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Resumo 

 

No contemporâneo, a identidade de gênero mostra-se fragmentada e o sujeito queer usa 

os fragmentos para (des)construir sua própria vivência. O gênero, por sua vez, mostra-se 

performativo, o que cria dinâmica paradoxal pelas repetições ritualizadas das normas, que 

criam as práticas desejantes, eróticas e/ou sexuais. O corpo contemporâneo reconfigura-

se como coisa que ocupa o tempo/espaço afim de estabelecer relações entre os sujeitos 

como relações de consumo. O objetivo dessa pesquisa é observar, descrever e discutir 

como o sujeito queer, representado pelos artistas da música brasileira contemporânea, 

negociam/agenciam suas vivências, ao utilizar esse corpo-coisa consumível como 

dispositivo de trangressão e resistência, que cria um discurso, o qual sugere uma 

nova/outra proposta do ser/estar, além do padrão estabelecido pelo sistema hegemônico.  

 

Palavras-chave: Queer; corpo-coisa; performance; fragmentação; transgressão. 

 

Introdução 

O contemporâneo marca uma vivência de possibilidades (in)finitas, em um 

expansão da realidade por meio da globalização: redes sociais, economia internacional, 

escolas de línguas, marcas, celebridades, publicidades e etc. Delimitar o espaço público 

e o espaço privado torna-se uma atividade cada vez mais difícil, uma vez que o acesso a 

informação/consumo está a um clique de distância. 

Essa necessidade de atualização como promessa de novidade e melhoria de vida, 

sempre no por vir, é uma característica do contemporâneo (PELBART, 2015). O sujeito, 

na civilização global, agencia/negocia (im)possibilidades de ser/estar pelo consumo. 

Fator esse acentuado pelos dispositivos tecnológicos e suas mídias digitais: socializar, 

pesquisar, comprar, encontrar um amor, descobrir a sorte, maquiar-se, cozinhar, estão 
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entre algumas dessas possibilidades de se habitar dois espaços, real e virtual, que se 

sobrepõem, coexistem e se influenciam mutuamente.   

Dessa forma, a sociedade contemporânea vive a transformação das relações 

sociais em produtos do mercado (OLIVEIRA, 2016). O plano vivido adquire nova 

dinâmica entre as relações sociais: trocam-se os relacionamentos por conexões - ligações 

frágeis, fáceis de se desfazer quando necessárias. Os corpos sociais ganham um valor 

quanto mercadoria, e a sociedade é organizada de forma a privilegiar os corpos que se 

aproximam do padrão esperados pela hegemonia social, ou seja, os corpos que “valem 

mais”. 

E como pensar sobre os corpos que escapam das normas e padrões pré-

estabelecidos por uma sociedade do consumo? Como esses sujeitos produzem discursos 

e posicionamentos que representam suas sujeições e objeções, na criação de uma arte que 

responde a essa imposição hostil do padrão hegemônico?   

Esse ensaio, portanto, propõe investigar os sujeitos da diferença sexual e de 

gênero, pelo campo da Comunicação e Cultura ao se pensar na produção de informação 

e subjetividades por meio da performance artística. Essa pesquisa debruça-se sobre 

artistas brasileiros que usam o corpo e performance como forma de representação de uma 

(des/contra)identidade à margem do sistema heteronormativo. Para este artigo, foram 

escolhidas três artistas contemporâneos da música brasileira: Johnny Hooker, Lineker e 

Mc Linn da quebrada. A escolha dos artistas foi feita pelo posicionamento queer 

assumidos em performance, bem como a relevência da produção audiovisual para o 

contexto sociocultural observado. Foram escolhidos três videoclipes, um para cada 

artista, os quais contextualizam a temática da resistência do corpo queer frente as 

diferentes possibilidades artísticas audiovisuais. 

