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RESUMO

Mudanças no cenário político e social brasileiro, que encontraram respaldo

em manifestações populares de direita afloradas em junho de 2013, marcaram o

regresso  ao  conservadorismo  no  Brasil  em  alguns  âmbitos,  principalmente  com

relação às políticas públicas que tratavam de diversidades, sexualidade e identidade

de gênero.  Neste contexto aconteceram duas Bienais de São Paulo, em 2014 e

2016, que tinham como objetivo contar histórias silenciadas e apagadas, entre elas,

abordagens sobre gêneros e sexualidades não normativas. A 31a e a 32a Bienais de

São Paulo foram as primeiras na história da Bienal a tratarem explicitamente sobre

tais  assuntos  em  seus  discursos  curatoriais.  Com  isso  em  vista,  esta  pesquisa

acessa o tema da arte queer, enquadrando a 31ª e a 32ª Bienais de São Paulo como

pontos cruciais na escrita de uma história da arte sobre gênero e sexualidade no

Brasil, bem como na história das Bienais de São Paulo. 

Palavras-chave: Arte queer. Decolonial. Bienal de São Paulo. Gênero. Sexualidade.
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chinérela. Eu saio de salto alto, maquiada
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que bela aberração? É muito tarde,

macho alfa. Eu não sou pro teu bico não

Bixa Preta, Mc Linn da Quebrada



ABSTRACT

Changes in the Brazilian political and social scene, which found support in

rightist popular protest marchs in June 2013, marked the return to conservatism in

Brazil in some areas, especially in relation to public policies about diversity, sexuality

and gender identity. In this context, two São Paulo Biennials took place in 2014 and

2016, wich were meant to tell silenced and erased stories, including approaches to

non-normative genres and sexualities. The 31st and 32nd São Paulo Biennials were

the first in the Biennial's history to deal explicitly with such subjects in their curatorial

discourses. With this in view, this research accesses the theme of queer art, framing

the 31st and 32nd Biennials of São Paulo as crucial points in writing a history of art

about gender and sexuality in Brazil, as well as in the São Paulo Biennial's history.

Keywords: Queer art. Decolonial. São Paulo Biennial. Gender. Sexuality.
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1 INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  trata  de  representações  artísticas  que  retratam  corpos,

vivências e existências,  que foram assinaladas com denominações e impressões

marcadas em sujeitos que fogem às normas sociais, sobre as quais repousam os

comportamentos  coletivos,  mais  especificamente  a  heteronormatividade  e  o

binarismo de gênero. Para o estudo de tais representações, escolhi duas Bienais de

São Paulo, que aconteceram em 2014 e 2016, as quais constatei como sendo as

primeiras na história da Bienal de São Paulo a tratar sobre sexualidade e gênero no

discurso curatorial, justamente por serem Bienais que tinham como objetivo exibir

obras  de arte  que desvelassem temas sobre  grupos,  pessoas e acontecimentos

silenciados, que tiveram suas vozes abafadas em detrimento daqueles que ocupam

posições hegemônicas. O caminho que escolhi para levantar essa discussão foi o

teórico, com apoio no campo das Ciências Sociais e dos Estudos de Gênero. Tenho

consciência  de  que  existem infinitas  alternativas  –  não  somente  a  acadêmica  –

igualmente válidas para estudar,  compreender e discutir  sobre os temas da arte

atrelada  à  sexualidade  e  ao  gênero,  e  pontuo  esta  noção  para  não  cair  em

contradição com o conceito “queer”, – no qual irei me apoiar ao longo da pesquisa –

que constantemente busca fugir de meios formais e tradicionais de expressão. 

Seja  na  música,  no  cinema,  nas  artes  visuais  e  até  mesmo  no  meio

acadêmico,  a  temática  queer,  em  todos  esses  âmbitos,  sempre  surgiu  como

resposta a momentos político-sociais repressivos, preconceituosos e normativos. No

Brasil, um histórico de agressões, ameaças, censura e proibição tem acompanhado

a  emergência  da  chamada  “arte  queer”  no  país,  tensão  que  foi  antecedida  por

crimes  históricos  cometidos  contra  mulheres,  negros,  indígenas  e  comunidade

LGBTQ.

Para contextualizar o momento em que aconteceram a 31a e a 32a Bienais

de São Paulo, sobre as quais falarei  no quarto capítulo deste trabalho, devemos

pontuar  o  endurecimento  do  conservadorismo moral  tanto  em políticas  públicas,

quanto em manifestações populares, que ocorreram no Brasil a partir de mudanças

no cenário político e social  brasileiro nos anos 2010. Um dos primeiros sintomas
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deste  empoderamento  conservador  ocorreu  em  junho  de  2013,  quando

manifestações populares de direita desviaram o foco de protestos contra o aumento

de  passagens  em  todo  o  país,  para  criticar  a  corrupção  do  Partido  dos

Trabalhadores.  A  pressão  popular  endossou  o  processo  que  culminou  com  o

impeachment da presidenta Dilma Rousseff  (PT) em 2016,  substituída pelo vice-

presidente Michel Temer (PMDB). Tal episódio foi interpretado, principalmente pelos

setores  de  esquerda,  como  um  golpe  parlamentar  e  como  um  atentado  à

constituição brasileira e à democracia (BBC BRASIL, 2016).

Junto ao mote do combate à corrupção do PT, pautas pela preservação da

família tradicional e agendas conservadoras começaram a ganhar maior força em

2013,  com  a  consolidação  da  bancada  política  evangélica  no  Governo  Federal

brasileiro. Também em junho daquele ano, a comunidade LGBTQ protestou, tanto

nas ruas, quanto nas redes sociais, contra o Projeto de Decreto Legislativo 234/11,

conhecido como “cura gay”, que foi apresentado pelo deputado e pastor evangélico

João Campos (PSDB-GO), e aprovado pelo pastor Marco Feliciano (PSC-SP), então

presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados (FAVERO,

2013).  Após  muita  polêmica,  o  processo  acabou  engavetado.  Entretanto,  em

setembro de 2017 o tema voltou a ser motivo de indignação, após o juiz Waldemar

Cláudio de Carvalho,  da 14ª Vara do Distrito Federal,  conceder uma liminar que

permitia  que  psicólogos  promovessem,  indiscriminadamente,  atendimento

profissional aos que buscassem tratamento de reorientação sexual,  novamente a

“cura gay” (BETIM, 2017).

Ao mesmo tempo, a exposição  Queermuseu que aconteceu no Santander

Cultural de Porto Alegre foi fechada após sofrer ataques conservadores. A mostra foi

aberta em 16 de agosto de 2017 e continuaria acontecendo, a princípio, até o dia 8

de  outubro.  Entretanto,  foi  encerrada  cerca  de  um  mês  antes,  no  dia  10  de

setembro.  Na  ocasião,  militantes  do  Movimento  Brasil  Livre  e  religiosos

conservadores  gravaram  vídeos  no  interior  do  Santander  Cultural,  acusando

algumas  obras  de  arte  de  promoverem  e  incentivarem  zoofilia,  pedofilia  e

profanação  a  símbolos  religiosos.  Os  vídeos,  postados  no YouTube e  Facebook
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ganharam muitas visualizações e o perfil  do Facebook do Santander  Cultural  foi

inundado com comentários ofensivos e preconceituosos contra a mostra, o curador,

os  artistas  e  a  instituição.  Os  contrários  ao  Queermuseu criaram  eventos  no

Facebook para protestar contra a exposição, postando xingamentos LGBTfóbicos e

protestando contra a instituição, a fim de pressioná-la a proibir a mostra. Assim, no

dia 10 de setembro, o Santander Cultural cedeu às pressões e publicou uma nota

anunciando o fechamento da exposição, pedindo desculpas a todos que se sentiram

ofendidos por alguma obra. No texto, o banco concordou que algumas das obras da

exposição desrespeitavam símbolos, crenças e pessoas, o que, segundo eles, não

se alinhava com a visão de mundo da instituição (FACEBOOK, 2017b).

Mesmo  com  a  nota  publicada,  o  ataque  do  público  conservador  ao

Santander Cultural  continuou, com ofensas postadas nas redes sociais do centro

cultural. O banco, por sua vez, tentou abafar o caso excluindo a maioria do conteúdo

das postagens sobre a exposição e também de seu site oficial.1 Essa atitude omissa

do  Santander  gerou  uma  reação  de  indignação  nas  comunidades  artísticas  e

LGBTQ, que passaram a protestar contra o banco, o boicote do público e a censura

na arte. No dia 8 de outubro de 2017, cerca de cem pessoas do meio artístico e

cultural se reuniram na casa da produtora Paula Lavigne, no Rio de Janeiro, para

processar  os  políticos  e  grupos  da  internet  que  difamaram  os  artistas  do

Queermuseu. Simultaneamente  foi  criada  a  campanha  #342  Artes  –  Contra  a

censura e a difamação,  que utilizou as redes sociais como plataforma de protesto,

lançando vídeos de diversos expoentes da música e da arte, pedindo pelo fim da

censura  (MARTÍN, 2017).

Também  em  setembro  de  2017  aconteceram  ataques  conservadores  ao

Museu de Arte Moderna de São Paulo. No dia 26 de setembro, durante a abertura

da exposição 35º Panorama da Arte Brasileira, foi gravado um vídeo da performance

La Bête, em que uma criança pequena toca o pé do artista Wagner Schwartz, que se

1 Constatei tais informações ao acessar a página do Facebook do Santander Cultural no dia 10 de
setembro de 2017,  quando havia  informações sobre a  exposição,  evento no Facebook,  além de
informações  na  página  oficial  do  Banco  Santander.  No  dia  27  de  setembro  voltei  a  acessar  os
mesmos endereços eletrônicos e constatei  que todo o conteúdo sobre o  Queermuseu havia sido
removido, além da maioria das fotos e postagens da página do Facebook.
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encontrava nu para a realização da performance. Durante a apresentação, o público

era convidado a manipular o corpo artista, imitando a interação com os objetos da

série  Bichos de  Lygia  Clark.  Entretanto,  diante  do  vídeo,  que  mostra  a  criança

interagindo com o artista nu, o Movimento Brasil Livre acusou a apresentação de

realizar “erotização infantil”, o que induziu alguns usuários do Facebook e do Twitter

a  encararem  a  situação  como  pedofilia  (G1,  2017).  O  MAM,  com  apoio  da

comunidade artística, protestou contra a tentativa de censura e publicou diversas

notas em seu Facebook, esclarecendo que a sala em que a performance aconteceu

estava  sinalizada  sobre  a  nudez  e  que  a  criança  flagrada  no  vídeo  estava

acompanhada de sua mãe. No texto, o museu repudiou as agressões dos grupos

radicais  que  invadiram  o  museu  e  intimidaram  os  funcionários  e  visitantes,

esclarecendo  que  a  proposta  da  performance  não  tinha  conteúdo  erótico  algum

(FACEBOOK, 2017a),  o que não foi  suficiente para calar o debate nos perfis das

redes sociais do MAM.

Além das tentativas de institucionalizar a “cura gay” de 2013 e 2017, tanto a

censura  do  Queermuseu  em  Porto  Alegre,  quanto  a  interpretação  distorcida  da

performance que ocorreu no MAM-SP, encontram como antecedente a proibição do

tema “gênero”  nas escolas,  medida que retirou todas as referências às palavras

“gênero”, “orientação sexual” e “identidade”, do Plano Nacional de Educação. Uma

das diretrizes do PNE original seria “a superação das desigualdades educacionais,

com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação

sexual  e  na  erradicação  de  todas  as  formas  de  discriminação”.  Tal  trecho  foi

suprimido  do  documento  e  diversos  municípios  brasileiros  acataram a  mudança

(BRASIL, 2012d apud REIS, Toni e EGGERT, 2017, p. 15). Entretanto o assunto

ainda não foi encerrado e continua a ser motivo de discussões entre educadores,

professores  e  governo  brasileiro.  Outra  consequência  disso  foi  o  surgimento  da

alcunha  “ideologia  de  gênero”,  utilizada  pelos  conservadores  e  religiosos  para

desmoralizar as medidas e políticas de diversidade LGBTQ.

No Brasil,  casos de  censura  da  arte  relacionada  à  nudez,  ao  gênero,  à

sexualidade e à crítica religiosa não aconteceram pela primeira vez em 2017. Em
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2006, no dia 19 de abril, a obra Desenhando com Terços, da artista Márcia X (1959-

2005), foi removida da mostra Erotica – Os Sentidos na Arte, em cartaz no Centro

Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro. A obra consistia num fotograma onde se

vê o desenho de dois terços que formam o contorno de dois pênis sobrepostos, em

forma de X. Na época, tal imagem ofendeu a comunidade católica conservadora do

Rio e levou a diretoria do CCBB a proibir a obra, após serem pressionados pela

organização  católica  Opus  Christi,  que  considerou  o  trabalho  de  Márcia  X  uma

afronta, por ultrajar objetos de culto religioso (FIGUEIREDO, 2006).  O objeto em

questão já havia passado pelo CCBB São Paulo anteriormente, na mesma mostra e

não havia sofrido boicote. Diante disso, os artistas que expunham ao lado de Márcia

X, realizaram protestos a fim de reverter a situação (CARVALHO, 2006).

Em 2011 a classe artística se indignou novamente, desta vez com a decisão

do centro cultural Oi Futuro Flamengo, que desistiu de sediar a mostra Heartbeat, da

artista  norte-americana  Nan  Goldin.  A exposição  abriria  no  início  de  2012,  mas

devido ao conteúdo que,  de  acordo com a imprensa,  não condizia  com o perfil

educativo  da instituição,  foi  retirada  da  programação,  além de  ter  o  logotipo  da

marca Oi desvinculado do patrocínio da mostra. Composta por fotografias da série

Landscapes (1979-2008)  e  três  slide  shows –  The ballad  of  sexual  dependency

(1981-2008),  The other side (1972-1990) e Heartbeat (1999) – a exposição, reunia

imagens  de  sexo  hétero  e  homossexual,  além do  cotidiano  de  travestis  e  drag

queens, cenas de violência, drogas e nudez, inclusive infantil. Após ser rejeitada, a

curadora Ligia Canongia conseguiu que a mostra fosse abrigada pelo Museu de Arte

Moderna do Rio (MAM-RJ),  onde estreou em fevereiro de 2012, censurada para

menores de 18 anos (TÁRGULA, 2011 e 2012).

Atualmente, as questões da censura etária e da classificação indicativa de

exposições de arte não são mencionadas em nenhuma portaria do Ministério da

Justiça,  órgão  responsável  por  regulamentar  tais  processos.  Existe  apenas  a

Portaria 368 de fevereiro de 2014, que trata da classificação indicativa de diversões

e  espetáculos  públicos  e  de  programas  de  rádio  e  televisão (MINISTÉRIO  DA

CULTURA,  2017).  No  dia  5  de  outubro  de  2017,  diante  dos  incidentes  e
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manifestações contrários às exposições de arte que abordaram nudez, sexo, gênero

e sexualidade iniciou-se uma discussão entre os diretores de museus e instituições

culturais,  em  São  Paulo.  Eles  se  reuniram  a  fim  de  criar  um  manual  para  as

exposições,  diante da necessidade de informar aos museus sobre o Estatuto do

Menor e instruí-los a alertarem os visitantes sobre os conteúdos das mostras, além

de serem capazes de promover uma autoclassificação etária (FILHO, 2017).

A Câmara  dos  Deputados  também  debateu  sobre  o  assunto,  em  uma

audiência com o Ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão, em 18 de outubro de 2017.

Em meio a uma discussão feroz, deputados críticos às exposições afirmaram que as

referidas  mostras  seriam “pornografia  travestida  de  cultura”.  De  um lado,  Leitão

afirmou defender a criação da classificação indicativa prevista por lei, em respeito ao

Estatuto da Criança e do Adolescente,  e,  de outro,  o pastor e deputado Marcos

Feliciano,  defendeu  uma  classificação  proibitiva,  para  evitar  que  se  repetissem

casos como o da mãe que levou a criança na performance  La Bête, do MAM-SP,

que, segundo ele, foi um ato condenável (BALLOUSSIER, 2017). 

Após os  acontecimentos  do  Queermuseu e  da  performance polêmica do

MAM-SP, em outubro de 2017,  o Museu de Arte  de São Paulo (MASP),  decidiu

proibir a exposição  Histórias da Sexualidade,  que abriu no dia 20 de outubro de

2017, para menores de 18 anos, mesmo se acompanhados dos responsáveis legais

(O ESTADO DE S. PAULO, 2017). A decisão veio da diretoria artística do museu,

que  consultou  a  Portaria  368  de  fevereiro  de  2014,  que  trata  da  classificação

indicativa de diversões e espetáculos públicos e de programas de rádio e televisão.

O MASP, assim como o Santander Cultural, foi bastante criticado por adotar uma

postura radical de proibição, mas não sofreu ataques conservadores, como os dos

casos  citados  anteriormente.  Entretanto,  no  dia  6  de  novembro  de  2017,  a

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal (MPF),

emitiu uma nota técnica inédita que esclarece como funciona a lei  em casos de

nudez,  sexo e o acesso de menores de idade a eventos com esses conteúdos.
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Diante disso,  o MASP voltou atrás e liberou a entrada de menores de 18 anos,

desde que acompanhados dos responsáveis legais.2

Os episódios de 2017 citados acima ocorreram durante a realização deste

trabalho, o que reforça a relevância do presente estudo para nosso contexto cultural,

político e social. Diferente da época da ditadura militar no Brasil (1964-1985), em

que o Estado impunha a censura às artes, literatura, música, cinema e teatro,  a

suspensão do Queermuseu e a censura etária à mostra Histórias da Sexualidade se

deram por decisão das próprias instituições: Santander Cultural e MASP. 

O  termo  “censura”  é  normalmente  associado  à  época  da  linha  dura  do

regime militar,  quando passou a valer o Ato Institucional nº 5 de 1968. Segundo

Carlos Fico, foi nessa época que se implantou a censura sistemática da imprensa e

“de diversões públicas para coibir aspectos políticos do teatro, cinema e TV.” (FICO,

2002, p. 255). Falando a respeito da arte no contexto da ditadura militar no Brasil,

Julia Cayses, cita algumas obras, como a Situação TE (Trouxas ensanguentadas),

de Artur Barrio, a  Árvore do dinheiro, de Cildo Meireles, o  Ensacamento do grupo

3Nós3, e a performance de Antonio Manuel que se apresentou nu, como obra de

arte,  no  Salão  de  Arte  Moderna  de  1970,  no  MAM-RJ.  Tais  trabalhos  foram

representativos como forma de protestar contra os atos bárbaros, a censura e a

repressão do regime militar. Transpondo esses exemplos para a atualidade, Cayses

afirma  que,  hoje,  apesar  de  não  vivermos  mais  numa  ditadura  política-militar,

vivemos  numa  ditadura  de  ordem  econômica,  manipulada  pelo  monopólio  do

mercado. Assim, a autora sugere que é tarefa da arte “furar” este monopólio e que

as propostas artísticas citadas por ela podem ser úteis como inspiração no propósito

de subverter a censura e a repressão (CAYSES, 2014, p. 127). Para Red-Pharr, o

trabalho político queer “deve necessariamente ser a política do momento, a política

de ação, a política do bombástico, a política da inovação e, especialmente, a política

2 A Nota Técnica da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do MPF no 11/2017/PFDC/MPF
está  disponível  em:  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  Nota  Técnica  no 11/2017/PFDC/MPF.
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/direitos-sexuais-e-reprodutivos/nota-tecnica-liberdade-
artistica-e-protecao-de-criancas-e-adolescentes>. Acesso em 7.nov.2017.
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do prazer” (REID-PHARR, 1986, p. 38; apud COOPER, 1996, p. 26 apud DOYLE,

2006, p. 348). 

Desta forma, podemos lançar a hipótese de que, talvez, seja este o papel

que a chamada “arte queer” tenha assumido atualmente no Brasil,  pois, desde a

época da repressão da AIDS até hoje, ela continua tendo uma atuação política de

questionar os postulados conservadores, seja a arte queer vinculada à luta contra a

repressão homofóbica nos anos 1980, seja atualmente, em que vemos no Brasil e

no mundo um crescimento da onda de governos políticos conservadores que apoiam

discursos de ódio  e  censura.  Entretanto,  se  por  um lado,  a  arte  queer  agora  é

mencionada pela mídia e foi incluída nas programações de instituições culturais, por

outro, tais instituições, tanto públicas, quanto privadas, passaram a deter o poder de

criar discursos sobre esse tipo de arte, além de decidir quem pode vê-la ou não,

tanto pela proibição de tais obras e pela censura para menores de idade, quanto

pelo perfil do público que frequenta museus, que acaba sendo apenas uma pequena

parte da população. 

Este histórico de episódios de boicote e censura à arte sobre corpo, gênero

e sexualidade serve para contextualizar o que veio antes e depois da 31a e da 32a

Bienais de São Paulo, que ocorreram em 2014 e 2016. Elas foram as primeiras na

história da Bienal de São Paulo a adotarem em seus discursos curatoriais os temas

do gênero e da sexualidade. Não à toa, surgiram críticas, tentativas de censura e

ataques  do  público  conservador  no  caso  da  31a Bienal,  que  teve  que  censurar

algumas  obras  para  menores  de  idade  desacompanhados  dos  pais.  Já  na  32ª

edição, a Fundação Bienal evitou escândalos com a censura etária desde o início da

exposição.  Mesmo  assim,  essas  duas  Bienais  levantaram  questões  sobre  arte,

gêneros  e  sexualidades  dissidentes,  tema  pouco  discutido  até  então  entre  os

historiadores da arte das universidades do Brasil. Assim, o presente trabalho tem o

objetivo de analisar estas duas Bienais como importantes marcos na história das

exposições de arte sobre sexualidades e gêneros abjetos no Brasil. 

Para entender como os aspectos sobre gênero e sexualidade relacionam-se

com  a  arte,  é  fundamental  compreender  o  conceito  do  “queer”.  Esta  palavra
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permeou a cultura brasileira a partir dos anos 2000, primeiro no meio acadêmico,

com a teoria queer e depois em nichos de resistência LGBTQ, quando passou a se

transformar em kuir, cu, bixa, entre outras torções e metamorfoses antropofágicas.

No capítulo dois “Antes, durante e depois do queer”, farei uma breve introdução ao

pensamento  filosófico  pós-colonial,  que  influenciou  no  surgimento  dos  estudos

decoloniais  latino-americanos,  temas  essenciais  para  entender  o  contexto  de

emergência da teoria queer. Em seguida, desenvolverei as problemáticas do queer

enquanto palavra na língua inglesa e sua importação para países latino-americanos,

depois  como  militância  política  e  teoria  acadêmica,  para  tratar,  em seguida,  da

aproximação do pensamento decolonial com a teoria queer. 

No capítulo três “Arte queer”, falarei sobre o caráter epistemológico desta

categoria,  apresentando opiniões de diferentes autores. Em seguida, elucidarei  o

tema da arte queer no contexto brasileiro. O capítulo quatro “Bienais” será dedicado

ao estudo da 31a e 32a Bienais de São Paulo, a fim de investigar como os temas

gênero e sexualidade se inseriram na pesquisa curatorial e como se apresentaram

nas obras dessas exposições.

