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RESUMO 

 

A pesquisa centra-se na compreensão dos elementos das culturas populares 

e identidades regionais que atravessam os ativismos queer, que se desenrolam entre 

ruas e redes nos circuitos artísticos/musicais do Baixo Augusta e Anhangabaú, em 

São Paulo/BR. Privilegiamos as negociações e confluências culturais presentes nas 

cenas/circuitos musicais e da vida noturna, além da movimentação e trocas 

constantes que se desenrolam na Rua Augusta e em suas imediações (em direção ao 

Anhangabaú), onde esses fluxos locais e globais mostram-se em constante 

efervescência e hibridismos. Buscamos, através deste estudo, observar como esses 

elementos subculturais/alternativos, presentes nas bordas, se articulam para além dos 

fluxos das ruas, reverberando nas trocas e conexões das redes. Fazemos isto por 

meio de uma pesquisa de inspiração etnográfica (online e nas ruas), que toma como 

enfoque a construção de identidades através da indumentária, corporalidade e 

performatividade presentes nas práticas de consumo artístico/musical e sentidos de 

estilo de vida nesses circuitos. Dialogamos e trazemos também as produções 

artísticas/musicais de alguns artistas que dialogam com o alternativo-queer de 

diferentes formas: seja na relação com o queer em sua construção estética, seja nos 

aspectos sonoros que mesclam gêneros musicais tipicamente regionais brasileiros 

flertando com o pop e o indie do mainstream, ou ainda com as letras das músicas que 

constroem narrativas de engajamento sociopolítico ligado às maiorias desfavorecidas, 

pertencentes a essa movimentação e potência do queer nesse éthos-alternativo. 

Buscamos ainda compreender como o consumo das produções desses artistas 

reverbera em potências sociais, culturais e políticas que refletem nessa cena/circuito 

alternativo-queer. Nesse processo de negociações e trocas em meio aos fluxos 

urbanos inseridos no Baixo Augusta, percebemos diálogos com ideologias 

sociopolíticas mais amplas e engajamentos vinculados a grupos de ações disruptivas 

(LGBTQIA+ não-normativos e seus desdobramentos nos feminismos, movimento 

negro e elementos periféricos) através de negociações fluidas, porém conflituosas, 

que tomam outros sentidos e proporções, se intensificando nas redes sociais digitais 

com a produção de memes críticos e politizados, assim como nas interações 

proporcionadas pelas lives de artistas pertencentes a essa cena/circuito, festas 

remotas promovidas pelas casas noturnas dessas territorialidades, e também aquelas 

articuladas pelos próprios agentes sociais em conexão, a partir das limitações 



 

causadas pelo distanciamento social devido à pandemia do Covid-19, que converteu 

tais fluxos urbanos em fluxos virtuais no ano de 2020. 

 

Palavras-chaves: Éthos-Alternativo Queer; Culturas Juvenis; Territorialidades; 

Cultura Popular/Regional; Fluxos Urbanos/Virtuais; Engajamento LGBTQIA+. 

  



 

ABSTRACT 

 

This research focuses on understanding the elements of popular cultures and 

regional identities that cross the queer activisms that unfolding between streets and 

networks in the artistic/musical circuits of Baixo Augusta and Anhangabaú in São 

Paulo/BR. We privilege the negotiations and cultural confluences present in the 

musical/nightlife scenes/circuits and the constant movement and exchanges that 

unfolding on ‘Rua Augusta’ and its surroundings (towards Anhangabaú), where these 

local and global flows demonstrate constantly effervescence and hybridism. We seek 

through this study to observe how these subcultural/alternative elements present at 

the edges are articulated beyond the street flows, reverberating in the exchanges and 

connections of the networks. We do this through ethnographic-inspired research 

(online and on the streets) that focuses on the construction of identities through 

clothing, corporeality and performativity present in artistic/musical consumption 

practices and lifestyle senses in these circuits. We dialogue also with the 

artistic/musical productions of some artists who are connected with the alternative-