Apesar desse trabalho direcionar-se para esses três nomes da música queer 

brasileira contemporânea, vale ressaltar também outros nomes de artistas relevantes como 

Rico Dalasam, Liniker, Jaloo, Mahmundi, As Bahias e a cozinha mineira, entre outros, 

os quais contribuem para ampliar o submundo cultural queer brasileiro, tanto na música 

como na performance.   

Nesta pesquisa, portanto, busca-se observar, descrever e discutir como esse 

material audiovisual apresenta a performance queer, os discursos e contextos que a 

permeiam e como, ao performar, os artistas queer permitem o uma informação sobre a 
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diversidade (contra)cultural LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros), da fronteira para o mainstream.  

 

Corpo: coisa consumível e transgressora, o espaço do resistir 

A atualidade encontra-se em um contexto de civilização global. Segundo Dennis 

de Oliveira (2016), essa lógica confere a expansão da sociedade capitalista para o planeta, 

ao ressignificar o modo de produção até que tudo possa ser mercadoria.  

Nesse contexto, o consumo da civilização global é fomentado pelo oferecimento 

de novos produtos, bem como pela necessidade/desejo criados a partir dessas novidades. 

Isso quer dizer que, na atualidade, os produtos são (re)configurados de forma a atender 

uma necessidade/desejo que somente se originou a partir do produto. Embora o sujeito já 

possua o IPhone 7 funcione, o mesmo sente necessidade de trocar seu aparelho pelo 

IPhone 7 Plus – mesmo com poucas diferença tecnológica, funcional e de design. Na 

lógica do consumo, o sujeito torna-se um consumidor em potencial e, inevitavelmente, 

passa também a ser mercadoria.   

A globalização da lógica capitalista na atualidade, portanto, é caracterizada pela 

humanização das coisas e a coisificação das pessoas (BAUMAN, 2015). E a partir dessa 

pessoa coisificada, o corpo-coisa, surgem as noções de como essa nova mercadoria deve 

ser/agir ou, ao menos, se aproximar de normas para se ter o reconhecimento de sua 

“liberdade”, perante a um sistema hegemônico capitalista. 

Nessa nova configuração do sujeito, duas práticas sociais contemporâneas 

potencialmente distorcem as possibilidades de escolha. A primeira, o estabelecimento de 

relações entre sujeitos com a mesma lógica de relação entre sujeito-objeto. A segunda - 

que pode ser considerada uma derivação da primeira prática - a substituição do vínculo 

pela conexão, com a possibilidade do desapego (descarte) quando for conveniente. Essas 

práticas estabelecem relações de poder, estratégias sociais que são potencializadas pelas 

hegemonias sociais.  

Com isso, a identidade torna-se um local de instabilidade e fragmentação, em que 

o sujeito vê nessa identidade um potencial de consumo ou exclusão social.  O 

contemporâneo, portanto, indica o tempo/espaço em que o sujeito pode assumir 

identidades que não são unificadas e podem ser contraditórias (HALL, 2002). Em outras 

palavras, as possibilidades do ser/estar foram ampliadas. Não há mais uma identidade 
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para sustentar o sujeito multifacetado, que se reconhece em fragmentos identitários, e não 

em representação única. 

A identidade de gênero também se fragmentou. Apesar de haver um poder 

hegemônico que força uma heterossexualidade pela ordem do artifício, o viver no 

contemporâneo necessita cada vez menos de uma identidade fixa ou permanente. O 

sujeito, portanto reúne seus fragmentos identitários/representativos, em uma tentativa de 

(des)construir, entre os estilhaços, suas suturas, o que resulta em infinitas variáveis a 

serem consideradas quanto a formação da identidade, especificamente a identidade de 

gênero. Esse corpo, que adquire valor como coisa consumível, distancia-se da lógica 

binária homem-mulher. 