A partir deste estudo, pretendo contribuir para a escrita de uma história da

arte  sobre  temas  silenciados  por  uma  sociedade  patriarcal,  machista  e

heteronormativa.  O  intuito  desta  pesquisa  é  contribuir  para  a  desconstrução  de

postulados  e  cânones  na  História  da  Arte,  buscando  contestar  os  saberes

hegemônicos,  responsáveis  por  excluir  e  apagar  as  histórias  das  chamadas

“minorias” - de classe, dos países periféricos, de raça e, nesse caso, de gêneros e

sexualidades dissidentes, mesmo dentro dos limites formais e metodológicos de um

trabalho acadêmico.
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2 ANTES, DURANTE E DEPOIS DO QUEER

Para  compreender  como  a  teoria  queer  foi  concebida  em  termos

acadêmicos,  é  necessário  antes,  traçar  um  breve  panorama  dos  estudos  pós-

coloniais,  em que se basearam autores da teoria queer e também a respeito do

pensamento decolonial, que influenciou os estudiosos latino-americanos na crítica

decolonial sobre a teoria queer. O termo “pós-colonial” foi originalmente utilizado por

historiadores para designar o período que veio após as antigas colônias se tornarem

independentes. Falava-se em “estados pós-coloniais” num sentido puramente amplo

e cronológico. Entretanto, em meados dos anos 1970, a crítica literária adotou o

termo  para  uma  discussão  sociológica  e  cultural  a  respeito  dos  efeitos  da

colonização.  O  marco  da  teoria  pós-colonial  é  atribuído  à  publicação  do  livro

Orientalism (1978), do literato palestino Edward Said, no qual o autor, influenciado

por Michel Foucault, analisa a produção ocidental do discurso sobre o Oriente Médio

como  um projeto  imperialista e como  uma  forma  de  exercer  o  poder,  além  de

entender a produção do discurso em si, como um modo de poder (STANDFORD

ENCYCLOPEDIA OF PHILOSOPHY, 2016). É importante  frisar que o trabalho de

Said foi precedido pelos estudos do intelectual francês Martinica Frantz Fanon, que

contribuiu com publicações sobre o mundo moderno visto pela perspectiva do negro

e do colonizado (COSTA, 2006).

Outra obra chave, responsável por inaugurar a teoria pós-colonial, veio dez

anos depois de publicado Orientalism, de Said, em Can the subaltern speak? (1988),

de Gayatri Spivak. A autora indiana era integrante do Grupo de Estudos Subalternos

do Sul da Ásia, fundado no final dos anos 1970, na Índia, que tinha o objetivo de

revisar a história indiana por uma perspectiva pós-colonial (BARBOSA, 2009, p. 1).

No livro, Spivak faz questionamentos a respeito do discurso do subalterno e constata

a impossibilidade de dar voz a ele, uma vez que o poder está em todos os lugares,

inclusive nos discursos. Sendo assim, a resposta para o título do livro de Spivak,

segundo ela, é a de que o sujeito subalterno não poderia  falar,  pois  a partir  do

momento em que esses sujeitos “não são possuidores de uma consciência autêntica

pré ou pós-colonial, trata-se de  ‘subjetividades precárias’ construídas  no marco da
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‘violência epistêmica’ colonial” (COSTA, 2006, p. 120). Ou seja, a voz subalterna é

silenciada. Sobre “subalterno”, Ballestrin menciona que é um termo emprestado de

“Antonio Gramsci e entendido como classe ou grupo desagregado e episódico que

tem uma tendência histórica a uma unificação sempre provisória pela obliteração

das classes dominantes.” (BALLESTRIN, 2013, p. 93).

Desta forma, embora haja ideias divergentes entre os autores dos estudos

pós-coloniais sobre uma diversidade de questões, tanto pelos contextos geopolíticos

e  culturais  diferentes,  quanto  por  seguirem  correntes  filosóficas  distintas,

influenciadas por fontes e realidades sociais diferentes, os estudos pós-coloniais têm

um ponto que os une nessa classificação: a vontade de descolonizar a imaginação e

os essencialismos, cunhados pelo pensamento moderno ocidental.

Gayatri  Spivak,  assim  como  seu  contemporâneo  Hommi  Bhabha,

pertenceram ao  Grupo de Estudos Subalternos do Sul da Ásia, fundado nos anos

1970, na Índia, pelo historiador Ranajit  Guha. O objetivo do grupo era estudar a

história da Índia de um ponto de vista não-nacionalista e não-colonialista, rompendo

assim  com os  paradigmas eurocêntricos,  à  luz  de  uma perspectiva  pós-colonial

(BARBOSA, 2009, p.  1).  Assim, nos anos 1980, os chamados  Subaltern Studies

viajaram  para  fora  da  Índia,  difundindo-se  na  Inglaterra  e  Estados  Unidos  e,  à

posteriori, na América Latina e no Brasil (BALLESTRIN, 2013, p. 93). 

Após  a  difusão  dos  Estudos  Subalternos,  nos  anos  1990,  nos  Estados

Unidos,  um  grupo  de  intelectuais  latino-americanos,  inspirados  no  movimento

indiano, fundaram o Grupo Latino-Americano dos Estudos Subalternos. Em 1993, a

revista  Boundary,  da  Duke  University  Press,  publicou  o  Manifesto  inaugural  do

Grupo  Latino-americano  de  Estudos  Subalternos.  No  manifesto,  em meio  a  um

contexto de encerramento de regimes autoritários na América Latina, processos de

democratização globais e revoluções nos meios de comunicação de massa, o grupo

expressa a  necessidade  de descobrir  novas epistemologias  e  formas de pensar

politicamente para reconstruir a história latino-americana, chamando a atenção para

categorias de classe, gênero, nação e raça (BALLESTRIN, 2013, p. 95).
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Entretanto,  algumas  discordâncias  de  cunho  teórico  começaram a  surgir

dentro do grupo. Segundo o semiótico argentino Walter Mignolo os estudos culturais

pós-coloniais ainda eram eurocêntricos, por isso, ele discordava do fato de que o

Grupo Latino-Americano de Estudos Subalternos  deveria se inspirar em textos de

Ranajit  Guha,  Gayatri  Spivak  e  Homi  Bhabha,  uma  vez  que  o  contexto  de

colonização da América Latina não era o mesmo da colonização britânica. Mignolo

também apontava para a importância de considerar nos estudos do grupo, a questão

da nova colonialidade, imposta pelo império norte-americano (MIGNOLO, 1998 apud

BALLESTRIN, 2013, pp. 95-96). Assim, de acordo com Ballestrin (2013), em meio a

essas questões,  o grupo acabou se dissolvendo em 1998,  pela incapacidade de

ruptura real com teóricos eurocêntricos do cânone pós-estruturalista como Foucault,

Derrida e Gramsci, por parte de alguns integrantes. 

Encerrado o grupo, uma série de encontros e congressos acadêmicos, entre

o final dos anos 1990 e a primeira década dos anos 2000, possibilitou a formação de

um novo coletivo,  Modernidade/Colonialidade,  composto por  intelectuais,  em sua

maioria,  latino-americanos,  de  diversas  áreas  das  ciências  humanas  de

universidades dos EUA,  Peru,  Argentina,  México,  Colômbia,  Equador e Portugal.

Este grupo foi o responsável pela criação do pensamento decolonial, que se auto-

entende como não pertencente ao pensamento pós-colonial, apesar de admitir sua

influência. Segundo Mignolo (2010), a supressão da letra “s” da palavra “descolonial”

é  uma  sugestão  de  Catherine  Walsh,  “para  marcar  a  distinção  entre  o  projeto

decolonial  do  Grupo  Modernidade/Colonialidade e  a  ideia  histórica  de

descolonização, via libertação nacional durante a Guerra Fria.” (BALLESTRIN, 2013,

p. 108).

Para Ballestrin, o pensamento decolonial está relacionado a uma nova forma

de enxergar os antigos problemas latino-americanos (BALLESTRIN, 2013, p. 95). Já

segundo Pereira, o ato de “decolonizar” significa desapegar-se completamente do

eurocentrismo e, ao mesmo tempo, abrir-se às experiências dos Outros, vistos como

abjetos, menores e desqualificados, segundo a lógica colonial (PEREIRA, 2015, p.

415). Assim, tanto a teoria queer, quanto o pensamento decolonial, têm sua origem
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filosófica nos estudos pós-coloniais e possuem muitas ideias em comum, porém com

foco em diferentes objetos – além de a teoria queer ter sido influenciada em grande

parte pelas teorias feministas e pelos estudos gays e lésbicos. Enquanto a teoria

queer trata dos assuntos da sexualidade e do gênero a fim de desconstruí-los, o

pensamento decolonial faz a crítica ao eurocentrismo no contexto da América Latina,

sendo o gênero e a sexualidade um de seus tópicos. 

2.1 O QUEER E A TEORIA QUEER

Mas o “corpo” é em si mesmo uma construção, assim como o é

a miríade de “corpos” que constitui o domínio dos sujeitos com

marcas de gênero. Não se pode dizer que os corpos tenham

uma existência significável anterior à marca do seu gênero.

 Judith Butler

Dentre os diversos temas criticados, reformulados e estudados pela corrente

decolonial, há uma gama de autores e autoras que se dedicaram a pensar sobre as

construções  de  gênero  e  sexualidade,  enquanto  produtos  da  colonização.

Observando  o  trabalho  desses  pesquisadores,  percebemos  que  o  decolonial  se

aproxima da teoria  queer,  como afirmaram “Liz  Canfield  (2010),  John C.  Hawley

(2001), Emma Perez (2003, 2014), Lugones (2007, 2008, 2011, 2012); Perez (2014);

Segato  (2012,  2013,  2014)”  (PEREIRA,  Pedro  Paulo  Gomes,  2015,  p.  415).

Segundo Canfield,  as teorias decoloniais  permitem uma interseccionalidade mais

efetiva com a teoria queer, pois existe uma atenção crítica sobre como construções

de gênero e sexualidade se cruzam com o empreendimento colonial, uma vez que a

colonização  foi  responsável  por  implantar  o  binarismo  de  gênero  e  a

heterossexualidade compulsória sobre os povos colonizados (CANFIELD, 2010, p.

1). 
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É neste ponto que introduzo um dos temas cruciais deste trabalho, o queer.

Mas, antes de falar sobre o queer em consonância com o decolonial, é necessário

explicar introdutoriamente o que é o queer e como surgiu a teoria queer. Richard

Miskolci cita que a denominação “Queer Theory” foi empregada pela primeira vez

pela pesquisadora italiana Teresa de Lauretis em uma conferência na Califórnia, em

fevereiro de 1990, para diferenciar o empreendimento queer dos estudos gays e

lésbicos (MISKOLCI, 2009, pp. 151-152).  De acordo com Miskolci, durante a mesa

de  abertura  do  I  Seminário  Queer3,  que  aconteceu  em São  Paulo,  tendemos a

pensar que a corrente teórica queer teve origem nos Estados Unidos, no final da

década de 1980. Entretanto, para o autor,  na verdade o queer teria uma origem

global, multi-situada, pois além de ser um movimento acadêmico, antes de tudo, o

queer é também um movimento político  (MISKOLCI, 2015). Nem todos os autores

concordam com esta visão, pois atribuem a origem da teoria queer como sendo nos

Estados  Unidos.  O  próprio  Miskolci,  no  texto  A Teoria  Queer  e  a  Sociologia:  o

desafio de uma analítica da normalização, afirmou que a teoria queer teria surgido

no  fim  da  década  de  1980,  nos  EUA.  Entretanto,  em  outro  texto,  Um  saber

insurgente  ao  sul  do  Equador,  publicado  pela Revista  Periódicus  em  2014,  ele

conclui  que  a  hegemonia  política,  econômica  e  científica  da  produção  norte-

americana e europeia é responsável  por estigmatizar a produção do Sul  apenas

como fonte etnográfica e de estudos de caso. Assim, ele mostra que o pânico sexual

da AIDS provocou uma reação acadêmica no mundo todo, e não apenas nos EUA, a

fim de questionar o pressuposto da heterossexualidade como original e natural do

ser humano, uma vez que o problema do pânico da AIDS era global. Por isso, o

autor acaba propondo uma revisão da genealogia da teoria queer, não exclusiva dos

Estados Unidos (MISKOLCI, 2009 e 2014).

De acordo com Eve Sedgwick, no livro Tendencies (1994), ao pé da letra a

palavra queer “significa através, que vem da raiz indo-europeia twerkw, que também

resulta na palavra alemã quer (transversal), na latina torquere (torcer) e na inglesa

athwart  (transversal)”  (SEDGWICK,  1994,  p.  viii,  tradução  nossa).  Ao  longo  do

3 O I Seminário Queer aconteceu nos dias 9 e 10 de setembro de 2015, no Sesc Vila Mariana, em
São Paulo. 
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tempo, o termo “queer” sofreu diversas mudanças, até que, no fim do século XIX

começou a ser usado como ofensa para homens homossexuais. A palavra foi usada

por muito tempo de forma pejorativa, até que, no contexto da epidemia da AIDS, nos

anos 1980, militantes gays começaram a se apropriar do termo, convertendo-o em

um vocativo positivo. Um fato importante que marcou a ressignificação do “queer” foi

a formação da organização ativista Queer Nation, em Nova York, em 1990, pelo

grupo ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power), que tinha o objetivo de combater

a violência contra gays e lésbicas (GIAIMO, 2013). Esse fenômeno de positivação é

semelhante ao que ocorreu no Brasil com as palavras “sapatão”, “viado” ou “bicha”,

apropriadas por lésbicas e gays como forma de empoderamento. 

Mais recentemente, o queer passou a ser utilizado como um termo guarda-

chuva  para  designar  as  identidades  de  gênero  de  pessoas  que  confrontam  as

noções hegemônicas de sexo, gênero e desejo, o “genderqueer” ou gênero queer:

Gênero  queer:  um  termo  que  se  refere  a  indivíduos  ou  grupos  que
perturbam (to queer), ou problematizam as noções hegemônicas de sexo,
gênero e desejo em uma determinada sociedade. As pessoas do gênero
queer possuem identidades que ficam fora do binário sexual amplamente
aceito (isto é, “homens” e “mulheres”). O Gênero queer também pode se
referir a pessoas que se identificam como transgêneros e queer, ou seja,
indivíduos que desafiam ambos os regimes de gênero e sexualidade e vêem
a  identidade  de  gênero  e  a  orientação  sexual  como  sobrepostas  e
interligadas (DITMORE, 2006, p. 500). 

Diante destas  transformações do queer,  em uma entrevista  publicada na

revista  Sexualities, em  2016,  Judith  Butler,  filósofa  apontada  como  uma  das

pioneiras da teoria queer, afirmou ter ficado “desorientada” com o surgimento dos

estudos queer como uma afirmação das identidades queer. De acordo com Butler:

Agora  as  pessoas  dizem:  “eu  sou  queer”,  e  no  momento  que  a  teoria
começou, tenho bastante certeza de que quase todos achavam que “queer”
não  deveria  ser  uma  identidade,  mas  sim  nomear  algo  da  trajetória
incapturável ou imprevisível de uma vida sexual. (…). Eu entendo que, em
certos  contextos,  a  demanda  por  reconhecimento  dentro  de  estruturas
institucionais e públicas é grande, e que uma forma de conseguir  isso é
estabelecendo uma identidade (AHMED, 2017).

Além  de  ter  ganho  diversas  conotações  dentro  de  sua  cultura  e  língua

nativas, passando de xingamento à palavra de orgulho militante, e ter sido usado

para designar identidades de gênero não normativas, o queer se transformou e se
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ressignificou  quando  foi  importado  para  a  América  Latina.  A tradução  do  termo

“queer” para o português e para o espanhol tem sido tema de debate no campo dos

estudos culturais,  devido à dificuldade de representar uma palavra carregada de

significados para os falantes do inglês,  sem nenhum significado para as nações

latino-americanas, além da implicação do termo estar em inglês, o que, por si só,

denotaria  uma  geopolítica  do  conhecimento  da  dominação  imperialista  norte-

americana, oposta ao pensamento descolonizador (PEREIRA, 2015, p. 416). 

Não à toa, a expressão “teoria queer” foi traduzida por diversos autores de

maneiras  múltiplas.  Segundo  Sutherland,  a  tentativa  de  traduzir  o  termo  “teoria

queer” se trata de uma “promessa pós-identitária em um contexto político identitário,

de políticas de representação, que jogam na arena política para dar voz a um lugar

negado  e  estigmatizado”  (SUTHERLAND,  2009,  p.  13,  tradução  nossa).  Alguns

exemplos de tradução que foram adotados por autores latino-americanos são: “Uma

teoria transviada, cu, marica, torcida, rosa, transgressora” (BENTO, 2014; PELÚCIO,

2014c; LLAMAS, 1998; GUASCH, 1998, 2000; JIMÉNEZ, 2002; CÓRDOBA et al,

2007 apud PEREIRA, 2015, p. 413). Este fenômeno de múltiplas traduções de uma

mesma palavra para outras línguas seria também o reflexo do fato de que o queer

está em processo de formação, mesmo em seu idioma original e não pertence a

uma  categoria  fixa,  é,  portanto,  uma  “zona  de  possibilidades”,  como  afirma

Annemarie  Jagose  em  Queer  Theory  –  An  Introduction.  Segundo  ela,  a

indeterminação  de  definição  do  queer,  “sua  elasticidade,  é  uma  das  suas

características constitutivas.” (JAGOSE, 1996. p.1, tradução nossa). 

No texto ¿Se puede hablar de un arte queer español? (2015), o autor Juan

Montiel Rozas conta a trajetória do termo queer até sua chegada na Espanha. Ele

afirma  que  nos  anos  1990,  La  Radical  Gai tentou,  sem sucesso,  estabelecer  a

tradução de queer para “transmaricabollo” (ROZAS, 2015, p. 110). Paralelamente,

autores como Javier Sáez e Paul B. Preciado disseram que seria impossível traduzir

o termo, pois fazê-lo, seria esvaziá-lo de sentido. Para Preciado, o “queer” surge

como  uma  crítica,  não  ao  discurso  heteronormativo  estadosunidense,  e  sim  ao
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discurso ocidental, o que legitimaria o uso da palavra “queer”, sem traduzi-la para o

espanhol (ROZAS, 2015, p. 111).

Já no Brasil, Larissa Pelúcio, no texto Traduções e torções ou o que se quer

dizer quando dizemos queer no Brasil?, publicado pela revista Periodicus em 2014,

defendeu  a  ideia  de  uma  teoria  “cu”,  uma  vez  que  em  português,  quando

pronunciada no ambiente acadêmico, a palavra queer, diz ela, não causa o mesmo

impacto  do que  em países  da  língua inglesa,  em que  a  palavra  passou de um

xingamento à obtenção de um sentido político.  Para Pelúcio,  fora de sua língua

nativa, o queer perde o sentido: 

Falar em uma teoria cu é acima de tudo um exercício antropofágico, de se
nutrir  dessas  contribuições  tão  impressionantes  de  pensadoras  e
pensadores  do  chamado  norte,  de  pensar  com  elas,  mas  também  de
localizar  nosso  lugar  nessa  ‘tradição’,  porque  acredito  que  estamos  sim
contribuindo  para  gestar  esse  conjunto  farto  de  conhecimentos  sobre
corpos,  sexualidades,  desejos,  biopolíticas  e  geopolíticas  também.
(PELÚCIO, 2014, p. 4). 

Outro  estudioso  do  tema,  Jota  Mombaça,  fala  ainda  da  palavra  queer

“aportuguesada” para a forma que se falaria em nossa língua, ou seja “kuir”, com “k”:

Kuir  é  uma  inflexão  fonética  desse  termo  que  nos  foi  informado  pela
produção  euroestadunidense;  e  implica  considerar,  além  das  questões
ligadas à dissidência sexual e de gênero, o problema da colonialidade em
suas  intersecções  geopolíticas  e  de  raça,  classe,  espécie  (MOMBAÇA,
2015).

Em suma, podemos dizer que o queer quebra paradigmas da noção de um

modelo estável entre sexo, gênero e desejo. Este modelo encontra respaldo apenas

dentro  da  norma  heterossexual.  Institucionalmente,  o  queer  tem  sido  associado

majoritariamente aos assuntos (JAGOSE, 1996. p.3) e aos estudos gays e lésbicos

(ABELOVE,  1992,  p.  xvi),  entretanto,  sendo  a  palavra  indeterminada  que  é,  ela

também  passou  a  se  referir  a  tópicos  como  transgeneridade,  travestilidade  e

intersexualidade. 

Retornando ao assunto da gênese da teoria queer, de acordo com Miskolci,

seu surgimento se dá com a ruptura com correntes de reflexão baseadas no sistema

sexo-gênero,  principalmente nos estudos gays e lésbicos. Na introdução de  The

Lesbian and Gay Studies Reader (1992), é dito que desde os anos 1970 começaram
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a  aparecer  o  que  se  conhece  como  “estudos  gays  e  lésbicos”   e  que  sua

produtividade se intensificou nos anos 1980. Assim como a “história das mulheres”,

procura estabelecer a centralidade do gênero como uma categoria fundamental de

análise histórica e não se limita a estudar apenas as vidas e as contribuições das

mulheres,  os estudos gays e lésbicos tratam sexo e sexualidade como assuntos

centrais, como forma de avançar nos interesses de lésbicas, bissexuais e gays e

contribuir culturalmente para o movimento contemporâneo gay e lésbico. Eles focam

na produção cultural, disseminação de significados sexuais inscritos nos discursos e

práticas  sexuais,  em  oposição  aos  privilégios  heterossexuais,  como  forma  de

resistência à homofobia e ao heterosexismo, sem ignorar as relações intrínsecas

entre sexo e gênero (ABELOVE, 1992, pp. xv-xvii). 

Assim, a diferença da teoria queer para os estudos gays e lésbicos, para as

histórias  das  mulheres  e  também  para  as  teorias  feministas,  até  determinado

momento, é que a teoria queer, além de questionar a heterossexualidade normativa

e entender o gênero como uma questão fundamental para diversas áreas do saber

humano, entende que nenhuma categoria é natural, ou pré-determinada, como as

ciências  entendem  as  categorias  de  gênero  “homem/mulher”.  Tanto  a

heterossexualidade,  quanto  os  gêneros  binários  são,  para  o  queer,  construções

sociais e históricas. Assim, a teoria queer se difere dos estudos gays e lésbicos, que

se entendia como uma pesquisa sobre “minorias”,  proveniente do modelo étnico-

racial predominante nos Estados Unidos. Green afirma que, enquanto os estudos

gays  e  lésbicos  buscavam reverter  o  apagamento  da  história  lésbica  e  gay,  os

teóricos queer enxergavam essa suposta libertação como uma reiteração de termos

do controle social e uma consolidação de seus poderes reguladores (DE LAURETIS,

1991; FUSS, 1991; BUTLER, 1993 apud GREEN, 2007, p. 28). Segundo Green, a

cultura  dos estudos gays e lésbicos era  congruente  epistemologicamente com o

discurso médico regulatório da sexologia e psiquiatria dos séculos XIX e XX (FUSS,

1991; BUTLER, 1993; WARNER, 1993 apud GREEN, 2007, p. 28). Já, para a teoria

queer,  a hegemonia heterossexual  é objeto de investigação e análise crítica e a
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heteronormatividade  é  responsável  por  moldar  as  homossexualidades  mais

convencionais (MISKOLCI, 2014, p. 8).