queer in different ways: Wether in the relationship with the queer in its aesthetic 

construction, or in the sound aspects that mix typically Brazilian musical genres flirting 

with pop and the mainstream indie, or with the lyrics of the songs that build narratives 

of socio-political engagement linked to disadvantaged majorities, belonging to this 

queer movement and potency in this alternative ethos, and we seek to understand how 

the consumption of these artists' productions reverberate in potencies social, cultural 

and political reflections in this queer alternative scene/circuit. This process of 

negotiations and exchanges in the midst of the urban flows in Baixo Augusta, we 

perceive dialogues with broader socio-political ideologies and engagements linked to 

groups of disruptive actions (non-normative LGBTQIA + and their unfolding in 

feminism, black movement and peripheral elements) through fluid negotiations, 

however conflicting that take on other meanings and proportions intensifying in digital 

social networks with the production of critical and politicized memes, as well as, in the 

interactions provided by the lives of artists belonging to this scene/circuit, remote 

parties promoted by the nightclubs of these territorialities, and also those articulated 

by the social agents themselves in connection, based on the limitations caused by 

social distance due to the Covid-19 pandemic, which converted such urban flows into 

virtual flows in the year 2020. 



 

 

Keywords: Éthos-Alternative Queer; Youth Cultures; Territorialities; 

Popular/Regional Culture; Urban/Virtual Flows; LGBTQIA+ engagement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo se fundamenta nas articulações, negociações e tensionamentos 

que se desenrolam nos fluxos urbanos de grupos juvenis alternativos-queer em 

regiões centrais da capital paulista, percebendo o queer (Louro 2001; Silva 1999) 

como definição e potência que ilustra particularidade de grupos/sujeitos derivados do 

LGBTQIA+ não limitados e/ou absorvidos por definições/imposições dos padrões 

hegemônicos sociais. Tais grupos/sujeitos encenam diálogos possíveis entre 

elementos advindos das subculturas underground/periféricas e a cultura 

pop/mainstream, ao mesmo tempo em que flertam e absorvem elementos da cultura 

popular/regional.  

Diante de tal fenômeno, assumimos uma abordagem e perspectiva sobre os 

elementos que percebemos enquanto atravessamentos e conexões mais relevantes 

das articulações em torno do éthos-alternativo queer aqui indicado. Tais fenômenos 

tensionam, dialogam e se interligam por um arcabouço teórico-conceitual que 

perpassa pelos sentidos de territorialidades (Santos, 1999; Haesbaert, 2002), 

performatividades (Butler, 2003; 2013) e negociações (Williams, 1979; Martín-

Barbero, 2002; García-Canclini, 2008) percebidos nas socialidades, interações, usos, 

apropriações, tensionamentos, subversões, engajamentos e sentidos ideológicos 

corporificados nas estéticas/corporalidades desses grupos/sujeitos alternativos-

queer. 

A fim de compreender este tripé estruturado da tese, algo importante que se 

coloca é pensar a respeito de questões que englobam: as características e elementos 

específicos que fazem parte do popular/regional; o papel e influência que esses 

elementos populares/regionais passam a manter diante da construção de uma cultura 

alternativa-queer em São Paulo (englobando produção cultural e estilo de vida 

daqueles que consomem), tornando-se elementos distintivos. 

Os sentidos de popular/regional que apontamos aqui são pensados para além 

de uma construção político-econômica, sendo percebidos, principalmente, por seus 

aspectos culturais que reverberam e são enaltecidos por meio das 

performatividades/performances, corporalidades, estéticas, sonoridades, letras de 

música, indumentárias e construções identitárias do éthos-alternativo queer inserido 

nesses fluxos urbanos paulistanos e em suas territorialidades.  
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A pesquisa tem como objetivo observar os usos, apropriações e 

ressignificações praticadas pelos grupos/sujeitos juvenis alternativos-queer que 

consomem esse estilo de vida, sejam pelas práticas de consumo de capital cultural e 

midiático, sejam pelas ideologias e engajamentos sociopolíticos, sejam ainda pelas 

construções estéticas, identitárias e performativas e suas relações com os espaços 

públicos/privados, negociações com o hegemônico/mainstream, e as 

construções/trocas de vínculos com os territórios a que são pertencentes, 

frequentadores e/ou colaboradores identitários. 