A teoria da performatividade de gênero (BUTLER, 2002) demonstra como a 

repetição da heteronormatividade cria sujeitos que são o resultantes dessas repetições. Ou 

seja, a norma limita o sujeito de experimentar e vivenciar sua própria identidade, ao 

mesmo tempo em que produz sujeitos generificados. Nessa ordem de legitimação, 

exclusão e coerção, a identidade de gênero pode ser verificada como dinâmica paradoxal: 

o gênero, ao se mostrar performativo, cria repetição ritualizada das normas, que 

consequentemente cria práticas desejantes, eróticas e/ou sexuais. 

Já Preciado (2014) discute que a lógica gênero/sexo não operam como ordem 

biológica, e aproximase mais de uma tecnologia de dominação heterossocial, que atribui 

a certas partes do corpo como determinantes de um gênero/sexo.  

A natureza humana é um efeito da tecnologia social que reproduz nos 

corpos, nos espaços e nos discursos a equação natureza-

heterossexualidade. O sistema heterossexual é um dispositivo social de 

produção de feminilidade e masculinidade que opera por divisão e 

fragmentação do corpo: recorta órgãos e gera zonas de alta intensidade 

sensitiva e motriz (visual, tátil, olfativa...) que depois identifica como 

centro naturais e anatômicos da diferença sexual. (PRECIADO, 2014 p. 

25). 

Dessa forma, observa-se que há um poder que legitima algumas identidades de 

gênero e exclui outras que não cabem na lógica binária homem-mulher. O sujeito da 

diferença agencia/negocia com essa alteridade/autoridade sua vivência, a qual responde 

de forma hostil aos que não obedecem os padrões estabelecidos para a aparência e 

comportamento. Essa hostilidade deixa claro ao sujeito da diferenca, sexual ou de gênero, 

que uma vez fora do padrão esperado, o mundo inteiro torna-se um lugar estranho 

(CANCLINI, 2016), pois já não pode ocupar os espaços como sujeito heterossexual, bem 
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como falar e se expressar de forma diferente é invalidadado pelo sistema e os costumes 

são subordinados às leis impostas.  

Segundo Louro (2004, p. 75), esse poder determina os lugares sociais e as posições 

do sujeito a partir do corpo, que é “indicado, classificado, ordenado, hierarquizado e 

definido pela sua aparência, a partir dos padrões e referências, das normas, valores e ideias 

da cultura”. Dessa forma. Dessa forma, assim como Elza Soares canta que a “carne mais 

barata do mercado é a carne negra”, a carne bicha, a coisa estranha é menos corpo, menos 

sujeito e mais objeto. O corpo é vigiado, apontado, ridicularizado e punido em qualquer 

prática, social ou sexual, que fuja do padrão esperado pela hegemonia heteronormativa.  

Pensar dessa forma as relações indica que o heterossexual tem maior liberdade de 

escolha, o que o permite um agenciamento menos conflituoso com o padrão, uma vez que 

sua imagem está mais próxima do modelo que se espera na sociedade heteronormativa 

ocidental. (homem-branco-cis-heterossexual). O corpo estranho, portanto, fica destituído 

do direito de desejar e passa a ser apenas coisa que se deseja e que é punido pelo desejo. 

Dados mostram que já no primeiro quadrimestre de 2017 o número de assassinatos 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais (LGBT) no Brasil subiu para 18% em 

comparação com o mesmo período do ano passado e o pais é líder em homicídios por 

motivação homofóbica (DINIZ, 2017). O sujeito de diferença, esse corpo-coisa é 

invisibilizado, marginalizado, interditado e, contra ele, justificam-se atos de violência. 

Rick Santos (2014), ao discutir a produção da sociedade heteronormativa, cita um 

poema de Frye, em que a filósofa descreve o real como a visão do Rei, ou seja, a visão 

do poder centralizador que determina o padrão, reafirma estigmatizações e invisibiliza os 

sujeitos à margem da sociedade. Se a realidade é delimitada pelo o que o sistema 

hegemônico reconhece, os sujeitos da diferença não existem.    