“O que é queer?” É o que pergunta Sutherland, no livro Nación Marica. Ele

diz que se trata de uma teoria da ação performativa que tem efeitos políticos nos

corpos. Seria uma estratégia que, ao dissolver a identidade, chega a uma 

hiper-identidade extrema (maricón, camionera, torta, tortillera,
cola, fleto, colisa, pato, trolo, etc.), para desestabilizar a homo-
norma, a estabilidade gay, a normalização da gaycidade. Como
estratégia estética,  enfatiza,  desde o jogo performativo,  uma
hiperbolização identitária, uma meta-metaforização do lugar do
estigma homossexual,  uma neo-barroquização  da  identidade
como um lugar em fuga no contexto da violência política em
relação às minorias sexuais (SUTHERLAND, 2009, pp. 12-13,
tradução nossa).

De acordo com Miskolci, no campo teórico, podemos localizar a teoria queer

dentro  da  intersecção entre  Filosofia,  Estudos Culturais  norte-americanos e  pós-

estruturalismo francês. Assim como no pós-estruturalismo, o queer adotou a ideia do

sujeito contingente em oposição ao sujeito cartesiano. História da Sexualidade I: A

Vontade de Saber (1976), de Michel Foucault e  Gramatologia (1967), de Jacques

Derrida, foram as obras que inspiraram a teoria queer a analisar os discursos que

produzem a sexualidade e servem para regular e normalizar o que é do interesse

hegemônico,  inventando  categorias  como  a  da  homossexualidade  e  da

transexualidade,  patologizando-as  e  transformando-as  em  objetos  de  estudo  do

campo da saúde. Ao mesmo tempo, de acordo com a lógica da suplementaridade de

Derrida,  é  necessário  que  exista  a  homossexualidade  para  que  a

heterossexualidade  se  afirme a  se  defina  (MISKOLCI,  2009.  pp.152-153),  assim

como Said,  em  Orientalismo,  afirma  que  o  ocidente  precisa  do  oriente  para  se

estabelecer, por isso inventou o orientalismo, a fim de destacar sua superioridade e

colocar o oriente como o Outro inferior e exótico, operando na lógica de presença e

ausência.  Embora  menos  destacadas  na  análise  de  Miskolci,  autoras  feministas

como Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Luce Irigaray, Gayle Rubin, entre outras,

também foram fundamentais para a forma como Judith Butler e outras autoras e

autores da teoria queer compreendem as questões de gênero e sexualidade.
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O pano de fundo histórico do momento em que a teoria queer emerge, nos

anos 1980, é o do pânico sexual global da AIDS, que recoloca a homossexualidade

como patologia. Isto se deu como um retrocesso, visto que, entre 1970 e 1973, a

luta do movimento homossexual norte-americano já havia conquistado a retirada da

homossexualidade como uma doença mental do Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders, DSM.4 Em meio à luta contra a epidemia da AIDS, surgem grupos

militantes que lutam contra o estigma da AIDS como uma doença homossexual,

como o grupo de ações diretas  ACT UP, em Nova York. Enquanto isso, sobretudo

nos  anos  1970  e  1980,  a  América  do  Sul,  é  em  grande  parte  governada  por

ditaduras  militares,  que  repreendem  brutalmente  a  população  homossexual  e

transexual, vítimas de crimes homofóbicos e transfóbicos. Como exemplo de grupos

organizados  contra  a  repressão  homossexual,  Sutherland  cita  a  Frente  de

Liberación  Homosexual, na  Argentina,  liderada  pelo  poeta  e  antropólogo  Néstor

Perlongher, e o primeiro motim homossexual na Plaza de Armas de Santiago, no

Chile. 

Pelúcio e Miskolci comparam a identidade do soropositivo com uma forma

contemporânea de “judeu”, povo que foi historicamente perseguido, sob o estigma

de disseminar pestes, e depois vítima do holocausto nazista.  Assim, a época de

epidemia da AIDS é representada como uma espécie de “Holocausto gay”, em que,

em vez de matar pessoas em campos de concentração, as deixava morrer devido a

uma falta de políticas públicas e tratamentos médicos e psicológicos, sobretudo nos

Estados  Unidos.  Mesmo depois  que  os  governos  deram atenção  à  epidemia,  o

discurso preventivo se baseava na “sentença de morte”, em lugar da prevenção, e

da  higienização das sexualidades e  dos desejos,  que  praticamente  isentavam o

homem heterossexual do risco, colocando o sexo anal como a prática mais perigosa.

A partir de discursos que, aparentemente, buscavam o controle da transmissão do

4 Segundo Vidale (2017), no Brasil, apenas em 1985 a homossexualidade deixou de ser considerada
um desvio sexual pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Psicologia.
Em 1990 a Organização Mundial  da Saúde (OMS) retirou a  homossexualidade  da  Classificação
Internacional  de  Doenças (CID).  (VIDALE,  Giulia.  Por  que  considerar  a  homossexualidade  um
distúrbio  é  errado.  Veja. 19.set.2017.  Disponível  em:  <http://veja.abril.com.br/saude/por-que-
considerar-a-homossexualidade-um-disturbio-e-errado>. Acesso em: set.2017).
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HIV, nas entrelinhas a homossexualidade vinha sendo colocada como uma doença

tão  crônica  e  perigosa  quanto  a  AIDS  “dentro  de  um  imaginário  biopolítico  da

coletividade sob ameaça. Fantasma de impureza em que repugnância e desejo se

associam na reiteração da norma heterossexual por meios sanitários.” (MISKOLCI e

PELÚCIO, 2009, p. 137). 

Citando o trabalho do argentino Néstor Perlongher, com o livro O que é aids

(1987),  Miskolci  afirma  que  a  criação  de  um  contra-discurso  engajado  em  se

contrapor à onda conservadora para o enfrentamento do pânico sexual que colocava

a homossexualidade como um problema epidemiológico, não aconteceu apenas nos

EUA. A origem da AIDS foi atribuída a imigrantes negros africanos e haitianos e,

principalmente, a grupos de homossexuais,  colocando a homossexualidade como

uma ameaça e um temor para a sociedade. É neste contexto que nasce a teoria

queer,  quando  há  um  reforço  massivo  da  associação  da  imagem  da

homossexualidade  a  paradigmas  negativos,  da  AIDS  como  uma  doença

homossexual. 

Os  primeiros  teóricos  considerados  queer,  que  vivenciaram a  Revolução

Sexual a partir dos anos 1960 e continuaram pensando sobre ela, escreveram em

resposta a essa repatologização da homossexualidade.  Mas se,  por  um lado os

movimentos gays e lésbicos preocupavam-se com a afirmação de suas identidades

políticas  para  a  obtenção  de  visibilidade,  conquista  de  direitos  sociais  e  do

livramento do estigma da AIDS, por outro, o pensamento queer entendia a questão

da identidade, sob influência de teorias pós-estruturalistas,  como contingente,  de

uma identidade relacionada à produção dos discursos, tanto hegemônicos, quanto

minoritários. 

Assim,  os  estudiosos  da  teoria  queer  beberam  em  fontes  como  Louis

Althusser, Saussure, Jacques Lacan e Roland Barthes, que trataram de questões

relacionadas à subjetividade do “eu” e da identidade como um processo provisório,

que se dá a partir  de uma construção cultural,  em oposição ao entendimento de

René Descartes sobre o “eu” como sendo auto-determinado, coerente e racional.

Entretanto, foi Michel Foucault que transpôs as questões da subjetividade do “eu”
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para outros âmbitos sociais e primeiro pontuou a sexualidade como subjetiva, como

uma categoria  cultural  originada de uma produção discursiva,  e  não um atributo

essencial de cada indivíduo. No capítulo de Jagose sobre o queer no contexto do

pós-estruturalismo,  a  autora  aprofunda  sobre  o  caminho  percorrido  por  Foucault

para tratar sobre a questão da invenção da categoria “homossexual”, a partir das

propriedades polivalentes do discurso, que seria, ao mesmo tempo uma produção

do século XIX das áreas da psiquiatria, jurisprudência e literatura para classificar e

controlar a homossexualidade e o “hermafroditismo” numa área de perversidades,

ao  mesmo  tempo  que  provocou  um  discurso  reverso  sobre  legitimidade,

identificação e apropriação com o termo, pelos que eram oprimidos pelo discurso

médico (JAGOSE, 1996, pp. 78-82).

Tendo  como  ponto  de  partida  a  obra  História  da  sexualidade,  vol.  I:  A

vontade de saber,  de Foucault,  a filósofa norte-americana Judith Butler discorreu

sobre  as  problemáticas  da  sexualidade  e  do  gênero  em  Problemas  de  gênero:

feminismo e subversão da identidade, publicado em 1990, nos Estados Unidos. No

livro, ela coloca a existência dos gêneros masculino e feminino como produtos do

discurso,  e  também fala  da naturalização da heterossexualidade,  que acaba por

reproduzir  relações  normativas  entre  sexo,  gênero  e  desejo,  como  uma

consequência  da  produção  dos  discursos,  que,  por  sua  vez,  coloca  a

homossexualidade, a transexualidade e a intersexualidade como “não naturais”. 

Para  Butler,  o  gênero  nada  mais  é  do  que  um  efeito  performativo

reproduzido por atos reiterativos: 

O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos
no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza
no tempo para produzir  a  aparência  de uma substância,  de uma classe
natural de ser (BUTLER, 2015, p. 68).

 
Butler também desconstrói noções como a de uma categoria homogênea de

mulheres, proferida pela chamada “segunda onda” do feminismo, que mantinha um

discurso universalista e excludente. Como exemplifica Ribeiro (2014),  a categoria

“mulheres” no feminismo foi criada com base na mulher branca, de classe média.

Assim,  Butler  demonstra  a importância  de  considerar  as intersecções do gênero
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feminino,  com raça e classe,  além de demonstrar que continuar a afirmar que o

gênero feminino é uma categoria fundamentada em si, apenas continua a reproduzir

e a naturalizar a heterossexualidade como normativa. Além de Butler, outras teóricas

e  teóricos  ilustraram a temática  da  teoria  queer,  como Eve  Kosofsky  Sedgwick,

Michael Warner, David M. Halperin, mais recentemente Judith Halberstam, Joshua

Gamson, Roderick Ferguson, Steven Epstein, Steven Seidman, Paul B. Preciado,

Hija de Perra, Adam Isaiah Green e, no Brasil,  Larissa Pelúcio, Richard Miskolci,

Berenice  Bento,  Guacira  Lopes  Louro,  Jota  Mombaça,  entre  outros,  oferecendo

diferentes enfoques sobre o tema. 

Segundo Hija  de Perra,5 a  “luta  queer”  almeja muito  mais que conseguir

somente a tolerância e igualdade, ela “quer desafiar as instituições e as formas de

entender o mundo. A teoria queer trata de compreender distintos modos de desejo

sexual e como a cultura os define” (PERRA, 2014, p. 7). Assim, com sua capacidade

de desmantelar discursos naturalizados e quebrar paradigmas sobre sexualidade e

gênero, a teoria queer vai além do teórico, apresentando um potencial de militância.

Entretanto, esta é questão ambígua, visto que algumas vertentes feministas criticam

a teoria queer por ser um conhecimento de difícil acesso, por sua complexidade e

academicismo, o que distanciaria seu potencial transformador do ativismo LGBTQ.

2.2 O QUEER NA AMÉRICA LATINA

Como citado  anteriormente,  a  teoria  queer  encontra  confluências  com o

pensamento  decolonial.  Principalmente  Walter  Mignolo,  Maria  Lugones  e  Juan

Vicente  Aliaga  possuem  textos  de  referência  sobre  o  tema  do  gênero  em

congruência  com  a  descolonialidade  e  o  discurso  decolonial.  Na  introdução  de

5 Hija de Perra foi uma artista e ativista chilena de estética bizarra, humorística e hipersexualizada,
que procurou questionar, por meio de uma poética monstruosa e de intervenções políticas, as normas
impostas aos gêneros e sexualidades dissidentes. Além de suas performances artísticas e filmes, Hija
de Perra, termo que em português poderia ser traduzido como “filha da puta”, participou de eventos
acadêmicos de Santiago do Chile, bem como a Bienal de Arte y Sexo e o encontro da cultura Queer
em Mendoza. Faleceu em 25 de agosto de 2014, vítima de uma infecção desencadeada por aids.
(SUTHERLAND, 2009 apud PERRA, Hija de, 2014.)
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Género y Descolonialidad, Mignolo elenca quatro níveis de esferas de controle da

matriz colonial de poder, que são: o controle da economia, o controle da autoridade,

o  controle  do  gênero  e  da  sexualidade  e  o  controle  do  conhecimento  e  da

subjetividade. Ao falar do gênero e da sexualidade, o autor coloca que esta análise

inclui a invenção do conceito “mulher”, tema que Lugones e Tlostanova aprofundam

nos artigos compilados pela publicação. 

No  texto  Colonialidad  y  Género:  Hacia  un  feminismo  descolonial,  de

Lugones, a autora faz uma pesquisa sobre a intersecção entre raça, classe, gênero

e sexualidade a fim de compreender a indiferença dos homens diante das violências

que se infringem sobre as mulheres de cor (LUGONES, 2008, pp. 1 e 13).6 Lugones

diz que, mesmo que os homens não ocidentais tenham sido também vítimas da

dominação e exploração colonial, isto não bastou para que eles reconhecessem sua

cumplicidade no exercício de dominação violenta das mulheres de cor. Assim como

na  teoria  queer,  o  feminismo  decolonial  de  Lugones  critica  as  categorias

homogêneas,  que  colocam o  dominante  como  uma  norma  para  todo  um grupo

complexo.  Por  exemplo,  falar  de  “mulheres”  coloca  como  norma  as  mulheres

burguesas brancas heterossexuais,  assim como falar  de “homens”,  normatiza os

homens burgueses brancos heterossexuais e o mesmo sobre falar de “negros”, que

diz respeito somente aos homens heterossexuais negros, assim por diante. A partir

disso, Lugones dá um passo adiante da interseccionalidade entre raça, classe e cor,

proposta pela teoria queer, e nos mostra que há um vazio na intersecção entre as

categorias “mulher” e “negro”, pois nenhuma delas incluem a mulher negra, e propõe

o ato de repensar a lógica de interseccionalidade. 

Somente ao perceber o gênero e a raça como unidos ou indissoluvelmente
fundidos, podemos realmente ver mulheres de cor. Isto implica que o termo
‘mulher’ em si,  sem especificação da fusão,  não faz sentido ou tem um
significado racista. (LUGONES, 2008, p. 21, tradução nossa).

6 Em nota de rodapé, a autora explica que ao longo do trabalho utiliza o termo “mulheres de cor”,
criado  nos  Estados  Unidos  por  mulheres  vítimas  da  dominação  racial,  como  um termo  que  diz
respeitos a uma coalizão orgânica entre  indígenas,  mestiças,  mulatas,  negras,  cherokees,  porto-
riquenhas, sioux, chicanas e mexicanas, todas estas pertencentes a uma trama complexa de vítimas
da colonialidade do gênero, que participam desta trama não como vítimas, mas como protagonistas
de um feminismo decolonial. 
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Pois, se de um lado a categoria “mulheres” dizia respeito apenas a um grupo

dominante, de outro, isto escondeu a brutalidade, o abuso e a desumanização que a

colonialidade de gênero implica. Desta forma, o gênero é constituído por, ao mesmo

tempo que constitui, a colonialidade do poder.7 

Sem falar diretamente sobre a transexualidade, Lugones dedica um trecho

de  seu  texto  ao  estudo  dos  indivíduos  intersexuais,  os  quais,  nas  sociedades

ocidentais, independentemente de seus corpos conterem características biológicas

de ambos os sexos, são classificados obrigatoriamente ou como homens, ou como

mulheres, justamente devido ao paradigma sexual binário ocidental que não permite

“ambiguidades”. “O dimorfismo sexual tem sido uma característica importante do que

chamo de 'o lado claro/visível' do sistema de gênero moderno/colonial” (LUGONES,

2008, p. 25, tradução nossa). A autora cita que em The Sacred Hoop: Recovering

the Feminine in American Indian Traditions  (1986/1992), Paula Gunn Allen afirma

que  os  intersexuais  foram  reconhecidos  em  muitas  sociedades  tribais  antes  da

colonização, sem que fosse necessário associá-los com uma classificação binária, e

afirma ser importante que nos perguntemos de que forma o dimorfismo sexual serviu

e  serve  até  hoje  à  exploração/dominação  capitalista  eurocentrada  (ALLEN,

1986/1992  apud  LUGONES,  2008,  p.  26).  No  artigo  sobre  intersexualidade  da

Encyclopedia of sex and gender  afirma-se que a intersexualidade se trata de uma

anomalia, em que a genitália externa do indivíduo que não é claramente masculina

ou  feminina.  Culturalmente,  o  povo  Pokot,  do  Quênia,  respondia  aos  indivíduos

intersexuais  com infanticídio,  por  se  tratar,  para  eles,  de  uma  ocorrência  infeliz

(EDGERTON, 1964 apud EMBER e EMBER, 2003). Já o povo Navajo classificava

tais indivíduos como pertencendo a uma terceira categoria que não é masculina nem

feminina (HILL, 1935 apud EMBER e EMBER, 2003). E, na maioria dos segmentos

da cultura  da classe média  dos EUA,  os  intersexuais  são vistos  como erros  da

7 Colonialidade do poder é um termo introduzido pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, “refere-se a
um padrão de poder que surgiu como resultado do colonialismo moderno, mas que, em vez de se
limitar a uma relação de poder formal, [...] refere-se à maneira como o trabalho, o conhecimento, a
autoridade  e  as  relações  intersubjetivas  são  articuladas  entre  si  através  do  mercado  capitalista
mundial e a idéia de raça. Assim, embora o colonialismo preceda a colonialidade, a colonialidade
sobrevive ao  colonialismo.”  (MALDONADO,  2007:  131.  apud  PALERMO,  Zulma,  Colonialidad  del
poder y género: una historia local. Sociocriticism, 2012, p. 17, tradução nossa).
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natureza, e procura-se corrigir  o erro por meio de cirurgias médicas.  (EMBER e

EMBER, 2003).

Assim, Lugones segue sua tese com relatos sobre comunidades que não

possuíam  diferenças  de  gênero  antes  da  colonização,  como  cita  a  nigeriana

Oyéronké  Oyewúmi,8 em  The Invention  of  Women.  Making an  African  Sense  of

Western Gender Discourses (1997), que fala que o sistema de gênero imposto pelo

colonialismo transformou a sociedade yorubá, ao subordinar as mulheres em todos

os aspectos da vida. Ela coloca a exclusão das mulheres da esfera pública colonial

como uma tradição exportada para a África no período da colonização. (OYEWÚMI,

1997, apud LUGONES, 2008). Lugones reproduz também o pensamento de Allen,

que afirma em seu estudo que muitas comunidades tribais de nativos americanos,

antes  de  serem  colonizadas,  eram  matriarcais,  além  de  reconhecerem  a

homossexualidade e o “terceiro” gênero como positivos, bem como compreendiam o

masculino  e  o  feminino  de  forma  igualitária,  sem  a  subordinação  imposta  pelo

capitalismo eurocêntrico à mulher. Lugones afirma que o estudo de Allen nos permite

ver  que  o  alcance  das  diferenças  de  gênero  era  muito  mais  abrangente  e  não

baseado no biológico. (ALLEN, 1986/1992 apud LUGONES, 2008, p. 26).

Se por um lado, a teoria queer encontra congruências com o decolonial, por

outro, ela vem sofrendo uma série de críticas, como dito anteriormente, por parte de

teóricas e teóricos do sul que entendem o queer como uma importação neocolonial

norte-americana,  tanto  pela  intradutibilidade  do  termo,  quanto  pelo  queer  ter

nomeado e dado sentido a vivências que já existiam com outros nomes nos países

latino-americanos,  como  colocou  Hija  de  Perra,  em  seu  artigo  Interpretações

imundas  de  como  a  Teoria  Queer  coloniza  nosso  contexto  sudaca,  pobre  de

aspirações e terceiro-mundista, perturbando com novas construções de gênero aos

8 Lugones conta, a partir do estudo de Oyewúmi, que o gênero não era algo institucionalizado antes
da colonização ocidental na África. Ela afirma que o gênero adquiriu importância nos estudos yorubá
em razão da tradução para o inglês que tentou encaixar o padrão ocidental de separação entre razão
e  corpo.  Afirma  ainda  que  as  palavras  yorubá  para  “homem”  e  “mulher”  foram  traduzidas
erroneamente do inglês, pois dizem respeito mais à anatomia “macho” (okunrin) e “fêmea” (obinrin),
além de não serem entendidas, dentro da cultura yorubá, como binariamente opostas (OYEWÚMI,
1997, apud LUGONES, María, 2008). 
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humanos  encantados  com  a  heteronorma,  traduzido  pela  revista  Periódicus,  da

Universidade Federal da Bahia, em 2014. Em um texto irônico e subversivo, Hija de

Perra, faz um paralelo do descobrimento da América, com a chegada do queer no

Hemisfério Sul, e questiona o fato de a voz dos latino-americanos só ser valorizada

quando  uma cultura  dominante  os  descobre.  Assim ela  apela  para  sua  vivência

pessoal, para demonstrar sua crítica ao queer: 

Sou  uma  nova  mestiça  latina  do  Cone  Sul  que  nunca  pretendeu  ser
identificada taxonomicamente como queer e que agora, segundo os novos
conhecimentos,  estudos  e  reflexões  que  provêm  do  Norte,  encaixo
perfeitamente,  para  os  teóricos  de  gênero,  nessa  classificação  que  me
propõe aquele nome botânico para minha mirabolante espécie achincalhada
como minoritária (PERRA, 2014, p. 3).

Em um dos pontos mais irônicos de seu texto, Hija de Perra faz uma crítica

anti-capitalista ao queer, que, segundo ela, tornou-se o  “shopping queer”, ou seja,

uma mercadoria. Para a autora, a teoria tornou-se vendável a partir do momento que

existem  livros  à  venda  sobre  o  assunto,  que  existem  “lugares  de  encontro

multissexuais”, como bares e discotecas, além de bandas de música que adotaram a

estética queer e lojas que vendem artefatos “contra-sexuais” (PERRA, 2014, p. 6).

Outro crítico à importação da teoria queer é Jota Mombaça, que chamou o

queer no Brasil de “queer de Pindorama”. Segundo Mombaça, o queer chegou às

terras brasileiras como um evento acadêmico. Sendo assim, o “queer de Pindorama”

aparece como um movimento contrário ao da história norte-americana, distante dos

espaços públicos, tradicionais campos de batalha em que a luta por direitos e a

violência homo e transfóbica se deu:

é antes uma abordagem do que um modo de vida e sua geografia afetiva é
menos a da boite,  da noite,  das tretas de rua,  dos inferninhos e cantos
escuros, do conflito com a polícia, e mais as das salas de aula e corredores
departamentais  das  instituições  de  produção  de  conhecimento  formal
(MOMBAÇA, 2016).

Numa crítica decolonial, que busca se livrar da imposição acadêmico-cultural

norte-americana,  Mombaça  cita  o  artigo  de  Hija  de  Perra,  mencionado

anteriormente, em que ela coloca o queer como um gesto que “captura” antes de

realmente subverter a ordem (PERRA, 2014 apud MOMBAÇA, 2016).



