
PINK MONEY, COMUNIDADE LGBTQIA + E GLORIA GROOVE.

Leonardo Manschein da Cunha, Daiane Dordete Steckert Jacobs.

Vinculado ao projeto “Vocalidades performativas no teatro narrativo feminista”
Acadêmico do Curso de licenciatura em Teatro - CEART -

Bolsista PRO-BIC UDESC
Orientador, Departamento de Artes Cênicas.

ddordete@gmail.com

Apesar do mês de junho representar a diversidade e promover a integração do respeito e
combate ao preconceito, muitas marcas patrocinadoras se aproveitam da visibilidade e geram
mais Pink Money ou “dinheiro rosa”, que representa basicamente o poder de compra da
comunidade. Algumas pesquisas divulgadas pelo IBGE no Censo de 2010 trazem alguns dados
que, apesar de não serem totalmente falhos, são questionáveis. A informação dada de que as
rendas dos casais homoafetivos podem chegar até 65% a mais que os casais héteros, possui um
ponto conflitante, pois o instituto não disponibiliza as informações a respeito dos casais e sim,
apenas dos cônjuges em questão, não sendo possível inferir a renda correta enquanto casal. Outro
dado muito relevante para a época da publicação, foi de que dos mais de 37 milhões de
entrevistados, apenas 60 mil assumiram a união com pessoas do mesmo sexo. Além de ser um
número relativamente pequeno, justificado pela revista Veja como resultado da ainda atual
repressão sofrida pela comunidade, a pesquisa inclui apenas aqueles que foram capazes de se
estabelecer nos moldes selecionados, excluindo todos que não puderam ou não se sentiram
confortáveis em responder (considerando que o censo foi realizado no ano de 2010). Apesar
dessas pesquisas contribuírem para o acesso das pessoas ao assunto e aproximarem os públicos,
ainda existe uma carência de precisão e um espaço grande para equívocos, todavia o mercado e a
aderência das pessoas a causa continua em expansão. O grande problema está quando o objetivo
é apenas o lucro ou o lacre.

Felizmente existem diversos artistas no meio brasileiro que trazem essas questões em suas
músicas, um exemplo seria a obra “Magenta Cash” da artista e drag queen Gloria Groove. Vou
citar algumas partes da música que podem ajudar em um melhor entendimento a respeito do
assunto. No início da música, nas duas primeiras estrofes, ela fala da ascensão pessoal e do seu
trabalho como cantora e ativista drag. Já na terceira estrofe ela cita:

“Minha vida é tema do seu podcast
Eu sinto o cheiro da maldade no olhar dos breque

Faturando e monitorando seus blefe
Vários vacilão em cima do Magenta Cash”

Assim podemos interpretar que muito se fala sobre a vida de quem é LGBTQIA+, mas muitas
vezes não é dado o espaço necessário e que além disso existe o interesse em cima desse
“Dinheiro Rosa” ou “Dinheiro magenta”. Logo mais após o refrão:
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“[...] Vários vacilão em cima do magenta cash
Esse trampo é pesado, essa grana é limpa e você não passou no teste

Piso firme no reinado, breco macho equivocado
Representando Fontales, Monna peste

O game é uma prova, nós somos a prova viva
Sente sua bunda, sua nota é F”

Nesse trecho final fica bem claro que grande parte do dinheiro que vem do Pink Money que
deveriam ser investidos em políticas públicas em prol da comunidade, são muitas vezes
direcionados aos bolsos de grandes empresas. Também conta da própria luta contra as ideias
equivocadas e que mesmo os LGBTQIA+ depois de sofrerem muita retaliação ao longo da
história continuam com seu expoente de conquistas pessoais e sociais em crescimento.
Ditosamente, no grupo de pesquisa que participei durante a elaboração desse projeto,
trabalhamos bastante com a questão das vocalidades queer e suas potências políticas de impacto e
desconstrução. Gloria Groove, além de ser bem objetiva em suas músicas, também faz o uso
importante da alternância entre suas duas representações, em algumas de suas obras Gloria faz
questão de mostrar seu lado mais pessoal, muitas vezes cantando descaracterizada da famosa
drag queen, e sim como Daniel (Nome do artista por trás da Gloria Groove). É muito interessante
ver como existem algumas nuances em sua voz quando ocorre essa alternação. Na música
“RADAR”, quando Daniel aparece cantando descaracterizado, é perceptível uma leve mudança
no tom para mais grave e rapidamente volta a atingir notas mais altas, que muito seria julgada
como mais “femininas”, ou seja, podemos perceber nesses pequenos detalhes que Glória também
acaba colocando em questão essas fronteiras entre o feminino/masculino apenas usando sua
própria potência vocal assimilada a sua imagem, desconstruindo paradigmas de gênero e de voz,
um importante ponto que a torna claramente um sujeito queer (Assim como muitos outros artistas
relatados no livro em questão “Queer Voices: Technologies, Vocalities, and the Musical Flaw” da
autora Freya Jarman-Ivens). Portanto, é evidente a importância do posicionamento dos atuais
artistas brasileiros que estimulam o senso crítico a respeito das suas realidades e que retratam de
uma forma muito objetiva quais são os problemas incrustados na nossa sociedade. É evidente a
falta de informações disponibilizadas e a “não-preocupação” a respeito da utilização dos termos
corretos em pesquisas e em como elas são metodologicamente organizadas. E a respeito da
exploração do pink money, apenas com a disseminação das informações corretas e do
desenvolvimento desse senso crítico que poderemos valorizar as boas ações e impedir a
proliferação de sanguessugas do mercado LGBTQIA+. Felizmente, artistas como Gloria Groove,
tratam de deixar bem claro a realidade.
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https://www.amazon.com.br/Queer-Voices-Technologies-Vocalities-Musical/dp/0230105904