Bauman (2015), por sua vez, discute a realidade como resistência. Ou seja, partir 

do momento que há um embate, uma tentativa de invisibilização pelo poder hegemônico, 

um gradual silenciamento dos corpos marginalizados, esses passam a ser cada vez mais 

reais. A partir dessa dinâmica, o corpo ganha potência: é o espaço da construção da 

opressão, mas também o centro de resistência. Como afirma Louro (2002, p. 18) 

Não há como esquecê-los. Suas escolhas, suas formas e seus destinos 

passam a marcar o limite, o espaço que não deve ser atravessado. Mais 

do que isso, ao ousarem se construir nesses espaços, na resistência e na 

subversão das ‘normas regulatórias’, eles parecem expor, com maior 

clareza e evidência, como essas normas são feitas e mantidas. 
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Ainda que visto, utilizado e por vezes apreciado como coisa, qualquer corpo está 

impregnado de contexto sociopolítico, independente da percepção ou da vontade do 

próprio sujeito.  Isso mostra que, embora o poder queira converncer a sociedade de uma 

verdade exclusiva a certas camadas da população, a resistência desses sujeitos torna-os 

reais. E nesse espaço do resistir, esses corpos que foram empurrados à fronteira, agora 

fazem dela seu local de transgressão. A partir da música, da performance, das artes e das 

manifestações, a fronteira torna-se o espaço do questionamento das normas, das práticas 

sociais, culturais, etnico/raciais, sexuais e de gênero. Emerge então, o que Oliveira (2016) 

chama de protagonismo de resistência, ou seja, o sujeito questionador dessa normatização 

excludente, que reinvindica sua (des/contra)identidade. Resistir é o existir marcardo pelas 

diferenças. 

Essa forma do sujeito encarar a si mesmo e a civilização global permite uma 

experimentação plural, fora dos limites impostos pelo sistema hegemônico, e torna sua 

vivência uma alternativa ao sentido. Gumbrecht (2010) descreve essa não-preocupação 

com o sentido, e sim com o efeito como produção de presença, ou seja,  os tipos de eventos 

e processos nos quais se inicia ou se intensifica o impacto dos objetos “presentes”. Essa 

presença, portanto, potencializa o protagonismo da resistência pela ausência no sistema 

hegemônico. Nega-se a presença, porém o sujeito da diferença ocupa os espaços urbanos, 

tem acesso às tecnologias emergentes, convive nos espaços virtuais, opina, vota, 

reinvindica. Sua ausência o faz presente. 

O queer aparece nesse contexto como adjetivo para o sujeito da diferença sexual 

e de gênero. Queer, em tradução livre para o português, significa estranho e era 

anteriormente utilizada como insulto nos Estados Unidos, durante a crise da epidemia 

HIV/AIDS. (SANTOS, 2014). Pessoas eram oprimidas e marginalizadas pelo governo, 

que recusava o atendimento a elas pelas unidades de saúde. Isso gerou forte reação entre 

ativistas LGBT na época, o que levou ao surgimento de movimentos combativos que 

utilizavam a palavra queer como afirmação de uma identidade alternativa ao padrão 

heteronormativo.  

Com isso, a queerness – essa força inerente do queer -  emerge como as derivações 

do ser/estar do sujeito queer: o corpo, a roupa, a voz, a performance e a produção de uma 

(des/contra)identidade que se rejeita a sujeição ao sistema hegemônico. O corpo queer 

aceita e deseja  ser outliner: fora da regra, dos padrões, da norma vigente. E por ser o 

corpo outro, o simples fato de sua existência denuncia as fraturas do sistema 
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heteronormativo. E, ao denunciar, o corpo queer, antes visto pela perspectiva de coisa 

consumível, ganha o lugar de coisa transgressora. Onde há poder, há resistência 

(FOUCAULT, 2015). O corpo-coisa queer, ao existir, resiste e denuncia: carrega traços, 

fragmentos dessa (des)identidade, dessa contra-cultura subversiva. O corpo como 

dispositivo primeiro de reverberação de uma resistência queer. 