40

3 ARTE QUEER

A partir da introdução sobre a emergência da teoria queer, seus significados

adquiridos no contexto brasileiro e latino-americano, com relação à crítica decolonial

do  queer,  podemos  partir  agora  para  um olhar  mais  aproximado  do  queer  com

relação  à  arte.  Ao  falar  de  uma  arte  queer,  entramos  num  terreno  repleto  de

problematizações. “Arte queer”, como o próprio termo “queer”, não é uma categoria

estável, nem sólida ou passível de definição. E nem sequer se pretende como tal.

Não  são  muitos  os  autores  que  tratam  do  tema  e  talvez,  por  isso,  seja  difícil

encontrar um consenso entre eles sobre o que é arte queer. Juan Vicente Aliaga

escreveu em 2014 que, no que se refere à análise da diversidade sexual na arte, a

oferta  não  é  ampla.  O  autor  afirma  que,  nesse  campo,  a  maioria  das  fontes  é

estadosunidense e destaca a publicação Art & Queer Culture (2013), de Catherine

Lord e Richard Meyer, não publicada no Brasil, como sendo a primeira cartografia

sobre as dissidências sexuais que se conhece até o momento (ALIAGA e CORTÉS,

2015, p.10).

O livro de Lord e Meyer elenca mais de 250 obras de artistas e fotógrafos,

principalmente do contexto norte-americano e europeu, num recorte temporal de 125

anos.  A publicação  cita  alguns  poucos  artistas  brasileiros  como  Hélio  Oiticica,

Leonilson e Flávio de Carvalho, todos homens e já consagrados na cena artística

nacional  e  internacional.  No  livro,  percebemos  que  muitas  vezes  ocorre  uma

omissão de categorias de identidade de gênero, pois na maioria das vezes que se

referem ao queer, os autores falam apenas das sexualidades gay e lésbica, tratando

o  queer  sobretudo  como  uma  oposição  à  heteronormatividade,  raramente

mencionando o confronto com as convenções binárias de gênero.  Lord e Meyer

fazem  um  recorte  de  1885  até  o  presente,  de  “códigos  e  culturas  da

homossexualidade que são favoráveis  a recursos criativos  para  artistas  visuais.”

Eles explicam que o termo “queer” foi escolhido para o título do livro pois entendem

que nenhuma outra palavra poderia acomodar a vasta extensão de práticas culturais

que se opõem à heterossexualidade normativa (LORD e MEYER, 2013, pp. 9-12).

Assim, segundo Meyer, 
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escrever sobre a cultura queer na história da arte significa redesenhar os
limites do que conta a arte, bem como do que conta a história. Significa
procurar rachaduras na partição que separa a arte “alta” da cultura “baixa” e
na divisão entre realização pública e vida privada (LORD e MEYER, 2013,
pp. 9-12, tradução nossa).

Ao comparar alguns autores que buscam entender no que consiste a arte

queer, encontramos diversas opiniões. Segundo Matheus Araújo dos Santos (2016),

falar de uma arte queer seria produzir mais uma “normalidade”. Assim, para Santos,

não  deveria  existir  a  categoria  “arte  queer”.  Ele  propõe  a  percepção  de  gestos

artísticos  que  seriam  capazes  de  produzir  fissuras  em  determinados  contextos

econômicos, políticos e sexuais, ou seja, gestos queer. Estes gestos, tenderiam a

romper com a estabilidade da própria forma, ao questionar os temas da arte, bem

como o próprio fazer artístico.

Já de acordo com Vitor Grunvald (2017), uma arte queer não diz respeito

somente à representação de corpos, práticas sexuais e gêneros dissidentes, mas

também, fala sobre a autoria de pessoas que desafiam padrões de normalidade e

sexualidade, e, por isso, muitas vezes são excluídas do ambiente canônico da arte e

do mundo higienista dos museus.

Durante  a  segunda  edição  do  seminário Histórias  da  Sexualidade, que

aconteceu no MASP em 26 e 27 de maio de 2017, perguntei ao pesquisador e crítico

de arte Juan Vicente Aliaga, que presidiu uma mesa sobre arte e diversidade sexual,

quanto à presença minoritária de artistas trans, queer, não-binários e intersexuais no

circuito da arte, mesmo diante de uma emergência da escrita da história da arte

queer ou LGBTQ. Diante disso, questionei qual deveria ser o papel das instituições

de arte e dos museus para colher e incentivar estes artistas, até então invisíveis.

Aliaga respondeu dizendo que o mundo, de maneira geral, tem sido visto de uma

perspectiva masculina e heterossexual. Já no que se refere aos diferentes âmbitos

das diversidades sexuais, a perspectiva masculina homossexual é dominante. Ou

seja, da mesma forma que existe um heterossexismo no mundo, também se pode

falar  de  um  “homonormativismo”  no  campo  da  diversidade  sexual.  Ele  citou  a

Revolta de Stonewall, que contou com uma grande participação de pessoas trans e

mulheres lésbicas, mas que, no entanto, foi a participação dos homens gays que se
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destacou, ainda que as mulheres trans e mulheres lésbicas estivessem na linha de

frente. Nesse sentido, Aliaga pontuou que deve haver um esforço para reler e revisar

continuamente a história da arte, para ampliar estes olhares. Ele narrou um episódio

que  aconteceu  durante  uma  conferência  em  Valência,  na  Espanha,  no  qual  a

diretora da Tate Modern, Frances Morris, disse que pretendia equiparar a proporção

de artistas mulheres a pelo menos a metade do número de homens no museu.

Então, alguém perguntou a ela quanto à presença de artistas trans e intersexuais e,

apesar de não apresentar uma solução concreta para o problema, ela concordou

que essas pessoas deveriam estar nos museus e que o fato de alguém se perguntar

isso, já é importante. Aliaga mencionou ainda que, na Espanha, como no resto do

mundo, mais de 90% dos museus são dirigidos por homens e pontuou que se há

uma  segregação  das  mulheres  no  meio  artístico,  há  também uma  exclusão  de

pessoas racializadas, bem como pessoas trans e intersexuais (ALIAGA, 2017). 

Rosa  María  Blanca  (2017),  no  artigo  Exposições  Queer  –  contextos

mundiais e locais,  afirma em seu texto que entende as exposições de arte queer

como  mostras  que  questionam  categorias  binárias  “como  homem/mulher,

civilizado/selvagem, heterossexual/homossexual.” Ela comenta que tais exposições,

no Brasil, “convocam artistas das margens”, que, segundo ela, seriam ativistas ou

anarquistas que estão presentes nos cursos universitários de Artes Visuais. Estes,

por sua vez, não estão nenhum pouco interessados em se inserir no mercado da

arte,  pois,  voluntariamente  recusam o  sistema  das  artes  e  o  sistema  neoliberal

(BLANCA, 2017, p. 95). Entretanto, Blanca descreve tal exclusão dos artistas queer,

como se fosse sempre uma opção deles não querer pertencer ao cânone da arte. A

autora também não reflete sobre o fato de muitos artistas queer, ou seja, pessoas da

comunidade LGBTQ, não pertencerem ao meio acadêmico devido à condição social

marginalizada que vivem. A autora ignora que o queer não é “queer” por opção, e

sim porque  as  normas  sociais  vigentes  o  enxergam como estranho,  diferente  e

marginal.  O  mercado  da  arte  reproduziu  tal  lógica  excludente  com  relação  às

produções queer e até hoje continua a excluir artistas negros, indígenas e pessoas

trans de seu circuito. 
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Com esta crítica ao texto de Rosa Blanca, chamo atenção para o risco da

criação de uma categoria de “arte queer” ser apenas uma saída fácil e cômoda para

jogar  todo  tipo  de  arte  estranha  aos  cânones,  nesta  categoria.  Outro  risco  é

classificar artistas transgêneros, travestis e queer sempre como “artistas queer” e

não simplesmente “artistas”, como acontece com as artistas mulheres feministas que

produzem sempre “arte feminista” ou ainda “arte feminina”. Colocar uma luz queer

sobre a arte e sobre os que produzem a arte é importante para contar histórias

apagadas e esquecidas na história da humanidade e também na história da arte.

Entretanto, canonizar uma categoria como “arte queer”, apresenta alguns perigos

de, em vez de incluir esta temática na escrita da história da arte, colocá-la como

vitrine ou zoológico, sem enxergar seus problemas e questões menos óbvios.

Assim, a visão romântica, que imagina uma arte queer como sendo fruto do

amor pela militância LGBTQ e como se ela estivesse à margem “de propósito”, é

uma das confusões perigosas que contribui para o apagamento das questões de

exclusão social que sofrem os artistas queer, e ignora a censura que a arte sobre

sexualidade  e  gênero  sofreu  e  continua  a  sofrer,  mesmo que  muitos  museus  e

galerias tenham abraçado a causa da arte queer atualmente. 

Jennifer Doyle (2006),  em  Queer Wallpaper,  comenta sobre a paixão e o

comprometimento político da arte queer e da história da arte queer, citando a fala do

artista italiano radicado em Londres,  Franko B.  Ele afirma que trabalha contra a

imposição  de  códigos  morais  que  ditam o  que  é  certo  ou  errado,  dizendo,  nas

palavras  dele,  um  “foda-se”,  ao  fanatismo  em  torno  das  questões  de  desejo,

sexualidade e raça que crescem em instituições do ambiente liberal das academias

de arte e galerias e também da repressão da mídia e da direita. Franko B. afirma

ainda que seu trabalho é enraizado nos problemas de proteção, amor e liberdade.

Com  esse  exemplo,  Doyle  explora  as  possíveis  motivações  da  criação  artística

queer. Ela cita ainda o ensaio de Eve Kosofsky Sedgwick,  Queer and Now (1993),

em que a autora comenta sobre como nos apegamos a certos trabalhos de arte, pois

eles se comunicam conosco e parecem falar sobre nós que vivemos à margem da

cultura dominante (DOYLE, 2006, pp. 348-349). Doyle explica que: 
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Para aqueles de nós que nos encontramos vivendo em ângulos estranhos a
essas estruturas monolíticas (porque somos,  por  exemplo,  gays,  negros,
classe  trabalhadora,  imigrantes,  etc.),  a  arte  não  é  um luxo,  mas  uma
necessidade  –  leituras  queer  de  livros,  romances,  filmes,  pinturas  e
performances  nos  dão  nossos  mapas,  nossos  manuais  de  usuário  para
encontrar prazer no mundo com mais frequência do que não organizados
em torno  da  aniquilação  desse  prazer  (DOYLE,  2006,  p.  348,  tradução
nossa).

Apesar de compreender as motivações da arte queer e da escrita de uma

história  da  arte  queer,  Doyle  não  deixa  de  apontar  as  outras  complexidades

implicadas no tema, como a marginalização deste tipo de arte e das pessoas que

possuem existências que vão contra a heteronormatividade e o binarismo de gênero.

Para a autora, falar sobre a sexualidade na história arte é uma prática ainda muito

recente, que está “fora dos limites oficiais” deste campo de estudo. Segundo Doyle a

maioria dos escritos queer sobre cultura visual vêm de fora da disciplina da história

da arte. Pensar sobre uma cultura visual queer está além de pensar na arte feita por

gays e lésbicas – a autora não menciona as pessoas trans, no caso. Para ela, esta

reflexão questiona as origens e destinos da arte queer, a visibilidade e invisibilidade

de seus contextos e o que esta arte cria e torna possível: 

é também olhar de forma diferente para a arte em geral – na política sexual
de toda a arte, no que a arte pode nos contar sobre o mundo e em como as
linhas em torno da categoria ‘Arte’ são desenhadas (DOYLE, 2006, p. 345,
tradução nossa).

O  Glossário de termos da arte,  do site do museu Tate, explica a estética

queer como sendo a arte de imagens gays ou lésbicas, baseada em questões da

política de gênero e identidade da década de 1980, em meio ao contexto da crise da

AIDS  e  das  reivindicações  feministas.  Segundo  o  museu,  a  arte  queer  estaria

vinculada a um contexto histórico de luta por direitos e combate aos preconceitos

contra a comunidade gay, na época da epidemia da AIDS. Na mostra Queer British

Art 1861-1967, que aconteceu na galeria Tate Britain entre 5 de abril e 1º de outubro

de 2017, foram exibidos trabalhos de artistas de diversas sexualidades e identidades

de  gênero.  Os  anos  indicados  no  título  da  mostra,  1861  –  1967,  são  datas  de

marcos  históricos  da  luta  de  conquistas  da comunidade  gay  britânica.  Em 2017

comemora-se o 50º aniversário da descriminalização parcial da homossexualidade

masculina na Inglaterra e no País de Gales, que ocorreu em 1967. Já o ano de 1861
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representa a data da abolição da pena de morte por sodomia  (TATE, 2017). De

acordo  com Alex  Farquharson  (BARLOW, 2017,  p.  7),  diretor  do  Tate  Britain,  a

mostra Queer British Art 1861-1967 ofereceu uma pré-história de um presente queer.

Farquharson  reconhece  que  o  uso  da  palavra  “queer”  no  título  da  exposição  é

anacrônico,  mas explica  que isso foi  feito  intencionalmente,  com a finalidade de

sugerir que a escavação de histórias escondidas sejam capazes de ajudar-nos a

compreender  nosso  presente.  Assim,  ele  afirma  que  a  mostra  traz,  ao  mesmo

tempo, uma história humana e uma história da arte. Na introdução do livro  Queer

British Art  1861-1967,  lançado no contexto da mostra,  Clare Barlow, a curadora,

explica que a existência de uma conexão com a sexualidade ou a identidade de

gênero do artista é apenas uma das diversas maneiras possíveis de obras de arte

serem compreendidas como “queer”. Ela explica que, dada a flexibilidade do queer,

a obra de arte queer pode ou não ter sido feita por um artista queer e ainda que,

artistas que tiveram vidas queer podem não produzir obras que se conectem com a

cultura queer. Segundo Barlow, há ainda a possibilidade de fazermos leituras queer

das obras  de arte,  levando em conta seu contexto social  e  histórico (BARLOW,

2017, pp. 15-16).

Buscando entender o significado de uma arte queer, podemos citar também

o texto  ¿Se puede hablar de un arte “queer” español?,  de Juan Montiel Rozas. O

autor tenta responder uma questão deixada pelo crítico e historiador da arte Juan

Vicente Aliaga9, em 1997, no artigo  ¿Existe un arte queer en España?.  De início,

Montiel Rozas afirma que, de um lado, sem dúvida, existe uma produção artística

espanhola  sobre  problemáticas  de  corpo  e  identidade  sexual,  mas  por  outro,

pergunta se seria possível aplicar o termo queer, em inglês, para falar deste tipo de

arte na Espanha. Ele conclui que sim, pode-se falar de uma arte queer espanhola,

pois, segundo o autor, seria um tipo de arte que, como o queer,  é inclassificável

dentro de um sistema baseado em binômios linguísticos e culturais e que, ao mesmo

9 Uma extensa lista bibliográfica sobre temas transfeministas, com textos principalmente de Aliaga,
pode  ser  encontrada  no  site  Archivo  T.  (ARCHIVO  T.  Biblioteca.  Disponível  em:  <http://archivo-
t.net/bibliografia>. Acesso em: 5 set.2017).
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tempo, pode destruir  os papéis de gênero, tanto os tradicionais,  quanto os mais

contemporâneos (ROZAS, 2015, p. 112). 

No texto de Aliaga ¿Existe un arte queer en España? (1997), ao qual Rozas

se refere, o autor traz características da arte gay e lésbica do contexto espanhol, e

formula  questões  e  hipóteses  que  apontariam  para  o  que  é  uma  arte  queer,

deixando em aberto, entretanto, a definição da mesma. Assim, ele elenca alguns

aspectos importantes presentes em obras que poderiam ser consideradas queer. Em

primeiro lugar,  a naturalidade com que é vista a exibição do corpo em interação

sexual com outros corpos do mesmo gênero. Assim, Aliaga afirma que a geração

queer está distante do puritanismo e também das estratégias de ocultação do desejo

homoerótico.  O segundo  ponto  levantado por  Aliaga fala  sobre  a  exploração de

práticas sexuais não majoritárias, como sadomasoquismo, fist-fucking, jogos sexuais

que  envolvam  urina,  etc.  Segundo  o  autor,  este  aspecto  do  que  poderia  ser

classificado como uma arte queer, permitiria pensar a iconografia coital como uma

expansão das práticas sexuais marginalizadas, inclusive a homossexualidade e o

“lesbianismo”. O último ponto, explica ele, trata da representação das relações entre

pessoas do mesmo sexo não se  restringirem apenas à  esfera  erótica  e  sexual,

ultrapassando este limite à esfera vivencial, política e social.

Outra referência a respeito dessa questão é o artigo de Glauco Ferreira, em

que ele afirma que a existência de uma arte queer seria um paradoxo, devido às

dificuldades e à fluidez da própria categoria queer (FERREIRA, 2016, p. 217).  Ele

chama atenção às “colonizações epistemológicas” das práticas artísticas e cita o

artigo  de  Matheus  Araújo  dos  Santos,  mencionado  anteriormente,  destacando  o

argumento  utilizado pelo  autor  sobre  a  classificação de certas  práticas  artísticas

como “arte queer”, que implicaria em criar um novo nicho de mercado no campo da

instituição dos museus e galerias, distanciando o conceito original da queerness. A

solução dada por Santos, aponta Ferreira, seria a de “deformar o queer” de acordo

com o contexto geopolítico brasileiro para não nos submetermos a saberes que nos

são impostos e para não reproduzirmos o genocídio epistemológico da colonização
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europeia.  Retornando ao texto  de Santos,  destaco o  seguinte  trecho sobre uma

possível definição do queer, ou kuir e da arte queer:

O  kuir  é  o  crime.  É  o  atentado  violento  que  revela  as  estruturas  de
opressão,  explicitando  quais  corpos  são  perseguidos,  violados  e
exterminados  em  uma  sociedade  guiada  pelo  machismo,  a
heteronormatividade e o racismo.
O kuir é o marginal; mendigx, puta, drogadx, menor, assaltante, assassinx,
índix, travesti, pretx, punk, imigrante ilegal. As práticas artísticas guiadas por
uma perspectiva kuir devem estar conectadas a toda essa rede non grata.
(SANTOS, 2016, p. 4).

Na música brasileira, na arte performativa, na literatura e nas artes visuais, o

que  classificamos  hoje  como  “queer”,  já  existia  com  outros  nomes,  como

“andrógino”,  “afeminado”,  “travesti”,  “pornográfico”,  “sapatão”,  “bicha”  e assim por

diante. Podemos citar o cantor Ney Matogrosso, a banda Mercenárias, o grupo de

teatro  e  dança  Dzi  Croquettes,  o  Teatro  Oficina,  o  grupo  de  teatro  Vivencial,  a

escritora Cassandra Rios, o jornalista e escritor Caio Fernando Abreu, os artistas

Hélio Oiticica e Leonilson, entre outros. 

Mais recentemente, encontramos artistas populares da cena funk brasileira,

classificados  muitas  vezes  pela  mídia  como  “queer”,  que  discutem  sobre  suas

sexualidades, gêneros, raças e identidades por meio de sua música e performance.

Como exemplo disso, temos a dupla Solange Tô Aberta, também xs artistas GA31,

Liniker,  MC  Linn  da  Quebrada  e  Pabllo  Vittar.  No  meio  acadêmico  e  artístico

podemos citar o performer Jota Mombaça, além de Raíssa Vitral e Rosa Luz.10

O queer  encontra  espaço  também no  cinema,  dentro  do  chamado  New

Queer Cinema, termo cunhado pela crítica de cinema B. Ruby Rich nos anos 1990,

para  falar  sobre  filmes que questionam a heteronormatividade e o binarismo de

gênero. No Brasil, a Caixa Belas Artes do Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e São

Paulo exibiu a mostra New Queer Cinema11, em 2015 e 2016, com uma retrospectiva

de filmes de temática queer. De acordo com o catálogo da mostra, assim como a

10 Em complemento a esse assunto, cito a referência da plataforma  Performance Queer no Brasil,
lançada em setembro de 2017, pelo movimento [SSEX BBOX]. Trata-se de um catálogo online que
visa mapear todos os artistas performers queer do Brasil,  com foco no fomento e na divulgação
destes. (PERFORMANCE QUEER NO BRASIL. Disponível em: <http://queerbrasil.com>. Acesso em:
20 out.2017).
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teoria queer e a estética queer, o gênero New Queer Cinema emergiu nos Estados

Unidos, em meio à crise da AIDS nos anos 1980 e do reforço do preconceito contra

a  comunidade  gay,  durante  os  governos  conservadores  de Margaret  Thatcher  e

Ronald Reagan, que se negavam a oferecer tratamento aos soropositivos. Assim, o

cinema queer emergiu como uma ação política que tinha como objetivo subverter

normas,  questionar  padrões  e  abrir  caminhos  para  novas  discussões  dentro  do

campo do gênero, da sexualidade e da causa do combate à AIDS. Apesar de ter

como marco inicial  os EUA e Reino Unido, as lutas políticas do movimento  New

Queer  Cinema foram  ampliadas  globalmente,  revelando-se  uma  influência  para

cineastas do mundo todo, inclusive do Brasil (LOPES e NAGIME, 2016, p. 8).

Com base nessas diferentes fontes é possível concluir que “arte queer” não

é um conceito definitivo, concreto e, tampouco, consensual. A partir desta mesma

dúvida dos autores citados acima, em torno da discussão da existência, ou não, de

uma arte queer, reitero o questionamento sobre a possibilidade de falar de uma arte

queer no Brasil, levando em conta as críticas de Hija de Perra, Larissa Pelúcio, Jota

Mombaça, entre outros, sobre a problemática tradução do termo para o português,

que implicaria em uma neocolonização das identidades que aqui já existiam com

outros nomes, antes da chegada do queer. De toda maneira, não podemos ignorar o

fato de que o termo “queer” vem se incorporando aos poucos na cultura brasileira,

desde o meio acadêmico e os ambientes canônicos de museus e galerias, até a arte

performática marginalizada e popular. Essa adoção do queer nos solos tupiniquins,

queiramos  ou  não,  é  capaz  de  produzir  realidades  e  modificar  as  realidades  já

existentes, conforme o queer passa de um termo alienígena para uma forma de

resistência política.

11 New Queer Cinema – cinema, sexualidade e política, em 2015; e New Queer Cinema – Segunda
Onda,  em 2016 (NEW QUEER CINEMA. Disponível  em: <http://newqueercinema.com.br>.  Acesso
em: 5 set.2017).
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4 AS BIENAIS

No fim da década de 1940, o pós-guerra e o otimismo no futuro inspiraram a

classe empresarial a investir em cultura, o que proporcionou uma renovação da arte

no Brasil,  como se vê com “a fundação do MASP, do MAM, da Cinemateca, do

Teatro Brasileiro de Comédia, da Companhia de Cinema Vera Cruz, de inúmeras

galerias de arte moderna”, como afirma Bratke (2001). Entretanto, foi a criação da

Bienal de São Paulo, em 1951, que firmou uma “ponte de comunicação  do Brasil

com as mais novas tendências artísticas do mundo moderno” (BRATKE, 2001, p.

