outras pessoas fizessem pré-julgamento de sua sexualidade.  

Ao que tudo indica, na observação de campo, estar no Brega Naite já é motivo 

para que a sexualidade seja questionada. Segundo um comentário de tom pejorativo de 

um rapaz heterossexual sobre o evento, o Brega Naite se caracteriza como uma “festa de 

frango”, onde “os viados” vão para “se agarrar”. 

 Questões como aparência não são focadas apenas no gestual e na indumentária, 

as pessoas também categorizavam outras pelo fato de serem gordas, magras, 

musculosas: “Eu vou bater nessa bicha gorda fazendo escândalo no celular pra lá e pra 

cá (...) ela não para”. Entre o grupo intitulado como o das “afetadas”, percebe-se que há 

                                                 
17 Abreviação dentro do grupo de homossexuais para designar um heterossexual. 
18 Com receio de algo. 
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uma subdivisão entre os que são mais, digamos, extrovertidos e os que são mais quietos. 

“A bicha gorda escandalosa”, e por sua vez, “afetada” possui um comportamento 

reprovável dentro do próprio grupo das que também são afetadas, porém, 

“comportadas”:  

"(...) o preconceito pode ser definido como uma forma de relação 

intergrupal onde, no quadro específico das relações de poder entre 

grupos, desenvolvem-se e expressam-se atitudes negativas e 

depreciativas além de comportamentos hostis e discriminatórios em 

relação aos membros de um grupo por pertencerem a esse grupo 

(Camino & Pereira, no prelo). Entre os processos cognitivos que se 

desenvolvem neste tipo de relações sociais, destacam-se a 

categorização e a construção de estereótipos (Dorai & Deschamps, 

1990; Schadron, Morchain & Yzerbyt, 1996; Yzerbyt, Rocher & 

Schadron 1997). (LACERDA, 2002.p. 166). 
 

 

Apesar dos comentários isolados, as manifestações de preconceito não são 

explícitas e geralmente há um tom de brincadeira e intimidade por parte do público. “Lá 

ninguém vai te julgar”, relata uma moça.  

 

5. Já são 5 da manhã e não dormi quase nada: apontamentos finais e 

conclusão 

(...) Só em pensar que tu me disse que iria se casar/ Não me faça esse castigo/ 

Teu amor será meu livro/ Se você casar com ele/ Eu não viverei em paz. Este é um 

trecho da música “Obsessão” da Banda Vício Louco, grupo de brega que fez sucesso no 

Recife no início da primeira década dos anos 2000. A música é “figura carimbada”
19

, e 

marca do Brega Naite: é sempre tocada pelo DJ às 5 da manhã. Não há como não 

finalizar um trabalho sobre o Brega Naite sem fugir a esta regra.  

Durante a evocação das memórias do show ocorrido em agosto de 2014, pouco 

antes da entrada da Banda Sedutora eram tocados os maiores sucessos, os clássicos do 

brega. Nomes como Nêga do Babado, Michelle Melo, Banda Carina, Banda Carícias, 

André Viana, Banda Lumiar, Brega.com, Frutos do Amor, Kelvis Duran, Banda Metade 

e muitas outras que fizeram parte da infância e adolescência da maioria do público que 

estava presente nesta edição do Brega Naite. Havia uma certa nostalgia no ar. “Naquele 

tempo não tinha como a gente ir para os shows, éramos menores de idade e festas como 

                                                 
19 Diz-se de algo marcante, esperado. 
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essa não existiam. Era bom quando tinha o Tribuna Show
20

. Eu assistia todo dia quando 

chegava do colégio diz um rapaz. 

 Uma fala interessante durante o trabalho de campo foi o uso de uma festa como 

o Brega Naite como uma ferramenta para inserção social e até como uma oportunidade 

de condicionamento psicológico: “Em geral fico muito nervoso em ambientes com 

muita gente, não consigo me sentir parte de um grupo. Vim para a festa para me aceitar 

mais, fazer o que eu quiser, sem julgamento dos outros”, diz um rapaz, homossexual, 

que busca na festa uma espécie de entendimento sobre ele mesmo. Sim, as 

performances, a música, o encontro de corpos e as manifestações que esses elementos 

provocam podem servir como uma situação de exposição para a perda de determinados 

medos e fobias sociais.  

Por fim, a tentativa neste trabalho foi apropriando-se dos termos usados dentro 

do sítio de investigação e do respaldo da etnografia quanto ao uso da linguagem popular 

em um trabalho acadêmico, de identificar, através a experiência concreta de campo em 

um show de brega no Recife, como se dão as relações performáticas, o jogo de sedução, 

a sexualidade, como os corpos se dispõe em um ambiente geograficamente sexualizado 

onde a presença e práticas dos grupos homossexuais são visivelmente fortes. A 

compreensão para esta análise abrange: 1) o entendimento do que é perpassado pelos 

artistas da cena brega recifense através da música, neste caso a Banda Sedutora 2) a 

dança como um elemento característico da performance, 3) os códigos usados pelo 

público gay dentro de uma ótica de reconhecimento e acionamento de identidades: os 

homossexuais mais ou menos “afetados” e o preconceito imbuído dentro dos grupos que 

rejeitam ou aceitam uns aos outros, 4) como a tecnologia ainda que num cenário onde 

há o contato físico explícito, se configura como uma ferramenta para a conquista, a 

“paquera”. Vale também ressaltar que alguns termos utilizados neste trabalho como é o 

caso das palavras “afetado” e suas derivações não foram colocadas neste texto com 

caráter discriminatório e sim para que o leitor ganhe familiaridade e para que o 

entendimento fique simples e direto sem a necessidade de maiores rebuscamentos.  

 

 

 

 

                                                 
20 Programa de auditório local exibido pela TV Tribuna (emissora afiliada da TV Record) durante os anos 2000. 
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