O sujeito queer, portanto, é protagonista da resistência contra a 

heteronormatividade imposta pelo sistema, e a queerness o (contra)produto da 

reorganização social, que quebra com o poder hegemônico com um tom de pastiche. As 

normas e tradições são (re)configuradas e parodiadas em novas/outras possibilidades, em 

traduções que expõem a fragilidade do sistema hegemônico e suas tradições.  

Nas artes e na cultura, a queerness perpassa as apresentações performáticas, a fim 

de compor personas e personagens absurdamente irreverentes em relação ao padrão 

heteronormativo. Os artistas queer questionam valores sociais tidos como “normais”, 

reformulam as concepções de gênero ironizando-as, ao jogar com elas. O corpo queer, 

por meio da performance, abre um caminho de possibilidades além do sistema normativo.  

 

A Performance dos artistas da música brasileira contemporânea como movimento 

de resistência queer 

Com o intuito de descrever como se estabelece a lógica paradoxal do corpo queer, 

objetificado e invisibilizado, mas ao mesmo tempo resistente e transgressor, essa pesquisa 

debruça-se sobre os artistas queer da música brasileira, os quais usam seus corpos e 

performances como forma de discurso sobre essa (des)identidade instituída à margem do 

sistema heteronormativo.  

Foram escolhidos três artistas contemporâneos: Liniker, Johnny Hooker e Mc 

Linn da quebrada, pela representatividade no cenário musical queer e por serem artistas 

que aparecem na mídia massiva. Nesse recorte, a queerness na performance é observada, 

buscando-se discutir os efeitos que ela provoca. Para esse ensaio, três performances foram 

selecionadas, sendo essas deslocadas do palco ao vivo, em busca de observar esses traços 

sutis da queerness e como ela aparece no improviso dos gestos, que acompanham a voz 

e música.  

A primeira é de Johnny Hooker no programa Metrópolis (2016), com a música 

Segunda Chance (FIGURA 1). Por não ser um ambiente de show ao vivo, o cantor escolhe 

as roupas e acessórios diferentes de suas roupas de “palco”, mas que ainda trazer esses 
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fragmentos representativos da queerness: o uso dos acessórios, a maquiagem em contraste 

com a barba e os cabelos compridos demarcam a possibilidade do sujeito queer permear 

diferentes identidades, a fim de criar uma imagem híbrida.  

 

 

FIGURA 1 – Johnny Hooker e banda em apresentação televisiva na TV Cultura, 2016. 

Fonte: YouTube 

 

A forma que Johnny Hooker performa é distinta da apresentação ao vivo e dos 

videoclipes, pois sua postura é mais séria, que conversa com a melancolia da música em 

si. O artista permanece parte da apresentação sentado e quando se levanta, mesmo em 

movimentos contidos, demonstra em seus gestos e olhares, acompanhados da voz rouca, 

os traços da queerness, que traz certa leveza e poesia para a performance. Ao final, o 

cantor cai sobre seus joelhos e repete a última frase da música: “dê ao nosso amor uma 

segunda chance”, com um encerramento quase teatral e passional, que quebra a 

linearidade da performance e traz uma intensidade dramática à performance.  

 A segunda performance é de Liniker (FIGURA 2) no programa Cultura Livre 

(2016), onde a cantora escolhe a música Tua, de seu álbum Remonta (2015). A cantora 

veste uma blusa de alças, calça colada ao corpo e acessórios como brincos grandes e colar, 

que são complementados com uma leve maquiagem, que indicam uma feminilidade 

bastante presente, e contrasta com a barba por fazer e a voz grave da cantora. Na época 

dessa apresentação, Liniker tinha um posicionamento andrógino/não-binário a respeito 

de seu gênero, e isso causava estranhamento, até mesmo encantamento por essa figura 

diferente, essa “personagem”, que (re)vela em seu íntimo uma mulher. Meses mais tarde, 

a cantora se assume como mulher trans, e esses traços sutis do masculino aos poucos se 
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desfazem em sua performance. Entretanto a voz inconfundível da cantora permanece com 

a mesma profundidade, despreocupada, espontânea, que altera entre tons tipicamente 

alcançados por um homem e por uma mulher.  