20). Após a Semana de Arte Moderna de 1922, a Bienal de São Paulo foi o evento

mais relevante com relação à atualização da arte internacional no Brasil. De acordo

com Pedrosa (1981), a I Bienal de São Paulo marcou uma data de evolução das

artes no Brasil. O evento mudou a história da arte tanto brasileira, quanto europeia,

pois deslocou pela primeira vez a produção de cultura, tradicionalmente centrada em

cidades europeias, para um país periférico do hemisfério sul. Assim, a Bienal “não

apenas profissionalizou o meio artístico e provocou a reflexão nos meios cultos,

como trouxe questões para a sociedade em geral” (ALAMBERT e CANHÊTE, 2014,

p.17), desde o início.

Segundo Alambert  e  Canhête  (2004),  até  o fim dos anos 1960 a  Bienal

representou “fabulosamente” o processo de formação cultural no Brasil. Entretanto,

após o endurecimento da ditadura militar, em 1968, houve um enfraquecimento do

evento, em razão do retrocesso político, cultural e comportamental pelo qual passou

o país. Os artistas brasileiros selecionados para participar da Biennale des Jeunes

de Paris, foram censurados em 1969 pelo regime militar, durante a mostra do MAM

do Rio, que exibia os trabalhos que seriam enviados à capital francesa. As razões da

polícia fechar a exposição e proibir que alguns artistas participassem da Bienal dos

Jovens  de  Paris  são  apontadas  por  Aracy  Amaral  como  o  conteúdo  crítico  ao

governo e o erotismo presente em certas obras (AMARAL, 1983 apud FUNDAÇÃO

BIENAL DE SÃO PAULO, 2001,  p.  147).  A questão de tratar  a  sexualidade e o

gênero dentro do ambiente privado, censurando tais temas já estava presente na

história  da  Bienal  de  São  Paulo  desde  1969.  O  episódio  resultou  no  boicote
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internacional à X Bienal, que ficou conhecida como a “Bienal do boicote”. Como boa

parte do financiamento da Bienal era proveniente do governo, boicotá-la foi a forma

que os artistas encontraram de protestar contra a repressão e a promulgação do A.I.

5, de 1968. Assim, a “Bienal do boicote” marcaria o começo de um longo período de

crise para a instituição e suas consequências seriam preocupantes: 

O resultado mais imediato desse movimento foi que a Bienal, contrariando
seu propósito de atualizar o público, distanciou-se quase por completo das
tendências mais radicais como a arte conceituai,  a body art,  arte povera
etc.,  que  dominavam  a  cena  artística  naquele  final  de  década.  A
incompatibilidade  era  de  raiz.  O ramal  mais  produtivo  da  arte  de  então
baseava-se  na  capacidade  de  buscar  saídas  alternativas  ao  circuito
artístico, o que se fazia negando a noção mesmo de obra de arte em favor
de  seu  conceito  e  ou  da  utilização  de  suportes  precários  e  efêmeros
(FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, 2001, p. 148).

Apesar de a ditadura militar,  que durou 21 anos, ter contribuído para um

atraso na atualização dos temas da arte brasileira com relação à arte internacional,

de acordo com Leirner (2002), mesmo diante de altos e baixos, a Bienal sempre foi

capaz de se reinventar e despertar novas discussões. Mesmo apresentando uma

diversidade de temas, artistas, obras e curadores a cada ano, uma coisa em comum

entre todas as Bienais, talvez seja o fato de o evento sempre levantar polêmicas em

torno de questões artísticas, institucionais, políticas e sociais. Não é de hoje que

acontecem acusações da direita conservadora, que por vezes rotulou a Bienal de

“imoral” ou, de outro lado, da esquerda, que criticou-a por ser um evento “burguês e

alienado” (ALAMBERT e CANHÊTE, 2014, p.16 e 18). Em meio a diversas opiniões

e críticas, a Bienal de São Paulo, desde sua criação, transpassa a categoria de ser

apenas uma exposição  artística,  ela  é  um evento  transcendente  de  seu espaço

físico,  “seu  tempo  de  duração,  sua  organização  interna,  suas  qualificações  e

categorias (…). Ela é um estado análogo ao estado das coisas que se dão nesse

campo vastíssimo que é o da arte.” (LEIRNER, 1991 apud ALAMBERT e CANHÊTE,

2014, p.18). Além disso, as Bienais não se limitam a ser apenas exposições, pois

dentro  e  fora  de  seu  limite  físico  expositivo,  ela  organiza  palestras,  simpósios,

programações educacionais, musicais e teatrais, além da criação dos catálogos e

guias do evento. Como diz Souza (2015), as Bienais que seguem esse formato são
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compreendidas não apenas como mostras, mas sim como espaços complexos de

produção ativa de conhecimento.

Aracy Amaral afirmou em 2002 que no tempo atual a Bienal é apenas um

evento  comum,  e  não  mais  “o  evento”,  como  foi  em  suas  primeiras  edições.

Segundo  a  autora,  acontecimentos  como  o  da  Bienal  perderam  espaço  para  a

espetacularização das notícias na televisão e de tragédias como a queda das torres

do World  Trade Center,  em 11 de setembro de 2001.  Para  ela  “hoje  exibem-se

grandes  produções,  e  não  mais  realizações  reflexivas  ou  revolucionárias.  O

escândalo é cada dia mais raro.” (AMARAL, 2002, p. 25). 

Entretanto,  o “hoje”  de Aracy Amaral,  já  não é mais o mesmo de agora.

Quinze anos depois, vivemos em um momento que a arte voltou a incomodar, algo

que não acontecia há certo tempo. Vendo por esse lado, atualmente a Bienal de São

Paulo  aparenta  ter  superado o  esgotamento  pelo  qual  passou em determinados

momentos, aos quais se referem Alambert e Canhête (2004). Hoje em dia, inspirada

na Documenta de Kassel e nas Bienais criadas por todo o mundo, a Bienal de São

Paulo voltou a ser palco de polêmicas, como o exemplo da 31a Bienal de São Paulo

que  chocou  o  setor  mais  conservador  da  sociedade  ao  trazer  obras  críticas  à

instituições religiosas e que também confrontavam as histórias oficiais e as verdades

absolutas, como as questões de gênero e sexualidade. O escândalo estava de volta.

4.1 31ª BIENAL DE SÃO PAULO – COMO (…) COISAS QUE NÃO 

EXISTEM

A 31a Bienal causou escândalo logo no primeiro mês da exposição, quando o

público conservador católico e evangélico se manifestou contra obras que criticavam

símbolos  religiosos,  falavam  sobre  gênero,  aborto  e  sexualidade.  Os  críticos

afirmaram que,  além de desrespeitarem imagens sagradas,  tais  conteúdos eram
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responsáveis  por  corromper  as  crianças e  a  juventude.12 Assim,  as  escolas  que

levavam os alunos para visitar a exposição pressionaram a coordenação do evento,

que acabou censurando obras de “conteúdo impróprio”, para menores de 18 anos.

Na parede dos trabalhos artísticos foram colocados avisos de classificação etária e

seguranças vigiavam quem entrava, pedindo o documento de identidade do visitante

caso  fosse  necessário.  A maioria  das  obras  censuradas  criticava  as  instituições

religiosas usando como ferramenta abordagens de gênero e sexualidade.13

Em entrevista  para esta pesquisa,  Pablo Lafuente,  um dos curadores da

exposição, conta que, na ocasião, o processo de crítica e censura foi complexo, pois

a  Bienal  foi  processada  judicialmente  por  heresia,  além  de  receber  denúncias

públicas  na  internet  e  queixas  registradas  na  secretaria  de  educação,  por

obscenidade e  promoção do aborto.  Ele  relata  que o grupo Tradição,  Família  e

Propriedade (TFP), do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, foi muito ativo nas críticas,

produzindo  vídeos  sobre  as  obras  da  Bienal  e  publicando-os  no  Facebook  ou

YouTube,  além de  enviar  e-mails  alertando  as  escolas  e  os  pais,  e  articularem

protestos  nas  portas  das  instituições  de  ensino,  o  que  resultou  na  inspeção  da

Secretaria  de  Educação  à  mostra  e,  posteriormente,  na  censura  de  obras  para

menores  de  18  anos,  desacompanhados  dos  responsáveis.  Além disso,  escolas

cancelaram  visitas  educativas  por  conta  da  mobilização  contrária  à  exposição

(LAFUENTE, 2017). Lafuente compara essa situação com os episódios ocorridos

com o  Queermuseu, com o  MAM-SP e  com  a  vinda  de  Judith  Butler  ao  Sesc

Pompeia,  em  2017,  em  que  o  Movimento  Brasil  Livre  (MBL)  e  pessoas  não

necessariamente ligadas a ele,  articularam protestos e boicotes aos eventos. De

acordo com o curador, o que ocorreu em 2014:

12 Na  ocasião,  trabalhei  como  educadora  na  31a Bienal  e  pude presenciar  protestos  de  grupos
conservadores que se posicionavam contra as obras da exposição.
13 Dentre as obras mais criticadas pelo público religioso, que não citarei neste trabalho por não terem
o foco voltado no gênero e na sexualidade, está  a instalação  Errar  de Deus  (2014),  do coletivo
Etcétera e León Ferrari e o vídeo  Inferno  (2013), de Yael Bartana. Este último se tratava de uma
ficção sobre a destruição do Templo de Salomão, da zona Leste de São Paulo, e exibia cenas com a
drag queen Márcia Pantera, como uma líder religiosa do templo. Apesar da participação da artista na
obra, a questão de gênero era apenas um detalhe da narrativa, por isso optei por deixá-la de fora
desta pesquisa.
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É uma estratégia similar ao MBL, de denúncia nos circuitos de comunicação
de seus grupos, de uma exposição ou obra, com o resultado de pessoas
que não viram a obra a denunciarem como obscena, pedófila ou herética. A
diferença é que o MBL tem muito mais alcance e capacidade organizadora
que a TFP (LAFUENTE, 2017).

Frente à rápida tomada de decisão de mudar a classificação indicativa de

algumas obras depois que a exposição já havia começado e também pelos conflitos

que a curadoria teve com a Fundação Bienal, acabou faltando uma conversa mais

próxima entre a Secretaria de Educação e a Bienal, que, talvez, pudesse amenizar a

situação de censura etária, tentando negociar, por exemplo, a autorização prévia dos

responsáveis para que os menores de 18 anos conseguissem acessar as obras de

arte censuradas. Ou ainda, a Bienal poderia ter se posicionado publicamente a fim

de combater o discurso conservador por meio da discussão dos temas gênero e

sexualidade em diálogos abertos com as escolas, visto que esses assuntos foram

silenciados  no  Plano  Nacional  de  Educação.  Entretanto,  segundo  Lafuente,  a

hierarquia  da  Fundação  Bienal  falou  mais  alto.  Ele comenta  que  a  equipe  da

curadoria14 tinha  uma  grande  responsabilidade  com  todos  os  envolvidos  na

exposição, por isso foi necessário ter cautela ao negociar a defesa dos projetos que

foram criticados, sem impedir que os outros projetos funcionassem: 

Quando você é curador convidado, em última instância, é a instituição que
decide. Você pode recomendar, solicitar, sugerir,  se posicionar, mas você
não tem a última palavra. No caso dos protestos por obscenidade e heresia,
foi a Bienal, com seus advogados, que tomou a decisão (LAFUENTE, 2017).
 

A  mídia  identificou  a  31a Bienal  como  a  “Bienal  da  transgressão,  da

transcendência  e  da  transexualidade”  (MARTÍ,  2014),  ou  simplesmente,  a

“Transbienal”  (ALZUGARAY,  2014).  Manchetes  como  “Bienal  de  São  Paulo  terá

recorte de artistas travestis e transexuais” (MARTÍ, 2014) e “'Bienal da transgressão'

explora conflito entre travestis e religião” (BALLOUSSIER, 2014), evidenciam que a

pauta do gênero foi  uma das que mais chamou atenção na edição de 2014. De

acordo com Pablo Lafuente (2017), os projetos da 31a Bienal foram resultados de um

processo de discussões públicas que ocorreram em diferentes cidades como Porto

14 A equipe  curatorial  da  31a Bienal  era  formada  por  Charles  Esche  (Escócia),  Pablo  Lafuente
(Espanha), Galit Eilat (Israel), Oren Sagiv (Israel), Nuria Enguita Mayo (Espanha) e pelos curadores
associados Benjamin Seroussi (França), Luiza Proença (Brasil).
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Alegre, Belém, Recife, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além

de  cidades  fora  do  Brasil  como  Santiago,  Lima  e  Madrid.  Nesses  encontros,

membros da equipe curatorial conversaram sobre questões consideradas urgentes

com as pessoas presentes, que faziam parte do meio artístico e cultural, além de

ativistas  de  diferentes  movimentos.  Segundo  o  curador,  a  questão  recorrente

fundamental era um processo de mudanças na política, na sociedade, nos corpos e

nas visões de mundo, que a curadoria denominou de “virada”: 

Esse  movimento  acontecia  também  nos  corpos,  e  nas  identidades  de
gênero. Percebemos que esses corpos estavam presentes, e em processos
de transformação que tinham implicações pessoais, emocionais, culturais e
políticas.  Por  isso  decidimos  trabalhar  essa  questão  na  exposição
(LAFUENTE, 2017).

De acordo com Luiza Proença (2017),  curadora associada, em entrevista

para esta pesquisa, nunca foi pensado um núcleo específico sobre sexualidade para

o evento. Entretanto, ela afirma que a maioria dos trabalhos revelam um conflito

entre corpo e religião, por isso o surgimento do debate sobre sexualidade e gênero

talvez esteja associado diretamente à discussão sobre religião, que se tornou um

tópico  central  logo  no  início  das  conversas,  como  mencionou  Lafuente.  Diante

dessas  questões,  a  Bienal organizou  um  simpósio  cujo  tema  era  Trans-

(religião/gênero), que tratou de questões queer e LGBT com relação à religião.15 O

texto curatorial do guia da exposição já mencionava a palavra “transgênero”, como

um dos conceitos presentes:

a  transformação  pode ser  então  entendida  como uma forma de efetivar
mudanças,  apontando  para  novas  direções  de  virada  –  valendo-se  de
transgressão, transmutação, transcendência, transgênero e de outras ideias
transitórias que agem contra a imposição de uma única e absoluta verdade.
De fato,  essas  “trans-”  palavras  oferecem maneiras  de  se  aproximar  de

15 O evento ocorreu nos dias 8 e 9.11.2014. A descrição era a seguinte: “O terceiro dos simpósios da
#31Bienal, Trans-(religião/gênero) visa criar conhecimentos e compartilhar experiências em torno da
questão religiosa considerada como um fenômeno dinâmico e híbrido (trans?), que vai da regulação
do  comportamento  sexual  para  a  construção  de  novas  narrativas  e  poderes  econômicos.  Co-
organizado com Carlos Gutierrez e com o Projeto Nova Jerusalém/Digital Art Lab, reúne acadêmicos,
artistas, ativistas e representantes das religiões discutidas com o intuito de desdobrar a possibilidade
de uma antropologia simétrica em um debate público. A primeira parte (sábado) analisa a religião e a
sua participação nas múltiplas esferas da vida. A segunda (domingo) foca na questão das políticas de
gênero, no surgimento de uma teologia queer e conta com a participação de lideranças LGBTs.”  (31a

BIENAL, Trans-(religião/gênero), 2014).
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coisas que não podem ser inteiramente ditas ou escritas, mas dependem de
outras linguagens (BELTRÁN e MAYO, 2014b, p. 23).

A  partir  dessa  definição,  as  existências  trans,  os  transgêneros  e  a

transexualidade se relacionam com o título da exposição Como (…) coisas que não

existem,  pois, segundo a história contada pelo homem cisgênero e heterossexual,

que  se  consolidou  como  a  “história  oficial”,  as  existências  trans  inexistem  ou

encontram-se  à  margem  da  sociedade.  Assim,  as  histórias  e  discursos  trans

encontraram espaço no discurso da 31a Bienal. Segundo o texto de Luis Terepins,

presidente da fundação Bienal, para o Guia da exposição, o título da mostra se trata

de  um  dilema  contemporâneo  que  pergunta:  “como  viver  em  um  mundo  em

transformação  permanente,  onde  as  velhas  formas  –  de  trabalho,  de

comportamento,  de  arte  –  já  não  cabem  e  as  novas  formas  ainda  não  estão

claramente delineadas?”.  Terepins afirma ainda que a proposição do tema  Como

(…) coisas que não existem,  abriu espaço para que a Bienal  lançasse um olhar

renovado sobre seu prédio e sua história, deixando de lado a herança modernista

em prol de “novas abordagens e considerações” (BELTRÁN e MAYO, 2014b, p. 9).

Segundo o crítico Cypriano (2014), o título Como falar de coisas que não existem é

irônico “Afinal, poucas foram as Bienais que conseguiram de forma tão urgente e

radical  falar de coisas que existem.” De acordo com Lafuente (2017),  o título da

mostra queria sugerir um exercício de trazer para o presente algo que ainda não

estava ali, ou algo que estava sendo ignorado. Nisso se encaixam as questões de

gênero,  de  corpos  em  transição  e  de  orientações  sexuais  não  dominantes,

justamente porque as pessoas, as práticas trans e o queer não são reconhecidos

como existentes ou legítimos.  Para o curador,  ao mesmo tempo “são pessoas e

práticas que muitas vezes estão num processo de devir,  seguindo dinâmicas de

desejo  e  transformação  sem  parâmetros  pré-definidos,  o  que  pode  criar  novas

realidades”.

Deste modo, as obras expostas no evento tinham, em grande parte, uma

proposta de desconstruir  discursos canônicos e verdades absolutas,  sem buscar

necessariamente  respostas,  procurando  por  novas  aberturas.  Com uma  lista  de

artistas jovens,  os mais próximos da “tradição modernista” que encontramos são
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Asger Jorn, Edward Krasinski,  Leon Ferrari,  Jo Baer,  Juan Carlos Romero,  Juan

Downey e Val del Omar, os mais velhos da seleção de mais de 100 participantes,

entre artistas e coletivos. Esta aproximação transgressora da 31a Bienal  de São

Paulo alinhou-se com o pensamento pós-colonial, ao contar novas histórias sobre

novos pontos de vista, a fim de questionar postulados, histórias oficiais e verdades

absolutas.  Por isso,  nos casos das obras sobre gênero e sexualidade presentes

nessa edição da Bienal,  essas abordagens são,  sem dúvida,  abordagens queer,

como veremos adiante.

Segundo Luiza Proença, a 31a Bienal de São Paulo deve ser interpretada

dentro do contexto social que o Brasil vivia entre 2013 e 2014. De acordo com ela, o

objetivo  da  mostra  era  identificar  as  urgências  locais,  levando  em  conta  as

consequências  das  diversas  crises  políticas  e  sociais  do  momento,  imaginando

possibilidades  de  transformação  coletiva.  “Pautados  nessa  metodologia,

encontramos ressonância  com artistas  que estão situados  à  margem do grande

circuito de arte e também com artistas que trabalham coletivamente.” (PROENÇA,

2017).

Assim, o objetivo da 31a Bienal  era falar sobre o momento presente. De

acordo com Charles Esche, curador da mostra, o papel da Bienal atualmente se

transformou para  se  diferenciar  do  papel  dos  museus,  por  isso,  segundo  Pablo

Lafuente, a edição de 2014 tinha o propósito de “falar sobre o hoje” e não sobre a

história da arte ou sobre a história da Bienal em si, como aconteceu em boa parte

das edições anteriores (CYPRIANO, 2013). Falar sobre o hoje é falar sobre pessoas,

comportamentos, sociedade e política. Nesse sentido, as obras de arte queer da 31 a

Bienal  falavam  sobre  pessoas  que  existem  nesse  hoje,  que  são  resultados  de

passados de violência e castração cristã, mas que resistiram e apareceram na 31 a

Bienal, representadas nas obras de arte. Obras essas que têm a capacidade de se

comunicar com os que estão à margem da sociedade, que falam sobre vidas e sobre

pessoas que de fato existem, como pontuou Jennifer Doyle em Queer Wallpaper. 

De acordo com Charles Esche, em entrevista para a Folha de S. Paulo na

ocasião da Bienal de 2014, “A arte nos mostra que essa absoluta dicotomia entre
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masculino  e  feminino  não reflete  a forma como nós,  de fato,  experimentamos a

realidade” (MARTÍ, 2014). Assim, obras expostas na 31a Bienal abordaram os temas

gênero e sexualidade questionando o binarismo masculino/feminino,  e colocando

temas  marginalizados  como  protagonistas  das  histórias  que  pretendiam  contar,

como o aborto, a transexualidade, a travestilidade, a AIDS, a desvinculação do corpo

com o gênero e a sexualidade, bem como a relação destes enquanto projetos da

colonização. 

A partir  da fala  de Esche e das entrevistas com Luiza  Proença e Pablo

Lafuente, percebemos que, apesar de o assunto queer ter surgido na 31a Bienal

como  consequência  de  um  debate  sobre  crítica  religiosa  e  corpo,  a  curadoria

assumiu o tema e incorporou-o, de forma inédita em uma Bienal, em seu discurso

curatorial, prática que ganhou continuidade na 32a edição, em 2016. Como afirmou

Milene Souza (2015),  pesquisadora da obra da artista  Virginia  de Medeiros,  que

participou da 31a Bienal, “É importante notar que a 31ª Bienal de São Paulo foi a

primeira edição do evento a destacar em seu projeto curatorial questões envolvendo

gênero e sexualidade.”  Apesar  de,  em outras  edições,  o  tema ter  aparecido em

trabalhos pontuais, como a obra Studio Butterfly (Imagem 1), exposta na 27a Bienal

de São Paulo, de Virginia de Medeiros e os trabalhos de Leonilson (Imagem 2),

Edgard de Souza (Imagens 3 e 4), Laura Lima (Imagem 4) e Arthur Omar (Imagem

5), presentes na 24a Bienal (1998), a “Bienal da Antropofagia” (SOUZA, 2015, p.7). 
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Imagem 1 – Fotograma da obra Studio Buttlerfly (2006), de Virginia de

Medeiros. 

Fonte: VIRGINIA DE MEDEIROS, 2017b.

Imagem 2 – Detalhes das obras Sem Título (1989) e Extrema necessidade

entre duas pessoas (1990), de Leonilson.

Fonte: HERKENHOFF e PEDROSA, 1998.
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Imagem 3 – Fotografia Sem Título (1998), de Edgard de Souza. 

Fonte: HERKENHOFF e PEDROSA, 1998. 

Imagem 4 – Performance de Laura Lima, Sem Título (1997-98). Ao fundo,

obra de Edgard de Souza, Sem Título (Dois Corpos) (1997).

Fonte: BIENAL, 2017.
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Imagem 5 – Fotografia da série Antropologia da face gloriosa – A grande

muralha (1973-98), de Arthur Omar.

Fonte: HERKENHOFF e PEDROSA, 1998.