 Buscamos perceber os engajamentos sociopolíticos dos grupos/sujeitos que 

compõem o éthos-alternativo queer presente nos fluxos das territorialidades do Baixo 

Augusta, em direção ao Anhangabaú, que são interpelados pelas reverberações da 

cena/circuito1 musical ali presente e pelas produções audiovisuais/midiáticas de 

artistas que perpassam essas territorialidades, seja por terem suas carreiras iniciadas 

nessa região, seja por terem suas músicas tocadas frequentemente nas festas/casas 

noturnas (ou nas próprias festas na rua), ou ainda por serem potencialmente 

consumidos por esses grupos/sujeitos alternativos-queer aqui analisados. 

 É importante ressaltar que não pretendemos fazer uma análise detida dos 

artistas em questão, mas que trazemos suas produções audiovisuais e midiáticas 

(tanto em videoclipes, apresentações e lives, quanto em reverberações em memes 

nas redes) por atravessarem diretamente o éthos-alternativo queer e os fluxos da 

cena/circuito que analisamos aqui. De modo que tais grupos/sujeitos alternativos-

queer acabam por articular e reverberar sentidos destas produções audiovisuais, 

passando a refletir e absorver a cena/circuito musical e suas territorialidades, nos 

auxiliando a compreender as relações existentes entre a estética dos videoclipes, das 

imagens e identidades dos artistas em voga, e como se propagam e se manifestam 

na cena ou circuito musical aqui analisados, se explicitando na estética e identidade 

dos grupos/sujeitos alternativos-queer que consomem e se apropriam dessas 

produções musicais e das territorialidades na cidade, manifestando-se nas 

 
1 Ressaltamos que usamos o termo cena/circuito neste trabalho. Isso porque a noção de cena - advinda 
de Will Straw, e amplamente utilizada no campo da Comunicação (cf: JANOTTI e SÁ, 2013) para 
analisar movimentações socioculturais urbanas que mesclam estética musical, indumentária, gostos e 
estilos de vida - é ampliada com a noção de circuito, trazida por Herschmann (2000; 2013), a qual 
pensa noções e territórios mais espraiados na cidade, que englobam diferentes espaços e seus fluxos 
(PEREIRA, 2015). 
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performatividades que se desenrolam tanto nas práticas urbanas como nas produções 

midiáticas das redes por meio de posts e memes.  

Observamos uma constelação composta por artistas que percebemos 

enquanto alternativos, e que orbitam entorno do queer apresentando diferenças entre 

si e suas produções, sendo alguns deles: “As Bahias e a Cozinha Mineira”, Aretuza 

Lovi, Ctrl + N, Davi Sabbag, Duda Beat, Gaby Amarantos, Getúlio Abelha, Gloria 

Groove, Jaloo, Johnny Hooker, Juan Guiã, Karol Conka, Kaya Conky, Kika Boom, 

Letrux, Lia Clark, Liniker, Linn da Quebrada, Majur, Mateus Carrilho, MC Tha, Pabllo 

Vittar, Pepita, Potyguara Bardo, Quebrada Queer, Urias, entre outros. Eles 

demonstram um diálogo com o éthos-alternativo queer de diferentes formas: 1) o 

primeiro diálogo é a relação com o queer em sua construção estética identitária 

através de suas roupas/aparências físicas e performatividades não normativas; 2) o 

segundo são os aspectos sonoros que mesclam gêneros musicais regionais 

brasileiros flertando com o pop e o indie; 3) e o terceiro é como seus posicionamentos, 

performances e músicas que constroem uma narrativa com o intuito de engajamento 

sociopolítico ligado às maiorias desfavorecidas (LGBTQIA+, feministas, negros, 

periféricos etc.). Ainda que tais artistas e suas produções não sejam os elementos 

centrais de análise desta pesquisa, são elementos que envolvem os acontecimentos 

que estão relacionados com os fluxos urbanos e digitais, e as afetações que estimulam 

o éthos-alternativo queer em circuitos musicais-culturais paulistanos do Baixo Augusta 

e Anhangabaú, sendo este, de fato, o foco de análise da pesquisa. 