 

 

FIGURA 2 – Liniker e os caramelows em apresentação televisiva na TV Cultura, 2016. 

Fonte: YouTube 

 

Na performance de Liniker, um traço característico são suas expressões faciais 

singulares, que demonstra de comprometimento com a música. Assim como Johnny 

Hooker, inicia sentada, e também performa a música com gestos e movimentos de braços, 

expressões e sorrisos, de forma livre e espontânea e mesmo quando as alças da blusa 

caem, ela apenas as ajeita e continua a performar, para que as alças caiam novamente. No 

momento instrumental da música, Liniker se levanta e dança ao seu jeito, despreocupada, 

leve, o que traz para a apresentação as possibilidades a expontaneidade desinibição da 

artista, tanto para o palco, quanto para sua transgeneridade.     

A última performance é de Mc Linn da quebrada (FIGURA 3), em apresentação 

ao Estudio Showlivre, com a gravação de um álbum homônimo. Linn da quebrada é 

transexual e na música Bixa Estranha, performa e canta sobre sua condição social em 

conteúdo explícito, visceral. A artista escolhe para si uma maquiagem em tons claros, e 

as roupas dela e de toda a banda tem o mesmo tom lavanda. Seu vestido, que se assemelha 

a um kimono ou robe, deixa boa parte de seu dorso à mostra, que expõe seu mamilo em 

alguns momentos. Como adereço, Mc Linn traz uma gargantilha de alfinetes, junto a 

brincos grandes de argola, que ao mesmo tempo que evidenciam a queerness, também 

indicam uma forma de se vestir desleixada, marginalizada, sem acabamento. 
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FIGURA 3 – Mc Linn da quebrada e banda em apresentação no Estúdio Showlivre , 

2016. 

Fonte: YouTube 

 

Diferente das performances dos/das demais artistas, Linn olha diretamente para a 

câmera, olhar esse que varia entre sedução e desafio. A dança e os gestos acompanham 

esse posicionamento de sedução e enfrentamento, enquanto a voz rouca denuncia o 

cotidiano de violência e invisibilização pelo qual a artista viveu e ainda vive. É uma 

performance despida de censura e, por esse motivo, potencializa o discurso. Além disso, 

com essa música a artista traz para a cena sua identidade negra, e sua forma de performar 

faz alusão aos esteriótipos da mulher negra: que é sexualizada, objetificada e violentada.  

Sua música, portanto, torna-se um movimento de desabafo e luta contra a violência que 

mulheres negras, travestis e transsexuais sofrem em no Brasil. 

Nessas três apresentações, cada artista explorou seus traços da identidade queer 

se forma a favorecer seu momentum em cena: Johnny Hooker mais dramático, Liniker 

mais expontânea e Linn mais agressiva. Entretanto, é possível traçar uma correlação entre 

as três performances e como elas se potencializam com a queerness. 

Os/As três artistas demonstram a utilização da voz além do domínio técnico. A 

voz é o espaço de reverberação do corpo queer. Vozes que, se não houvesse a presença 

imagética do sujeito, manteriam a potência do impacto, entretanto, aliada a imagem do 

corpo queer, causam estranhamento. Voz que canta uma canção onde o eu-lírico não 

revela seu gênero, no caso de Johnny Hooker. Voz que, embora no lugar das notas que 
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são esperadas para o masculino, cantam “me chame de tua”, pela cantora Liniker. E a voz 

que fala, canta e denuncia as violências contra o corpo trans da Mc Linn da quebrada. 