Logo na entrada da 31a Bienal,  no pavilhão,  estava a obra  Espaço para

abortar  (Imagem 6),  do  coletivo  feminista  boliviano  Mujeres  Creando  (1992).  As

palavras escritas no chão da instalação anunciavam o título da obra. De longe, era

possível observar uma estrutura de arame que desenhava duas pernas abertas, com

uma vagina  cromada ao  meio,  onde  havia  um círculo  vermelho  em que  estava

escrito  “Nem  boca  fechada,  nem  útero  aberto  –  Mujeres  Creando”,  e  a

representação de um útero na base.  A obra,  vista  de cima,  era um círculo,  que

contava com “úteros” nas extremidades. Dentro dos úteros o visitante podia escutar

no  fone  de  ouvido,  depoimentos  de  mulheres  que  já  haviam  passado  pela

experiência do aborto. Tais depoimentos foram colhidos no dia 6 de setembro de

2014,  durante  a  ativação  da  obra,  em que  dezenas  de  mulheres  carregaram a

estrutura da obra pelo Parque Ibirapuera, um “útero gigante”, e estacionaram atrás

da  Oca  do  Ibirapuera.  Ali,  os  depoimentos  foram  colhidos  e  gravados,  alguns

anônimos,  outros  não,  mesmo  assim,  as  organizadoras  pediram  para  que  as

mulheres não fossem fotografadas, para preservar-lhes a imagem. Entretanto, não
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demorou muito para que alguns homens que passavam pelo parque começassem a

filmar  as  participantes  da  ativação,  “denunciando-as”  pela  prática  do  aborto.  As

mulheres que estavam ali  tentaram argumentar e afastar os invasores, mas eles

continuaram a insistir na investida de filmar a situação.16 Depois, nenhum conteúdo

da identidade das depoentes foi  repercutido na mídia, mas a obra acabou sendo

censurada para menores de idade, assim como aconteceram com as outras obras

que mencionarei adiante. Em seu site, o coletivo Mujeres Creando se manifestou

contra  a  censura,  pedindo  a  retirada  da  sinalização  de  classificação  indicativa.

Segundo as artistas-ativistas, a obra fora criada principalmente para que o público

jovem soubesse das condições que mulheres, muitas vezes enquanto são menores

de idade, realizam o aborto no Brasil (MUJERES CREANDO, 2017).

Imagem 6 – Obra Espaço para abortar (2014), do coletivo Mujeres Creando.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo

16 Estive presente na ativação da obra e este relato é com base na minha observação dos episódios
ocorridos. 
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Pelo térreo do pavilhão da Bienal, estavam penduradas faixas que faziam

parte da obra de Marta Neves (1964) Não-ideias (2001-2014) (Imagem 7), algumas

delas com mensagens sobre gênero e sexualidade. No guia da exposição está uma

foto da frase: “C. nunca teve ideia de como abordar sexualmente seu ex-professor

de economia e atual prefeito. E amarga até hoje sua vida de homossexual solitário”

(BELTRÁN  e  MAYO,  2014b,  p.  122).  Outras  faixas  estavam  penduradas  pela

exposição,  com mensagens  que explicitavam conflitos  de  gênero  e  sexualidade,

como: “Tiago sempre quis ser dançarino de diva pop ou até mesmo se transformar

numa  diva.  Não  tendo  nenhuma ideia  de  como  conseguir  isso,  decidiu  estudar

engenharia e performar diante do espelho.”; “Juliana D., muito a fim de uma moça

dentro da lanchonete não teve ideia do que lhe dizer para começar uma conversa,

então apenas falou: 'tá com fome, heim?' E nunca mais olhou para ela.”; “Henrique

Cacique, aos 7 anos, vestindo a calcinha vermelha de renda da madrasta, não teve

ideia  de  como fugir  do  pai  que o  flagrou.  E  até  hoje,  na  faculdade,  tem de  se

conformar em ir à aula de cueca”.17

Imagem 7 – Uma das faixas de Não-ideias (2001), de Marta Neves.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.

17 No site  da artista  Marta  Neves há fotografias de outras  Não-ideias espalhadas pelo  ambiente
urbano  e  em  outras  exposições  de  arte.  Numa  das  faixas,  encontrei  outra  referência  à
transexualidade: “Wilson de Avelar clama a Jesus Cristo (que veio ao mundo nos livrar das injustiças)
que lhe dê ideia de como conseguir um útero – coisa que ele não possui, mas tanto deseja”. (MARTA
NEVES. Disponível em: <https://martaneves.wordpress.com/nao-ideias>. Acesso em: 20 out.2017). 
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Mesmo  com  os  temas  do  gênero  e  da  sexualidade  censurados  para

menores de idade na 31a Bienal, o Espaço para abortar e as faixas de Marta Neves

manifestavam  uma  aura  queer  no  espaço  expositivo,  assim  que  os  visitantes

chegavam. O mesmo acontecia no 2o andar do pavilhão, no qual, logo em frente à

rampa estava a instalação Linha da vida / Museu travesti do Peru (2009-2013), do

filósofo  e  drag  queen/travesti peruano18 Giuseppe  Campuzano  (1969-2013)19.  O

projeto consiste em um museu nômade que faz uma revisão crítica da história do

Peru  por  uma  ótica  que  centraliza  figuras  transgêneras,  travestis,  transexuais,

intersexuais,  andróginas  e  homossexuais  indígenas  e  mestiças,  propondo  assim

uma contra-narrativa da história por uma perspectiva queer e decolonial,  frente o

silenciamento dessas histórias não contadas.  A obra traça uma linha cronológica

desde  1.200  anos  antes  de  Cristo,  até  o  ano  de  2013,  com  textos,  imagens,

esculturas,  pinturas,  fotografias  e  recortes  de  jornais  de  personagens  reais  da

história,  trechos  de  escritos  transfóbicos  da  literatura  religiosa,  notícias  sobre  a

discriminação de gays, travestis e trans na época da epidemia da AIDS, entre outros

elementos.

18 Optei por tratar Giuseppe Campuzano com o pronome masculino, pois nos registros que encontrei
sobre sua obra e biografia, de estudiosos do tema, ele era tratado no masculino.
19 Em 2015 a Associação cultural Videobrasil lançou uma publicação sobre ativismo queer e práticas
artísticas, que inclui  um encarte com o conteúdo do  Museu Travesti do Peru. (CADERNO Sesc -
Videobrasil:  alianças  de  corpos  vulneráveis:  feminismos,  ativismo  bicha  e  cultura  visual.  Sesc
Videobrasil; curadoria de Miguel A. López. São Paulo: Edições Sesc São Paulo: Videobrasil, 2015).
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Imagem 8 – Linha da vida / Museu travesti do Peru (2009-2013), de

Giuseppe Campuzano.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.

Também no segundo andar, estava a videoinstalação Sergio e Simone (2007

– 2014) (Imagem 9), da artista baiana Virginia de Medeiros (1973) que, apesar de

ser censurada para menores de 18 anos, estava em uma sala aberta, no meio de

um  corredor  aberto.  A  obra  consistia  na  filmagem  de  uma  personagem  que

transitava entre identidades de gênero diversas,  em três momentos de sua vida.

Primeiramente como Simone, uma travesti que cuidava da Fonte da Misericórdia, na

Ladeira da Montanha, um bairro degradado de Salvador. Ela, no entanto, um mês

depois  do  início  das  gravações,  teve uma convulsão  devido  ao  uso  do crack  e

passou por um delírio místico, dizendo ter sido salva por Deus e passando a viver

uma identidade masculina. Agora como Sergio, o personagem narra que antes agia

como Simone por causa de um espírito de pomba gira que vivia em seu corpo, mas

que agora ele havia se curado, graças a Jesus. O vídeo mostra Sergio caminhando

pela rua como um pastor evangélico, carregando um pôster escrito “Ex-homossexual

Simone – Das trevas para a luz”. 
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Imagem 9 – Sergio e Simone (2007-2014), de Virginia de Medeiros.

Fonte: VIRGINIA DE MEDEIROS, 2017a.

O último momento de  Sergio e Simone  se passa numa igreja que mostra

Sergio  com  uma  roupa  dourada,  pregando  uma  espécie  de  culto  contra  o

“homossexualismo”. Entretanto, segundo Souza (2015), antes das filmagens desta

última etapa da obra, após ser pastor evangélico, Sergio havia voltado a viver como

Simone, e trabalhava como mãe de santo num terreiro de Candomblé. Entretanto,

em  um  curto  intervalo  de  tempo,  quando  Virginia  de  Medeiros  retornou  para

Salvador  para concluir  as filmagens,  Simone havia transitado novamente  para a

identidade de Sergio e se filiado à Igreja do Mistério ou Rêtêtê, que aparece na

última cena da videoinstalação. Os missionários da igreja, liderada por Sergio, eram

ex-presidiários,  ex-traficantes,  ex-prostitutas,  ex-viciados  em  drogas  e  ex-gays

(BALLOUSSIER, 2014). Sobre a obra Sergio e Simone, o guia da exposição explica

que:

O  conjunto  de  imagens  documentadas  reflete  a  complexidade  desse
constante processo de transformação corporal e espiritual sobre a paisagem
de uma cidade onde duas religiões conflitam. Sugere ainda a dificuldade de
configurar uma outra existência em uma sociedade binarista, ou seja, que
por via da discriminação exige que sejamos uma coisa ou outra (BELTRÁN
e MAYO, 2014b, p. 149).
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Na parede contrária  de  Sergio  e Simone,  ficavam oito  obras20 do  artista

Hudinilson Jr. (1957-2013), ex-integrante do grupo 3Nós3, que morreu em 2013 e foi

homenageado na 31a Bienal. Uma grande colagem (Imagem 10) com partes de um

corpo  fragmentado,  que  se  transfigura  entre  masculino  e  feminino,  explorava

diversas possibilidades da máquina de xerox, em um ato performático entre o corpo

e a xerografia, do qual o resultado foi transmitido na obra – organizada pelo curador

Marcio Harum, que seguiu as instruções dos planos de montagem deixados no ateliê

do  artista  (BELTRÁN  e  MAYO,  2014b,  p.  180).  Segundo  o  crítico  Jean-Claude

Bernardet, “a fragmentação do corpo pela xerox, converte-o em paisagens abstratas,

nas quais os fragmentos se esvaem” (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2017). Do

lado  esquerdo  da  grande  colagem  estavam  três  obras  de  outros  corpos

fragmentados (Imagem 11) e um papel datilografado, que dizia:

Utilizar o corpo como matriz […] debruçando-me e deitando-me
por inteiro sobre o visor da xerox, compondo assim formas/
texturas. O xerox recria o corpo de maneira própria, destruindo
detalhes e valorizando outros, resultando imagens que se
aproximam da abstração, num exercício de leitura/visão. […]
Entender os limites impostos pela máquina e ampliar seus
recursos, dominar estes limites, invertendo assim as relações,
fazendo  com  que  a  máquina  seja  veículo  e  coautora  deste  trabalho
(HUDINILSON Jr., 1982 apud BELTRÁN e MAYO, 2014a, p. 278).

Numa  parede  estreita,  ao  lado  direito  da  colagem,  a  obra  Zona  de

tensão/Out-Door Art-Door (1983) (Imagem 12) mostrava a xerox de um pênis, que foi

exibida em um outdoor nos anos 1980. Ao lado desta obra, estava Pinto não pode

(1981)  (Imagem 12),  que  mostrava  um pênis  carimbado  no  papel.  Entretanto,  a

grandeza da colagem  Gesto IV fazia com que as obras menores ficassem quase

imperceptíveis  no  local.  Segundo  o  Guia  da  31a Bienal,  em  grande  parte  da

produção de Hudinilson Jr.

a figura recorrente desse grid sobressaiu em autorretratos e imagens de
homens nus, apontando para os impedimentos de natureza política, social,
moral  e física que o desejo homoerótico e o pensamento artístico queer

20 As obras de Hudinilson Jr.  eram:  Gesto IV (3ª Versão) (1986);  O corpo sempre como princípio
(1981);  Pinto não pode (1981);  Posição amorosa (1981/1982/1983); Sem Título (Anos 1980); Sem
Título (Anos 1980); Zona de tensão / Out-Door Art-Door I (1983) e Zona de tensão. Out-Door/Art-Door
(1983).
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enfrentaram durante a ditadura civil-militar brasileira e a progressão da AIDS
(BELTRÁN e MAYO, 2014b, p. 181).

Imagem 10 – Vista da obra Gesto IV (3ª Versão) (1986), de Hudinilson Jr.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.

Imagem 11 – Obras Posição amorosa (1981/1982/1983); Sem título (Anos

1980); Sem Título (Anos 1980) e O corpo sempre como princípio (1981), de

Hudinilson Jr.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.
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Imagem 12 – Obras Zona de tensão Out-Door/Art-Door (1983) e Pinto não

pode (1981), de Hudinilson Jr.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.

Também  no  segundo  andar,  atrás  de  paredes  escondidas,  ficava  uma

exposição dentro da exposição, Deus é bicha (1973-2002), organizada pelo curador

Miguel A. López (1983). A instalação, uma das mais polêmicas da mostra justamente

por  seu  título,  reunia  o  trabalho  de  quatro  artistas  provenientes  de  contextos

parecidos, entre o fim dos anos 1970 e 1980, que passaram, em seus países por

ditaduras e transições democráticas, em meio a crises econômicas e situações de

violência  social.  Reunidos,  os  trabalhos  se  apresentavam  como  respostas  aos

processos de  exclusão de corpos,  desejos  e  sexualidades marginais,  realidades

estas produzidas pelos discursos colonizadores, religiosos e militares. Além disso,

tinham em comum a representação da travestilidade, da teatralização do gênero e

da paródia de imagens religiosas (BELTRÁN e MAYO, 2014b, p. 64). 

A exposição estava disposta em três salas. Na primeira havia 60 fotografias

pequenas  da  obra  Ambulantes  (1983),  da  série  Subúrbios,  de Sergio  Zevallos
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(1962),21 integrante  do Grupo Chaclayo  (1982-1994).  As  imagens retratavam um

ensaio  fictício  de  pessoas  andróginas  em espaços abandonados,  contracenando

com objetos precários em situações de tortura, crucificação, morte, prazer, erotismo

e  êxtase,  remetendo  a  uma  crítica  da  iconografia  cristã,  a  fim  de  denunciar  a

violência e a marginalização dessas pessoas. Também faziam parte do conjunto, as

obras  Cartão  de  identificação  militar (1983)  e  Martírios  (1983)  (Imagem 13). As

fotografias  foram  produzidas  em  Lima,  no  contexto  de  um  conflito  armado  da

organização maoísta/marxista-leninista Sendero Luminoso contra as forças militares

do Estado nos anos 1980 (BELTRÁN e MAYO, 2014b, pp. 64-65). Em outra sala,

pinturas  de  Nahum Zenil  (1947)22  (Imagem 14)  representavam ícones  católicos

como a Virgem Maria, a cena de um casamento e de um batismo, além da Santa

Ceia, numa paródia homoerótica em que todos os personagens das cenas eram

uma multiplicação de autorretratos do artista mexicano. Na última sala, em frente a

duas colagens da série  Andróginos  (1990-2000)  e (1998-2000)  (Imagem 15),  de

Sergio Zevallos, estavam as obras23 de Ocaña (1947-1983), um pintor e militante gay

espanhol,  ativo  nos  anos  finais  da  ditadura  de  Franco.  Dele,  foram  expostas

esculturas  de  anjos  e  da  Virgem  Maria  em  papel  machê,  num  ambiente  que

lembrava o altar de uma igreja, além de desenhos e pinturas de símbolos católicos

subvertidos  em um carnaval  de  sexualidades libertárias,  como a  Imaculada  dos

Paus (1976)  e  o  Sagrado  Coração  de  Bicha (1982)  (Imagem 16)  (BELTRÁN e

MAYO, 2014b, p. 66). 

21 Obras de Sergio Zevallos na 31a Bienal:  Ambulantes, série  Subúrbios (1983);  Andróginos (1990-
2000);  Andróginos  (1998-2000);  Cartão  de  identificação  militar, série  Subúrbios (1983);  Martírios
(1983).
22 Obras de Nahum Zenil  na 31a Bienal:  Evangelista (1989);  Obrigado Virgenzinha de Guadalupe
(1988);  Oferenda (2002);  Lembrança do meu batismo  (1998); Retrato de casamento (1988);  Santa
Ceia (1998).
23 Obras de Ocaña na 31a Bienal: Anjos da guarda (1980); Anjinho negro (1982); Imaculada dos Paus
(1976);  A Assunção Gloriosa (1981);  Ocaña, retrato intermitente, um filme de Ventura Pons (1978);
Sagrado Coração de Bicha (1982); Três anjos (c. 1982).
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Imagem 13 – Martírios (1983), de Sergio Zevallos.

Fonte: BELTRÁN e MAYO, 2014a.

Imagem 14 – Obras Obrigado Virgenzinha de Guadalupe (1988) e

Evangelista (1989), de Nahum Zenil.

Fonte: BELTRÁN e MAYO, 2014a.
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Imagem 15 – Obras da série Andróginos (1990-2000), de Sergio Zevallos.

Fonte: ARTSY, 2017. 

Imagem 16 – Obra Sagrado Coração de Bicha (1982), de Ocaña.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.
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Por fim,  Deus é bicha  expunha duas obras do coletivo chileno Yeguas del

Apocalipsis (1987-1997), formado por Pedro Lemebel (1955) e Francisco “Pancho”

Casas (1959), atuantes no fim da ditadura militar de Augusto Pinochet. Na obra As

duas Fridas (1989-2014) (Imagem 17), a dupla fez uma releitura travesti do quadro

homônimo de Frida Kahlo, com Lemebel e Pancho caracterizados como a artista. Já

no vídeo  Yeguas del Apocalipsis: Casa particular (1990), de nove minutos e meio,

travestis prostitutas encenam a última ceia de Jesus, num prostíbulo da rua San

Camilo, em Santiago. Na cena, uma das prostitutas representa um papel duplo de

Jesus e Pinochet, dizendo: “Esta é a última ceia de San Camilo, a última ceia deste

governo”,  em  uma  clara  torcida  pelo  fim  da  ditadura  militar,  somada  à  crítica

religiosa. De acordo com Miguel A. López:

Essas  apropriações  transgêneras  da  iconografia  religiosa  intervêm  nas
relações sociais de poder e nos sistemas institucionalizados de moralidade
e respeitabilidade social, abrindo trilhas que haviam sido bloqueadas a fim
de estabelecer novos territórios de devoção crítica para desejos e corpos
não normativos. Elas mudam a forma e a natureza de Deus,  tornando-o
bicha (BELTRÁN e MAYO, 2014a, p. 244).

Imagem 17 – Obra As duas Fridas (1989-2014), de Yeguas del Apocalipsis.

Fonte: BELTRÁN e MAYO, 2014a.



73

No fim do corredor do segundo andar, por fim, encontrava-se uma escultura

em papel machê que chocava os visitantes e, por isso, ganhou uma parede com um

aviso para os menores de 18 anos, depois que a exposição já havia iniciado. A obra,

assinada por Ines Doujak (1959, Áustria) e John Barker (1948, Inglaterra), chamada

Alta costura nº 4. Transporte (2008-2014) (Imagem 18), retratava um cachorro pastor

alemão penetrando sexualmente a  líder  trabalhista  e  feminista  boliviana Domitila

Barrios de Chúngara (1937-2012), que, por sua vez, fazia o mesmo com o rei Juan

Carlos  da  Espanha,  que  havia  abdicado  do  trono  naquele  ano,  representado

vomitando flores sobre um chão de capacetes enferrujados de oficiais da SS nazista.

Segundo  Doujak,  a  obra  simboliza  uma  representação  visceral  das  formas  de

exploração, ao jogar com as relações de poder, subvertendo-as. A curadoria da 31 a

Bienal optou por colocá-la na mostra pois a obra falava sobre a relação das culturas

indígenas com a colonização (RIGBY, 2014). 

Imagem 18 – obra Alta costura nº 4. Transporte (2008-2014), de Ines Doujak

e John Barker.

Fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo/Fundação Bienal de São Paulo.
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4.2 32ª BIENAL DE SÃO PAULO – INCERTEZA VIVA

A 32a Bienal de São Paulo, intitulada Incerteza Viva, propunha a observação

de noções de incerteza e estratégias por meio da arte contemporânea, buscando

maneiras  de  desvincular  a  incerteza  do  medo.  Teve  curadoria  de  Jochen  Volz

(Alemanha/Brasil),  das cocuradoras Gabi Ngcobo (África do Sul), Júlia Rebouças

(Brasil), Sofía Olascoaga (México) e do cocurador Lars Bang Larsen (Dinamarca).

De acordo com o Guia da 32a Bienal, a incerteza “embora seja associada à crise,

não  é  o  seu  equivalente.  (...)  é,  sobretudo,  uma condição  psicológica  e  afetiva,

ligada a processos de tomada de decisão individuais ou coletivos” (REBOUÇAS e

VOLZ, 2016a, p. 21). De um conceito um tanto poético e filosófico, o título da 32a

Bienal nos ensina soluções para o futuro, de acordo com Jochen Volz, em entrevista

para  esta  pesquisa:  “Compreender  diariamente  o  sentido  da Incerteza  Viva é

manter-se  consciente  de  que  vivemos imersos  em um ambiente  por  ela  regido”

(VOLZ,  2017).  Para  Volz,  da  mesma forma,  a  arte  se  alimenta  da incerteza,  da

chance, do improviso, da especulação e ao mesmo tempo dá espaço para o erro,

para contradições e ambiguidades, para a dúvida e até para os fantasmas e receios

mais profundos de cada um de nós, sem manipulá-los.

É nesse contexto que a 32a Bienal  optou pela abordagem dos temas da

sexualidade e do gênero em algumas de suas obras. Segundo Volz:

O tema de gênero e da sexualidade claramente é ligado a uma construção
social  e  histórica.  Se  Incerteza  Viva se  entende  como  espaço
verdadeiramente plural, onde diversas formas de conhecimento, sabedorias,
e  entendimentos  do  mundo podem conviver,  a  questão  do  gênero  e  da
sexualidade torna-se tema central (VOLZ, 2017).

Em  entrevista  ao  site  Nexo, Volz  afirmou  que  a  questão  do  gênero  foi

pensada na 32a Bienal a partir de narrativas não dominantes e da manipulação de

narrativas em que certos fatos históricos são ignorados e ficam de fora da história

oficial (ALMEIDA et al., 2016). Por isso, a sexualidade e o gênero fizeram parte da

32a Bienal, bem como questões indígenas, imigrantes e ambientais. Segundo Volz, a

presença  da  temática  queer  tanto  na  31a Bienal,  quanto  na  32a  não  foi  uma
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coincidência,  mas  sim  urgência  que  faz  o  assunto  indispensável  num  debate

ancorado no presente:

Gosto do que o escritor inglês Adam Thirwell disse: “Um dos prazeres da
arte é ser mais exata em relação ao tempo do que o próprio relógio”. Muito
precisa ser discutido e aprendido ainda em relação a questões de gênero e
de sexualidade, e a arte é uma das plataformas para isso acontecer (VOLZ,
2017).

Na edição de 2016 da Bienal, as obras sobre gênero e sexualidade estavam

mais discretas do que em 2014, concentradas em salas, no segundo e terceiro andar

do pavilhão. Desde o início da mostra, os trabalhos já estavam censurados para

menores  de  18  anos.  Talvez  por  isso,  não  houve  registro  de  manifestações  de

grupos conservadores contra a exposição.