 A performance do corpo em gestos e dança também tem elementos que marcam 

o queer. Os três artistas tem formas muito diferentes de performar suas músicas, o que 

traz a singularidade dos artistas. Johnny Hooker tem uma performance mais teatral e os 

gestos são sobrepostos de forma a passar exatamente o ambiente da música - uma 

performance ensaiada. Liniker, por sua vez, mostra-se mais fluída. A cantora dança a 

música de seu jeito, primeiro sentada e, depois, levanta-se. Percebe-se nesse 

deslocamento sua despreocupação com o sentido que seus movimentos possam ter, ela 

apenas dança conforma “sente” a música. Já Mc Linn tem uma performance que fica entre 

as performances de Johnny Hooker e Liniker. Existem os gestos que são ensaiados para 

os momentos de ênfase da música, como por exemplo no momento da onomatopéia “tra 

tra trá”, que remete à metralhadora e a cantora faz o gesto de atirar. Mas no decorrer da 

música, Linn utiliza seu corpo com movimentos sensuais, ao dançar a música com 

espontaneidade.  

São performances distintas, que apontam para os direcionamentos que cada um 

dos artistas intenciona para sua música. Porém, independente de conteúdo mais sutil ou 

mais denunciativo, a queerness se faz presente em cada uma delas, e carrega cada gesto 

de camadas de subjetividade. O corpo queer, por meio da performance, abre um caminho 

de possibilidades além de afirmação e exclusão do sistema normativo. O artista, no 

momento da performance, é consciente que seu corpo é consumido, é objeto de 

entretenimento. Mas o artista queer, por sua vez, traz a queerness como seu ato 

transgressor, a resistência nas entrelinhas. A queerness, antes, renegada às fissuras do 

sistema, emerge como a sutura dos traços identitários no contemporâneo. Como Santos 

(2014, p. 76) descreve, “Apesar de não poder ser expressa/explicada na língua/estética do 

opressor, existe (e flutua) nas repetições e em tudo aquilo que não pode ser 

absorvido/contido pela linguagem/estética falocrática/heteronormativa”. O artista, então, 

excede os limites do palco e a performance torna-se referência para um movimento de 

resistência e transgressão, o ARTEvismo. 

Os/As artistas nos mostram, por meio da performance, é que existe uma outra 

possibilidade, um lugar entre exclusão e normatividade do sistema. A queerness nascida 

na fronteira, permeia as fissuras do sistema até alcançar uma relevência que não se pode 

mais negar. Ainda que seja consumo, ainda que o corpo queer seja visto como alegoria 
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estranha, esse é o corpo-coisa que resiste e re-existe no espaço entre entretenimento e 

transgressão.  

 

Considerações Finais 

Queer, em traducão para o português, significa “estranho”. Estranha pessoa que 

não se enquadra nas vagas de emprego, nas universidades, em relacionamentos sociais 

e/ou amorosos. Pessoa essa que só se vê como alegoria, como coisa dada ao riso, ao gozo 

momentâneo, ao orgasmo e depois do uso, o repúdio. Mas queer também é movimento, 

uma (contra)cultura de resistência, que representa os sujeitos da diferença sexual e de 

gênero.  

Pensar o queer como movimento estético-poético indica sua fluidez e, por ser 

móvel, mutável, cambíavel, capturar a essência da queerness e teorizá-la mostra-se um 

movimento desnecessário. Queer é multi, é plural, de impossível definição por estar a se 

(re)inventar constantemente. 

Ser um artista queer no país que mais registra assassinatos LGBT é um ato de 

resistência, o resistir marcado pelas diferenças que a violência insiste em apagar. Essa 

resistência se dá nas ruas, nas artes, nas mídias e também na música e performance. É 

uma ressignificação dos espaços, uma ocupação trangressora que abre caminhos para 

possibilidades de contestar  e reformular os padrões hegemônicos. Um movimento 

artístico, político e (des/contra)identitário, que usa a pervesão como seu principal recurso. 

Em outras palavras, o ato performático, cria uma imagem que aguça o ímago, a 

imaginação. Ao performar, o artista provoca e enuncia essa imagem e propõe um 

exercício novo, uma nova forma de vivência além do rigor do sistema: um corpo-coisa 

queer em (in)constante (trans)formação. 
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