A artista  chilena  Kátia  Sepúlveda  (1978)  expôs  a  instalação  Dispositivo

Doméstico (2007-2012/2016) (Imagem 19), que reunia uma série de colagens com

base em revistas  Playboy publicadas entre 1953 e os anos 2000, além do vídeo

The Horizontal Man (2016), com fragmentos de um filme realizado por Hugh Hefner,

fundador da revista Playboy, em sua adolescência e uma entrevista com ele depois

que a revista já havia sido inventada. Somava-se à instalação uma mesa com a

planta da mansão  Playboy, ao lado de uma maquete da Casa Branca. No chão,

estava  desenhada  uma planta  de um apartamento  de  solteiro.  Estes  três  locais

representavam  espaços  biopolíticos  de  poder,  controle  e  recreação  sexual

(PRENSA MSSA, 2017). Além de criticar este tipo de pornografia que objetifica o

corpo  da  mulher  e  produz  padrões  de  beleza  como responsável  por  educar  da

sexualidade masculina, segundo a artista, Dispositivo Doméstico é um trabalho que

fala sobre masculinidades, de como o capitalismo captura a subjetividade do homem

solteiro e divorciado e cria um nicho de mercado para ele, inventando um novo tipo

de homem, o homem  Playboy  (KÁTIA, 2017). Sepúlveda se apoiou no que disse

Paul B. Preciado, sobre a Playboy não ser apenas uma revista com mulheres com

ou sem biquínis, mas um vasto projeto arquitetônico e midiático que visava deslocar

o ambiente doméstico heterossexual como o centro de consumo que propõe novos

espaços  designados  para  a  produção  de  prazer  e  capital  (KÁTIA SEPÚLVEDA,

2017).
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Imagem 19 – Parte da instalação Dispositivo Doméstico (2007-2012/2016),

de Kátia Sepúlveda. 

Fonte: 32a BIENAL DE SÃO PAULO, 2017b.

Relacionando-se ao tema da Incerteza Viva, no dia 22 de outubro de 2016, a

artista  Kátia  Sepúlveda  realizou  um  diálogo  performativo  com  duas  ativistas

Mapuche  do  Chile,  Margarita  Calfio  e  Angélica  Valderrama,  intitulado  Para  um

feminismo mapuche. A conversa surgiu a partir da discussão sobre a existência ou

não de um feminismo mapuche, uma vez que o feminismo faz parte do discurso

ocidental.  Assim,  o diálogo buscou formas de nomear,  de  uma perspectiva  anti-

colonial,  uma  vertente  feminista  ainda  incerta  que  encontra  intersecções  entre

Estado-Nação,  gênero,  raça  e  classe.  Esse  encontro  foi  realizado  após  uma

investigação  denominada  Feminismo mapuche  (2016),  em  que  Sepúlveda

entrevistou cinco ativistas mapuche sobre a mesma questão.24

O  trabalho  do  dinamarquês  Henrik  Olesen  (1967)  (Imagem  20)  ficava

próximo ao de Sepúlveda, no segundo andar. Ele foi citado por algumas reportagens

da mídia como um trabalho queer, entretanto, o queer de Olesen neste trabalho só

24 O áudio  dessas entrevistas está disponível  em 32a BIENAL DE SÃO PAULO. Campo Sonoro.
Disponível em: <www.32bienal.org.br/pt/soundfield/l>. Acesso em: 26.ou.2017.
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pode ser compreendido se colocarmos a carreira do artista em perspectiva, pois a

obra  exposta  na  32a Bienal  era  de  uma  materialidade  sutil,  conceitual  e  não

figurativa.  Consistia  em  uma  série  de  colagens  minimalistas,  em  que  o  artista

imprimiu imagens escuras em nanquim e colou plásticos pretos transparentes, em

cima de um fundo preto.  Em outras  colagens,  que a curadoria  classificou como

maximalistas, aparecem imagens coloridas e vibrantes. No trabalho, que remete ao

lixo, ao esgoto, ao sangue e à carne, Olesen expressa a desconstrução do conceito

canônico de “inferno”, a partir da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri. De acordo

com o catálogo da exposição, um ponto de partida para compreender a obra de

Olesen é seu livro  What is Authority  (O que é autoridade) (2002), que questiona a

democracia  europeia  patriarcal  e  heteronormativa.  Outros  trabalhos  podem  ser

citados, como a série Papa-mama-Ich (Papai-mamãe-eu), de 2009, na qual o artista

protagoniza o corpo homossexual a fim de desconstruir a estrutura familiar. O outro

trabalho é How do I Make Myself a Body (Como faço de mim um corpo), de 2008,

que confabula sobre a produção de novos corpos a partir da vida do cientista Alan

Turing, autor da ideia do “homem máquina” (REBOUÇAS e VOLZ, 2016a, p. 188).

Assim, o trabalho de Olesen, comissionado para a 32a Bienal, pode ser lido como

queer de maneira subjetiva, levando em conta que aborda o tema da marginalidade

– assim como é o queer – por meio de uma materialidade precária da obra de arte.
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Imagem 20 – Uma das colagens (2016) de Henrik Olesen.

Fonte: 32a BIENAL DE SÃO PAULO, 2017a. 

O vídeo do gaúcho Luiz Roque (1979),  Heaven  (Imagem 21), exibido pela

primeira vez na 32a Bienal abordava a questão trans por uma perspectiva futurista.

Com nove minutos de duração, o filme é narrado de forma não linear, num tempo

futuro, em que um vírus transmitido pela saliva assola a população. Um homem cis

discute com uma mulher trans, dizendo que o grupo de risco da doença seria a

comunidade  transgênera,  pois  a  mutação  do  vírus  teria  sido  estimulada  por

hormônios sintéticos, usados por essa comunidade. A mulher, por sua vez, refuta a

hipótese dizendo que seria  um exagero  falar  em epidemia e diz  que o governo

estaria assumindo o genocídio da população trans, ao contaminar os hormônios.

Assim, no vídeo as pessoas trans são vigiadas por drones e obrigadas a usar um
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preservativo plástico que envolve todo o corpo. No final, duas cenas mostram que as

pessoas  trans  começam a  se  rebelar:  enquanto  duas  mulheres  trans  rasgam o

preservativo durante o sexo, outra foge do hospital e dirige um carro, em uma atitude

de libertação. O elenco do vídeo contou com as mulheres trans e travestis Mavi

Veloso, Glamour Garcia, Danna Lisboa, Gretta Starr, Maitê Schneider, Latoya Prado

e Dani Pinheiro. A ficção de Luiz Roque faz uma clara analogia à AIDS nos anos

1980, à perseguição da comunidade gay e a negligência dos governos, que no início

se recusou a oferecer tratamento. Apesar de não ser um estudioso da teoria queer, o

artista, trabalhou com atrizes trans e com a temática da transsexualidade em outras

obras  como  White  Year  (2013)  e  Alvorada  (2014).  Segundo Luiz  Roque,  ele  se

interessa por retratar a comunidade transexual em seus vídeos devido a um ruído de

imagem que este tipo de beleza pouco usual causa: “duvidamos do nosso olho, que

pode se enganar de vez em quando” (ROQUE, 2017).

Imagem 21 – Fotogramas do vídeo Heaven (2016), de Luiz Roque.

Fonte: Fotogramas de Heaven (2016).

No terceiro andar, o norte-americano Lyle Ashton Harris (1965) exibiu uma

instalação multimídia chamada Uma vez, uma vez (2016), comissionada para a 32a

Bienal. A obra ficava numa sala que tinha um vidro transparente que dava para o

corredor do pavilhão. Do lado de fora,  estava uma série de noventa impressões
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fotográficas (Imagem 22), além de uma grande colagem (Imagem 23) e, do lado de

dentro, diversos projetores que exibiam fotografias diversas e vídeos (Imagem 24).

As imagens que aparecem no trabalho foram retiradas do chamado  Ektachrome

Archive  (Arquivo  Ektachrome)  de Harris  e  registradas entre  1986 e  1998.  Nelas

aparecem amigos, família, namorados e situações íntimas dele falando ao telefone,

tomando banho e se masturbando. O pano de fundo é uma paisagem social  do

contexto do ativismo da AIDS, das comunidades LGBTQ e da comunidade negra

norte-americana.  Ao documentar  momentos íntimos,  Harris  fala  também sobre  o

contexto do coletivo, em eventos históricos políticos dos Estados Unidos, como a

Conferência da Cultura Popular Negra, de 1991, a trégua entre os Crips e os Bloods,

em  1992,  a  exposição  Black  Male, em  1994  e  a  Conferência  das  Nações

Negras/Nações  Nobres, em  1995.  Por  meio  do  mecanismo  de  tornar  públicas

memórias  pessoais,  o  artista  escreve  sua  história  e  visibiliza  histórias  da

contracultura  norte-americana,  ativando  discussões sobre  negritude,  sexualidade,

masculinidade e homossexualidade (LYLE ASHTON HARRIS, 2017).

Imagem 22 – Instalação Uma vez, uma vez (2016), de Lyle Ashton Harris. 

Fonte: LYLE ASHTON HARRIS, 2017.
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Imagem 23 – Instalação Uma vez, uma vez (2016), de Lyle Ashton Harris.

Fonte: LYLE ASHTON HARRIS, 2017.

Imagem 24 – Instalação Uma vez, uma vez (2016), de Lyle Ashton Harris.

Fonte: LYLE ASHTON HARRIS, 2017.
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No mesmo andar  de  Harris,  estavam os trabalhos do artista  colombiano

Carlos  Motta  (1978).  Na  parede  externa,  a  série  Autorretratos  Sem  Título

(1998/2016) (Imagem 25), e do lado de dentro da sala, pequenas esculturas da série

Rumo a uma historiografia homoerótica (2013–2014) (Imagem 26). Nas fotografias

de Autorretratos Sem Título, Motta criou, através de seu próprio corpo, personagens

de gêneros híbridos, lidando com a questão da maleabilidade das identidades por

meio da transformação da matéria. Já em Rumo a uma historiografia homoerótica, o

artista realizou um levantamento de imagens de povos nativos antes da colonização

espanhola,  que  retratavam  atos  homoeróticos  e  a  partir  delas,  montou  vinte

pequenas esculturas de prata banhadas a ouro, copiando peças feitas por povos

indígenas  pré-hispânicos  da  América  do  Sul.  As  esculturas  foram  exibidas  em

displays iluminados, embutidos na parede, aos moldes de coleções arqueológicas

de museus, entretanto, buscando afastá-las da contaminação do moralismo religioso

e colonial,  ao exibi-las livres de discursos e classificações (REBOUÇAS e VOLZ,

2016a, p. 112).

Imagem 25 – Autorretratos Sem Título (1998/2016), de Carlos Motta.

Fonte: CARLOS MOTTA, 2017b.
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Imagem 26 – Rumo a uma historiografia homoerótica (2013 – 2014), de

Carlos Motta.

Fonte: CARLOS MOTTA, 2017a.
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Segundo o curador da 32a Bienal, Jochen Volz (2017), tanto a 31a quanto a

32a Bienais apresentaram trabalhos muito  bons sobre a questão queer e,  assim,

introduziram linguagens potentes sobre os temas da sexualidade e do gênero. Para

Volz, estas foram contribuições importantes ao debate nas artes plásticas, apesar de

os temas estarem presentes na produção de artistas brasileiros e internacionais já

há muito tempo. Sobre isso, a curadora Luiza Proença (2017) concorda. De acordo

com ela, o fato de os museus e instituições brasileiras estarem abordando temas de

gênero e sexualidade em suas programações reflete que o debate vem crescendo

na esfera pública em geral. Apesar disso, Proença cita que, artistas e curadores no

Brasil  já  abordaram  o  gênero  e  sexualidade  em  obras  e  mostras  há  algumas

décadas, até mesmo antes do modernismo brasileiro.

Para Pablo Lafuente (2017), talvez a abordagem destes temas em comum

entre a 31a e a 32a Bienais tenha a ver com o fato de que os curadores de ambas as

mostras pertencerem à mesma geração, assim, eles estão experimentando o mundo

em parâmetros parecidos. 

A questão da sexualidade, do gênero, do desejo, da orientação sexual, de
como os corpos são considerados na sociedade são questões que estão aí,
questões  bem  intensas,  urgentes  para  mim.  (…)  Ao  mesmo  tempo  há
muitas pessoas trabalhando essas questões no contexto da arte e há muitas
pessoas no Brasil e no mundo que estão envolvidas com essas questões,
então  faz  sentido  que  elas  entrem  no  espaço  de  articulação  que  é  o
contexto da arte (LAFUENTE, 2017).
 

Lafuente chama a atenção para o fato de que as questões queer devem

tratadas em conexão com pessoas que lidam com isso em suas vidas, na rua e no

dia a dia. De acordo com ele, muitas vezes o mundo da arte tem a tendência de falar

sobre  determinados  assuntos  sem falar  diretamente  com as  pessoas  que  estão

engajadas neles. Ele cita como exemplo uma questão que envolveu o Queermuseu

antes da polêmica da censura. Durante a abertura da exposição em Porto Alegre,

coletivos  e  ativistas  queer,  protestaram  contra  o  fato  de  que  a  exposição  foi

construída sem interlocução, colaboração e trocas com pessoas que vivenciam as

questões  de  gênero  e  sexualidade  fora  da  instituição  da  arte.  Assim,  segundo

Lafuente, é fundamental que o trabalho sobre essas questões não seja feito apenas

em referência à vivência de outras pessoas: 
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Os produtores de arte (curadores, artistas, críticos), normalmente de classe
média,  falamos bastante  de coisas que acontecem fora do  museu e de
nossa  classe  –  ou  assumimos  que  nossa  perspectiva  (de  classe)  é
universal.  Mas não dá para falar por outros, dá para trabalhar junto com
esses outros (LAFUENTE, 2017).



86

5  CONCLUSÃO

A sexualidade  e  o  gênero  são  dispositivos  de  controle  da  colonialidade

ocidental  e,  por  isso,  estiveram  sempre  relacionados  a  episódios  de  censura  e

reações violentas, que tentam, a todo custo, preservar a lógica colonial de poder, por

meio  de  ferramentas  como  a  da  moral  cristã  e  da  família  burguesa  tradicional.

Observamos  assim,  que  a  arte  queer  é  uma  arte  política,  contestadora  e  de

resistência,  que,  por  isso,  gera  reações  de  rejeição  em  contextos  políticos

conservadores.

Para contextualizar os estudos de caso sobre arte, sexualidade e gênero na

31a e  32a Bienais  de  São  Paulo,  iniciei  este  trabalho  falando  sobre  recentes

episódios de censura que ocorreram no Brasil com relação a este tipo de arte, fatos

que ocorreram após o início desta pesquisa. Tais relatos foram importantes para

compreender melhor o contexto atual da sociedade brasileira, que, em 2014, ano da

31a Bienal, começava a tomar a forma que vemos hoje. Inicialmente, este trabalho

tinha como foco analisar qual o papel  que estas duas Bienais tiveram dentro da

história da Bienal. Havia também a suspeita de que essas Bienais foram marcos

importantes sobre o assunto da sexualidade e do gênero na arte. Esta dúvida se

confirmou com o surgimento de grandes exposições sobre esses temas nos anos

seguintes  dessas  Bienais.  Conversando  com  Pablo  Lafuente,  concluí  que  não

necessariamente, as Bienais estudadas aqui inspiraram outros eventos a tratarem

da arte queer, mas elas aconteceram ao mesmo tempo em que grandes mudanças

na política brasileira aconteciam e também, que discussões sobre o queer passavam

a se tornar mais frequentes nos ambientes culturais.  As duas Bienais analisadas

neste trabalho refletem o momento histórico contemporâneo pelo qual passamos em

nossa sociedade e política, no que concerne ao debate sobre sexualidade e gênero

na arte. Por isso, a razão de considerá-las como marcos dentro dessa conjuntura.

Depois  de  fazer  esta  contextualização  histórica  e  social,  que  justifica  a

relevância e pertinência deste trabalho,  no capítulo dois,  falei  sobre os aspectos

teóricos indispensáveis para a compreensão dos temas abordados.  Assim, iniciei

discorrendo  sobre  o  surgimento  dos  estudos  pós-coloniais  e  do  pensamento
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decolonial, tópicos necessários para explicar sobre a emergência da teoria queer e

sobre  suas  confluências  com os  estudos  decoloniais.  Depois  de  falar  sobre  as

metamorfoses  que  o  conceito  queer  sofreu  na  chegada  em  países  falantes  do

português  e  do  espanhol,  contextualizei  a  emergência  da  teoria  queer  após  a

epidemia  da  AIDS  e  da  repatologização  da  homossexualidade  e,  em  seguida,

discorri sobre a crítica decolonial ao queer. A partir disso, desenvolvi um pensamento

epistemológico  sobre  a  arte  queer,  com  base  em  visões  de  diversos  autores,

concluindo que esta é ainda uma questão muito recente na história da arte. Além de

não existir consenso sobre o significado da categoria “arte queer”, esta classificação

é passível de críticas, tanto pelo sentido abjeto de “queer”, que não pressupõe a

criação  de  categorias,  quanto  pela  dificuldade  de  tradução  da  palavra  para  o

português.  Mesmo  compreendendo  e  colocando  estes  apontamentos  sobre  a

problemática da arte queer, apliquei este conceito para analisar as Bienais de 2014 e

2016, pois percebo a “arte queer” como uma forma de escrita da História da Arte que

mereça  atenção  especial,  justamente  pelo  apagamento  de  realidades  queer  na

historiografia da arte.

Depois de abordar todos esses temas, essenciais para analisar o contexto

que se deram as Bienais de 2014 e 2016, falei sobre o surgimento da Bienal de São

Paulo e de episódios de repressão e censura, ocorridos durante a ditadura militar no

Brasil, constatando que o erotismo expresso na arte também foi censurado neste

período. Em seguida, parti para a análise da 31a e 32a Bienais de São Paulo. A 31a

Bienal,  anunciada pela mídia como a “Transbienal”  foi  a primeira na história das

Bienais de São Paulo a abordar em seu discurso curatorial os temas do gênero e da

sexualidade.  Em  entrevista  com os  curadores  Luiza  Proença  e  Pablo  Lafuente,

constatei que o assunto surgiu na 31a Bienal a partir de conversas com artistas e

ativistas e também a partir  de obras que faziam críticas religiosas, usando como

meio para isso, os temas gênero e sexualidade. Além disso, a 31a Bienal teve o

objetivo de contar histórias de grupos marginalizados, falando de “coisas que não

existem”, afinada com o pensamento pós-colonial de mostrar perspectivas pelo olhar

do  Outro.  Após  analisar  as  motivações  curatoriais  para  tratar  desses  temas,
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destaquei as obras que se encaixariam no conceito “queer”, por abordarem questões

de sexualidades e gêneros abjetos. Assim, a 31a Bienal representou uma ruptura

inédita no pensamento das Bienais de São Paulo feitas até então, pois ela visava

contar histórias marginalizadas e silenciadas, sem se preocupar com a história da

arte e com o legado modernista deixado pelas edições anteriores. Por último, falei

sobre a 32a Bienal,  que deu continuidade à ideia da 31a Bienal  e à prática pós-

colonial de mostrar histórias não contadas e invisíveis, pelo viés poético da Incerteza

Viva. As obras sobre gênero e sexualidade da edição de 2016, falavam de passados

distantes,  como da época antes da colonização,  também sobre os anos 1980 e

sobre futuros imaginários e fictícios, assuntos estes guiados pela ideia da incerteza.

Concluí  o  capítulo  sobre  as  Bienais  com  observações  de  seus  curadores,  que

concordaram que,  no Brasil,  a abordagem de gênero e sexualidade na arte não

aconteceu pela primeira vez na 31a e na 32a Bienais. 

Sabendo que esta temática não é inédita em exposições de arte no Brasil,

podemos citar a mostra Correspondências, que aconteceu no Paço Imperial do Rio

de Janeiro, em 1995, sob curadoria de Cláudia Saldanha, ou então a fundação do

Museu de Diversidade Sexual,  de São Paulo,  em 2012,  o  primeiro equipamento

cultural da América Latina dedicado exclusivamente a essa temática (MUSEU DA

DIVERSIDADE, 2017). Na própria história da Bienal esses assuntos já surgiram em

outros  episódios,  como na “Bienal  da  Antropofagia”  e  na  27a Bienal.  Entretanto,

antes da 31a Bienal, o tema foi abordado em episódios pontuais e espaçados, tanto

na história da Bienal de São Paulo, quanto nas exposições de arte brasileiras de

maneira geral. Depois que a 32a Bienal deu continuidade ao conceito pós-colonial da

31a,  principalmente ao mostrar  obras de arte sobre gênero e sexualidade,  essas

abordagens surgiram como protagonistas de grandes mostras, como  Histórias da

Sexualidade, no MASP e Queermuseu, no Santander Cultural de Porto Alegre. Isso

veio junto com o crescimento do interesse acadêmico sobre a teoria queer,  bem

como a  inspiração dos museus brasileiros  no circuito  artístico  internacional,  que

tratava do assunto queer há muito mais tempo. Apesar de as Bienais estudadas aqui

não terem inaugurado o assunto do gênero e da sexualidade nas exposições de
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arte, elas marcaram o início de um diálogo mais assíduo sobre tais enunciados, que

se estenderam em exposições posteriores.  Mesmo diante das reações e críticas

conservadoras, isso contribuiu para o crescimento do debate sobre arte queer no

Brasil.

Esse  boom de  mostras  sobre  tais  assuntos  teve  resultados  negativos  e

positivos. Por um lado, o público conservador utilizou-se disso como ferramenta para

deslegitimar a esquerda política, distorcendo o conteúdo da arte considerada queer,

comparando-a a comportamentos criminosos contra as crianças, como pedofilia e

erotização infantil.  Por outro lado, foram lançadas as primeiras publicações sobre

arte, gênero e sexualidade no Brasil, como o Caderno Sesc –  Videobrasil: alianças

de corpos vulneráveis:  feminismos,  ativismo bicha e cultura visual,  em 2015 e o

catálogo da mostra  Histórias da Sexualidade, do MASP em 2017,  além de uma

antologia de textos sobre arte, gênero e sexualidade, também do MASP. Isso, de

certa maneira, contribui para incentivar a pesquisa sobre arte queer no Brasil, que

encontra mais fontes e possibilidades, além de refletir uma abertura maior, por parte

até mesmo de instituições tradicionais como o MASP, aos temas queer. Diante disso,

devemos ficar atentos à exploração da população LGBTQ e à mercantilização do

queer, ou “shopping queer”, como mencionou Hija de Perra e, como disse Sergio

Zevallos: “Há um cruzamento disso com o mercantilismo. De repente, percebem que

essa parcela da  população pode ser  um novo mercado consumidor.  Surge uma

tolerância que abre caminho para a exploração.” (MARTÍ, 2014).

Desta forma, a institucionalização da arte queer no Brasil levanta diversas

questões. O que acontece com a arte queer quando ela é absorvida pelos museus

que, outrora, foram responsáveis por silenciar sua história, mas que agora, com a

popularização do tema, resolveram falar sobre ela? Ela continua sendo “queer”? São

temas contingentes. Nem sempre a arte sobre sexualidade e gênero se trata de arte

queer. Uma hipótese é que ela possa ser lida como tal a partir do momento que

possa perturbar as normas da sociedade, causando escândalos e protestos por seus

conteúdos “pornográficos” ou indecentes, ou então, reflexões profundas sobre os

significados de nossas identidades de gênero e orientações sexuais, sobre quem



90

somos  nós  enquanto  sujeitos  que  se  identificam  como  heterossexuais,

homossexuais,  bissexuais,  mulheres,  homens,  transgêneros  e  assim  por  diante.

Caso contrário,  se não trouxer o escândalo, o incômodo ou a reflexão, ela seria

apenas arte sobre gênero e sexualidade, e não necessariamente arte queer, com um

potencial  de transformar e desconstruir  cânones. Outra questão é: seria possível

falar  sobre  “arte  queer”  no  Brasil?  Para  responder  a  isso,  poderíamos  pegar

emprestado os termos bixa,  cu,  marica,  torcida,  rosa,  transgressora ou kuir,  dos

autores que criticam a teoria queer por uma perspectiva decolonial e classificar as

obras de exposições como as das Bienais aqui estudadas como “arte bixa”, “arte

torcida”,  assim por  diante,  ou inventar  outros títulos como “arte  sapatão”  e  “arte

trans”,  buscando  palavras  que  fazem  sentido  para  os  falantes  do  português.

Entretanto, mais importante do que se perguntar se existe uma arte queer no Brasil

e tentar traduzir isso, é indagar quais são os efeitos que o uso do termo “arte queer”

no  contexto  brasileiro  é  capaz  de  causar,  principalmente  quando  a  parcela

conservadora da população passa a usá-lo como alvo de seus ataques. Mesmo que

nos  perguntemos  se  isso  faz  sentido  para  nós  brasileiros,  a  classificação  “arte

queer” já está sendo empregada como uma categoria verdadeira pelas comunidades

artísticas, LGBTQ, pela mídia e pelas instituições museológicas, isso não pode ser

evitado.

Estamos vivendo em tempos de crescente intolerância, em que a vinda de

Judith Butler ao Brasil repercute em gritos de “Fora Butler” e a parcela conservadora

da  população apelidou a  teoria  queer  e  os  estudos de  gênero  de  “ideologia  de

gênero”, para desmerecer o assunto. Nesta caça às bruxas, as bruxas da vez são o

queer,  os  gêneros  e  as  sexualidades  dissidentes.  Por  bem  ou  por  mal,  a

repercussão desse assunto no Brasil indica que a palavra “queer” está começando a

ganhar significado real para os brasileiros, para os conservadores e preconceituosos

como um tema a ser combatido e, para seus simpatizantes, a ser abraçado, apesar

das  críticas  e  autocríticas.  Em  tempos  de  crescimento  do  conservadorismo,  a

expressão artística representa, mais do que nunca, um espaço de fazer política, de

expressar  resistência  e  de  combater  os  discursos  conservadores,  ocupando  um
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papel de protagonismo político e militante dentro de nossa sociedade. Por isso, o

estudo sobre o papel da arte queer no Brasil se faz indispensável para compreender

o momento que vivemos hoje.
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM LUIZA PROENÇA, CURADORA

ASSOCIADA DA 31A BIENAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 7.JUL.2017

1. Assim como a 32a Bienal,  a 31a trabalhou com o tema do incerto,

tentando explicar ou mostrar “coisas que não existem”. A partir desta linha

curatorial, como foi o processo de escolha dos artistas?

L.P:  A 31a  Bienal de São Paulo deve ser interpretada dentro do contexto

social que vivíamos no Brasil em 2013 e 2014. Ela se definiu a partir desse contexto

e  das  conversas  abertas  que  fomos  tendo  durante  o  processo.  O  objetivo  era

identificar as urgências locais – levando em conta um estado que denominamos de

“virada”,  consequência  das  diversas  crises  políticas  e  sociais  que  estávamos

vivendo  –  e  imaginar  possibilidades  de  transformação  coletiva.  Pautados  nessa

metodologia, encontramos ressonância com artistas que estão situados à margem

do grande circuito de arte e também com artistas que trabalham coletivamente ou

estavam dispostos  a  trabalhar  em colaboração.  Dizíamos  que  a  31a Bienal  não

estava fundada em objetos de arte, mas em pessoas que trabalham com pessoas

que,  por  sua  vez,  trabalham em projetos  colaborativos  com outros  indivíduos  e

grupos, em relações que deveriam continuar e desenvolver-se ao longo da duração

do evento e talvez mesmo depois de seu encerramento.

2.  Como  a  curadoria  da  31a Bienal  pensou  os  temas  de  gênero  e

sexualidade? Havia um interesse prévio em trabalhar questões queer?

L.P: Nunca foi pensado algo como um núcleo sobre sexualidade. O assunto

veio junto com as conversas que íamos tendo com os artistas e as pessoas que

participavam dos encontros abertos, que aconteceram em várias cidades do Brasil e

da América do Sul. Inclusive, o debate da sexualidade talvez tenha surgido a partir

da  discussão sobre  religião,  que se  tornou um tópico  central  logo no início  das

conversas. Como você pode notar, a maioria desses trabalhos revela um conflito

entre corpo e religião. Não por acaso, realizamos também, durante a 31a Bienal, o

seminário “Trans-(religião/gênero)”.
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3. Recentemente instituições tradicionais brasileiras, como o MASP e a

Bienal,  começaram  a  adotar  o  discurso  do  gênero  e  da  sexualidade  para

pensar  em  seus  projetos  curatoriais,  coisa  que  os  museus  estrangeiros

começaram a fazer um pouco mais cedo. Como você enxerga este fenômeno e

qual seria uma possível origem desta prática no Brasil?

L.P: Essas instituições não estão necessariamente adotando o discurso do

gênero e sexualidade, mas sim tratando desses assuntos em seus programas. Há

uma diferença, pois ainda há pouca diversidade na organização interna delas, o que

ao meu ver significa adotar um discurso. De todo modo, acredito que é importante

que o assunto tenha ganhado mais visibilidade no circuito artístico brasileiro e isso

certamente é um reflexo de um debate que vem crescendo na esfera pública em

geral. No entanto, já faz algumas décadas que artistas e curadores estão abordando

gênero e sexualidade. Poderíamos traçar um percurso pela história que voltaria até

mesmo antes do modernismo brasileiro. De certa forma, foi o que o Ivo Mesquita fez

na exposição O Desejo na Academia (1847-1916), na Pinacoteca do Estado de São

Paulo, no início dos anos 1990.

4. Na época da 31a Bienal, a mostra foi criticada por conter obras muito

“políticas” ou conceituais e pouco artísticas. Esta reação do público estaria

relacionada  justamente  à  tentativa  de  contar  histórias  apagadas  ou  nunca

contadas  antes,  que  causaram um estranhamento  no  público?  Como você

entendeu estas críticas na época?

L.P:  Toda  Bienal  causa  recepções  divergentes  e  isso  é  também  o

interessante nelas.  Talvez a 31a Bienal  tenha desagradado mais o meio artístico

paulista  por  ter  fugido  um pouco dele  para  olhar  justamente  as  coisas que não

existem lá.  Acho porém que a Bienal  conseguiu conectar  com outros públicos e

outros produtores culturais mais invisíveis, e isso para nós foi  importante. Assim,

muitas pessoas se frustraram por não encontrar objetos de arte que correspondem

uma determinada estética que elas estão acostumadas. Era difícil ver a Bienal sem

considerar  o  fato  de  que  ela  foi  muito  processual,  uma  construção  coletiva  em

aberto.
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APÊNDICE B – ENTREVISTA COM JOCHEN VOLZ, CURADOR DA 32A

BIENAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 31.OUT.2017

1.  Na  32ª  Bienal  pesquiso  sobre  trabalhos  que  abordam o tema do

gênero e da sexualidade (Carlos Motta, Henrik Olesen, Katia Sepúlveda, Luiz

Roque, Lyle Harris). Porque a curadoria do evento optou pela escolha de obras

sobre estes temas e como o gênero e a sexualidade se relacionam com o título

da mostra Incerteza Viva?

J.V:  A  arte  se  alimenta  da  incerteza,  da  chance,  do  improviso,  da

especulação  e  ao  mesmo  tempo  tenta  contar  o  incontável  ou  mensurar  o

imensurável. Ela dá espaço para o erro, para contradições e ambiguidades, para a

dúvida e até para os fantasmas e receios mais profundos de cada um de nós, mas

sem manipulá-los.

Aprender a viver com a incerteza pode nos ensinar soluções para o futuro.

Compreender diariamente o sentido da  Incerteza Viva é manter-se consciente de

que vivemos imersos em um ambiente por ela regido. Assim, podemos propor outras

formas  de  ação  em  tempos  de  mudança  contínua.  Discutir  incerteza  demanda

compreender  a  diversidade  do  conhecimento,  uma  vez  que  descrever  o

desconhecido  significa  interrogar  tudo  o  que  pressupomos  como  conhecido.

Significa,  ainda  e  também,  valorizar  códigos  científicos  e  simbólicos  como

complementares em vez de excludentes. A arte promove a troca ativa entre pessoas,

reconhecendo incertezas como sistemas generativos direcionadores e construtivos.

O tema do gênero e da sexualidade claramente é ligado a uma construção

social  e  histórica.  Se  Incerteza  Viva se  entende  como  espaço  verdadeiramente

plural,  onde  diversas  formas  de  conhecimento,  sabedorias,  e  entendimentos  do

mundo  podem  conviver,  a  questão  do  gênero  e  da  sexualidade  torna-se  tema

central. 

2. Consigo perceber uma continuidade da 31ª para a 32ª Bienal, tanto

nos  títulos  Como (…)  coisas  que  não  existem  e  Incerteza  viva, quanto  na
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escolha curatorial da 31ª e da 32ª por obras sobre gênero e sexualidade. Você

acredita que isso foi apenas uma coincidência curatorial ou talvez possamos

dizer  que  esta  relação  entre  as  duas  Bienais  possa  indicar  que  os  temas

sexualidade  e  gênero  são  assuntos  indispensáveis  na  arte  contemporânea

atualmente?

J.V:  Gosto do que o escritor inglês Adam Thirwell disse: “Um dos prazeres

da arte é ser  mais exata em relação ao tempo do que o próprio  relógio”.  Muito

precisa ser  discutido e aprendido ainda em relação a questões de gênero  e de

sexualidade,  e  a  arte  é  uma  das  plataformas  para  isso  acontecer.  Não  é

coincidência,  mas  sim  urgência  que  faz  o  assunto  indispensável  num  debate

ancorado no presente.

3.  Em  meu  trabalho,  destaco  que  a  31ª  e  da  32ª  Bienais

desempenharam um papel  pioneiro  ao  trazerem os  temas  do  gênero  e  da

sexualidade,  principalmente  por  uma  perspectiva  queer,  nas  grandes

exposições  da  arte  no  Brasil,  visto  que  estas  temáticas  no  Brasil  sempre

estiveram à margem dos circuitos de arte e das instituições mais tradicionais.

Podemos destacar hoje a exposição  Histórias da Sexualidade no MASP e o

Queermuseu, mostras  grandes  e  inéditas  que  abordam  em  forma  de

retrospectiva,  os  temas  da  sexualidade  e  do  gênero.  Nesse  sentido,  você

acredita que a 32ª Bienal, assim como a 31ª, tiveram um papel de preparar o

terreno para que outras instituições também tirassem o tema do armário, ou

seja, tratassem da sexualidade e do gênero assumidamente?

J.V:  Ambas bienais apresentaram trabalhos muito bons sobre a questão e

assim introduziram linguagens potentes para se falar dos temos da sexualidade e do

gênero. Esta é uma contribuição importante ao debate nas artes plásticas. Mas os

temas  estão  presentes  na  produção  de  artistas  brasileiros  ou  brasileiras  ou

internacionais por muito tempo, e assim eu não usaria o atributo do “papel pioneiro”.

4. Em 1969 aconteceu a X Bienal, que ficou conhecida como “A Bienal

do Boicote”, pois após a instituição do A.I. 5 no Brasil, artistas se recusaram a

expor suas obras em protesto contra o governo militar.  Na abertura da 32ª
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Bienal,  os  artistas  protestaram  contra  o  mandato  de  Michel  Temer  na

presidência. Como disse Pablo Lafuente na 31ª Bienal, atualmente a Bienal é

um evento que mostra o que está acontecendo agora e se distancia do papel

de museu que as primeiras Bienais propunham. Talvez esta pergunta ainda

não tenha uma resposta, mas vou fazê-la ainda assim: um ano depois da 32ª

Bienal,  você seria capaz de falar sobre os efeitos políticos que ela causou,

tanto na arte, quanto na sociedade, mesmo que de maneira geral? 

J.V:  Entendo que ainda está cedo responder sobre os efeitos que a 32a

Bienal causou. Mas sim, posso afirmar que os temas que ela abordou desde o início

–  como a ecologia, a educação, os direitos dos povos indígenas, a pluralidade das

cosmovisões,  a  multiplicidade  de  sabedorias  e  conhecimentos,  e  o  papel

transformador da cultura na sociedade – são estes colocados em prova atualmente.

Tudo indica que exatamente os assuntos trabalhados em obras de arte na Bienal,

são as questões estratégicos neste momento.



113

APÊNDICE C – ENTREVISTA COM PABLO LAFUENTE, CURADOR DA

31A BIENAL DE SÃO PAULO, REALIZADA EM 6.NOV.2017

1.  Na  31a Bienal  pesquiso  sobre  trabalhos  que  abordam o  tema do

gênero e da sexualidade. Por que a curadoria do evento optou pela escolha de

obras sobre estes temas e como o gênero e a sexualidade se relacionam com

o título da mostra Como (…) coisas que não existem?

P.L: Os projetos da Bienal foram resultados de um processo de discussões

públicas,  que chamamos de ‘encontros abertos’,  em diferentes cidades do Brasil

(Porto  Alegre,  Belém,  Recife,  Salvador,  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Belo

Horizonte…), e algumas cidades fora do Brasil (Santiago, Lima, Madrid…). Nesses

encontros, membros da equipe curatorial conversavam com as pessoas presentes

(principalmente  pertencentes  ao  contexto  artístico  e  cultural,  mas  também  de

diferentes  contextos  ativistas)  sobre  o  que  desde  esse  lugar  eles  consideravam

questões  urgentes.  A questão  recorrente  fundamental,  além  das  especificidades

locais,  era uma sensação de virada,  de mudança, de trânsito:  um processo que

parecia que tinha começado – na política, na sociedade, nos corpos, nas visões de

mundo… – mas ninguém parecia ter certeza do que resultaria.  Esse movimento,

como  mencionei,  acontecia  também  nos  corpos,  e  nas  identidades  de  gênero.

Percebemos  que  esses  corpos  estavam  presentes,  e  em  processos  de

transformação que tinham implicações pessoais,  emocionais, culturais e políticas.

Por isso decidimos trabalhar essa questão na exposição.

O título da mostra queria sugerir um exercício de trazer ao presente algo que

não estava ainda aí, ou algo que estava sendo ignorado. A questão de gênero, de

corpos em transição, de orientações sexuais não dominantes, são talvez as duas

coisas. Primeiro, as pessoas, as práticas trans, o queer, não são reconhecidos como

existentes, ou como legítimas. E, ao mesmo tempo, são pessoas e práticas que

muitas  vezes  estão  num  processo  de  devir,  seguindo  dinâmicas  de  desejo  e

transformação sem parâmetros pré-definidos, o que pode criar novas realidades.
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2. Em 2014, junto com um retorno do conservadorismo político e social

no Brasil, a 31ª Bienal sofreu ataques semelhantes aos que vemos hoje com

relação ao Queermuseu e à performance do MAM-SP. Na ocasião, as obras que

abordavam a sexualidade e o gênero foram censuradas para menores de 18

anos, além daquelas que faziam críticas religiosas terem sido criticadas. Na

época, como a curadoria encarou essa ocorrência? Como podemos relacionar

esse episódio de 2014 com a censura ao tema gênero e à arte que estamos

sofrendo agora?

P.L: Foi um processo bem complexo, que não sei se consigo descrever aqui

em  detalhes.  Resumindo  bastante,  teve  processo  judicial  por  heresia,  e  teve

processos  de  denúncia  pública  (na  internet,  principalmente,  mas  também  com

queixas à secretaria de educação por obscenidade e promoção do aborto). Os dois

processos foram promovidos por entidades diferentes.

Tinha obras que, quando a Bienal inaugurou, estavam acompanhadas por

uma indicação de que menores de 18 foram acompanhados por adultos, segundo as

indicações  da  equipe  legal  da  Bienal.  Depois  das  denúncias,  indicações  foram

adicionadas  para  outras  obras,  segundo  uma  solicitação  do  departamento  de

educação do Estado de São Paulo, que visitou a mostra.

O que eu queria falar com relação a isso é comunicar a complexidade de

uma articulação  institucional.  A gente  se  compromete  a  trabalhar  com a Bienal,

escolhe  vários  argumentos  temáticos,  várias  posições,  mais  de  80  projetos

artísticos. Aceitamos ser curadores, articular com a equipe da instituição, trabalhar

para os possíveis públicos… Como curadores temos responsabilidade com todos. O

problema acontece quando um projeto específico é criticado ou é atacado. Acho que

nesse contexto, a defesa e articulação desse projeto deve ser feita sem esquecer a

responsabilidade pelos outros projetos e pelas outras instâncias. É importante para

mim pensar como a defesa de um projeto pode ser feita sem impedir que os outros

projetos funcionem.

Se todos os artistas, todos os funcionários da Bienal e todas as pessoas

envolvidas concordaram em adotar uma resposta radical, a solução é mais fácil. Se
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isso  não  acontecer,  precisamos  negociar  essa  posição.  Outra  questão  que  é

importante  a  considerar  é  que  quando  você  é  curador  convidado,  em  última

instância,  é a instituição que decide. Você pode recomendar,  solicitar,  sugerir,  se

posicionar…  mas  você  não  tem  a  última  palavra.  No  caso  dos  protestos  por

obscenidade e heresia, foi a Bienal, com seus advogados, que tomou a decisão. 

Acho que dá para comparar  o  que aconteceu em 2014 com o que está

acontecendo agora, no Santander Cultural,  no Sesc em São Paulo, ou no MAM.

Tradição, Família e Propriedade, do Instituto Plinio Corrêa de Oliveira foi muito ativa

durante o processo de construção da Bienal e após a abertura. Articulando críticas,

produzindo  vídeos  na  Bienal  que  postavam  no  Facebook  ou  Youtube,  fazendo

campanhas com pais em escolas que iam visitar a Bienal... Eles mandavam e-mails

ou faziam protestos nas portas das escolas denunciando que seus filhos iam visitar

uma Bienal que tinha conteúdos obscenos e heréticos. Essa mobilização teve vários

efeitos, como cartas de protesto, cancelamento de visitas e inspeção da secretaria

de  educação  do  Estado  de  São  Paulo.  É  uma  estratégia  similar  ao  MBL,  de

denúncia nos circuitos de comunicação de seus grupos de uma exposição ou obra,

com o resultado de pessoas que não tem visto a obra denunciar essa obra como

obscena, pedófila ou herética. A diferença é que o MBL tem muito mais alcance e

capacidade organizadora  que a TFP.  Em 2014 a Bienal  tentou se proteger  com

essas recomendações de faixa etária, e como curadores aceitamos essa medida. É

bom  lembrar  que  essas  discussões  aconteceram  depois  da  polêmica  sobre  o

financiamento do Estado de Israel, o que fez nossa relação com a Bienal bem tensa,

e esvaziou um pouco nossas energias.

Para concluir: penso, como organizador de um evento, que o importante é

estabelecer uma situação de trabalho com os colaboradores e de comunicação com

os diferentes públicos que chegam. Ações simbólicas precisam ser  articuladas e

construídas com muito carinho, ou podem ser mal entendidas. 

3. Consigo perceber uma continuidade da 31a para a 32a Bienal, tanto

nos  títulos  Como (…)  coisas  que  não  existem e  Incerteza  viva, quanto  na

escolha curatorial da 31a e da 32a por obras sobre gênero e sexualidade. Você
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acredita que isso foi apenas uma coincidência curatorial ou talvez possamos

dizer  que  esta  relação  entre  as  duas  Bienais  possa  indicar  que  os  temas

sexualidade  e  gênero  são  assuntos  indispensáveis  na  arte  contemporânea

atualmente?

P.L: Eu não sei se são temas necessários. Acho que não tem um tema que

seja  inevitável,  mas  talvez  esteja  errado.  Estou  próximo de  várias  pessoas  que

trabalharam na curadoria da última Bienal, pessoas de minha geração, e talvez seja

essa  a  razão  pela  qual  essas  pessoas  estão  experimentando  o  mundo  em

parâmetros parecidos aos meus. A questão da sexualidade, do gênero, do desejo,

da  orientação  sexual,  de  como  os  corpos  são  considerados  na  sociedade  são

questões que estão aí, questões bem intensas, urgentes para mim. Mas não falaria

que essa questão deveria ser trabalhada sempre em qualquer contexto de arte. Ao

mesmo tempo há muitas pessoas trabalhando essas questões no contexto da arte e

há muitas pessoas no Brasil e no mundo que estão envolvidas com essas questões,

então faz sentido que elas entrem no espaço de articulação que é o contexto da

arte. Mas eu acho essencial que essas questões sejam tratadas em conexão com

pessoas que lidam com isso na rua,  no dia  a dia,  nas associações,  na vida.  O

mundo da arte tem uma tendência a falar de assuntos, sem falar com pessoas que

estão engajadas com tais assuntos.

Um  dos  problemas  do  Queermuseu, a  meu  entender,  foi  que  antes  da

polêmica acontecer, coletivos e indivíduos queer e de ativismo de gênero tinham

denunciando o fato que essa exposição estava sendo construída sem interlocução,

colaboração ou troca com pessoas que trabalham essas questões fora da instituição

arte. Para mim é fundamental que o trabalho sobre questões não seja feito apenas

como referência. Os produtores de arte (curadores, artistas, críticos), normalmente

de classe média, falamos bastante de coisas que acontecem fora do museu e de

nossa classe – ou assumimos que nossa perspectiva (de classe) é universal. Mas

não dá para falar por outros, dá para trabalhar junto com esses outros.
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4.  Em  meu  trabalho,  destaco  que  a  31ª  e  da  32ª  Bienais

desempenharam um papel  pioneiro  ao  trazerem os  temas  do  gênero  e  da

sexualidade,  principalmente  por  uma  perspectiva  queer,  nas  grandes

exposições  da  arte  no  Brasil,  visto  que  estas  temáticas  no  Brasil  sempre

estiveram à margem dos circuitos de arte e das instituições mais tradicionais.

Podemos destacar hoje a exposição  Histórias da Sexualidade no MASP e o

Queermuseu, mostras  grandes  e  inéditas  que  abordam  em  forma  de

retrospectiva,  os  temas  da  sexualidade  e  do  gênero.  Nesse  sentido,  você

acredita que a 32ª Bienal, assim como a 31ª, tiveram um papel de preparar o

terreno para que outras instituições também tirassem o tema do armário, ou

seja, tratassem da sexualidade e do gênero assumidamente?

P.L: É difícil falar de um trabalho que eu fiz como um trabalho pioneiro, seria

bem arrogante. Acho que nós trabalhamos essas questões porque eram questões

que estavam lá, estavam na rua, nas cabeças e corpos das pessoas. Acho que a

equipe da 32a Bienal falaria o mesmo. Não sei se nosso projeto influenciou a equipe

MASP, ou MAM. Na exposição trabalhamos com projetos contemporâneos e com

projetos dos anos 1980, do Brasil e fora do Brasil. Não inventamos nada. Pode ser

que, quando um diálogo começa, outras pessoas decidam continuar esse diálogo, o

que é positivo, eu acho. Mas só os curadores do MASP ou  Queermuseu podem

contar se essa questão foi uma questão que eles identificaram na Bienal que a gente

fez, ou 32a. Meu intuito é que não fomos nós que inauguramos a conversa. 
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