Propomos, portanto, analisar uma cena/circuito musical alternativa-queer 

perpassada por fluxos que constituem territorialidades diversas no centro urbano da 

capital paulista, partindo do Baixo Augusta em direção ao Anhangabaú. Tal 

cena/circuito musical apresenta sentidos mais fluidos e menos estáticos do que prevê 

o conceito de cena (Straw, 2006), sendo esse o motivador de optarmos por uma 

definição que propõe um diálogo entre cena e circuito, já que, ainda que tal cena 

musical alternativa-queer esteja articulada historicamente e seja articuladora dos 

sentidos identitários da territorialidade do Baixo Augusta, percebemos que existem 

trânsitos e aspectos migrantes que apontam que tal cena é também um circuito 

musical efervescente, mutável, transitório e multi-situado. 

Tal cena ou circuito em fluxos, que analisamos aqui, é articulado em sentidos 

locais/globais que lhe atribuem sentidos de cosmopolitismos (Pereira, 2017; Delanty, 

2008), perpassados por tensionamentos que ressignificam elementos advindos das 
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subculturas underground/periféricas e populares/regionais, atribuindo-lhes novos 

sentidos distintivos. Tomamos inicialmente como enfoque desta pesquisa os fluxos 

urbanos e suas territorialidades, que entendemos para além de seus sentidos 

espaciais/geográficos básicos, levando em consideração principalmente as camadas 

identitárias, distintivas e de trocas que tais territórios constroem com esses 

grupos/sujeitos alternativos-queer.  

No entanto, no decorrer da pesquisa, assumimos uma análise que se 

desenvolveu pelos sentidos, negociações e potencialidades midiáticas articuladas 

entre ruas e redes, devido à pandemia do Covid-19 e o distanciamento social 

decorrente que se estabeleceu como lei na cidade de São Paulo a partir de março de 

2020. Passamos, portanto, a observar como esses fluxos urbanos foram interpelados 

e redirecionados/recondicionados aos fluxos nas redes digitais, que já existem, mas 

que passaram a ser ainda mais potencializados através da 

produção/compartilhamento de elementos midiáticos desses grupos/sujeitos 

alternativos-queer, por meio das lives, eventos virtuais, interações em grupos de redes 

sociais e proliferação de memes, satíricos e engajados. 

Com base em Pereira e Pontes (2017), a noção sobre o alternativo apresentada 

aqui se refere a uma cultura e seus grupos/agentes sociais que se mostram não-

hegemônicos, pois, ao mesmo tempo em que não se opõem às normatividades sociais 

hegemônicas, também não as absorvem totalmente. Os autores apontam que o 

alternativo está muito mais ligado a negociações, tensões e conflitos entre o que se 

absorve do hegemônico e é ressignificado por esses grupos/agentes, sendo o 

alternativo, portanto, uma cultura que se encontra no entre, não sendo nem totalmente 

subversiva, nem totalmente mainstream, mas sim o resultado de negociações 

conflituosas. Este conceito foi formulado e vem sendo usado exatamente para avançar 

sobre perspectivas dualistas que contemplem as disparidades entre mainstream e 

contraculturas2, sendo percebidas no éthos-alternativo as relações conflituosas em 

que são articuladas negociações entre esses dois extremos ideológicos.  

Outra questão contemplada neste estudo é a influência que os grupos urbanos, 

que se fazem produtores/consumidores dessa cena ou circuito alternativo, detém 

sobre a produção e visibilidade dos artistas, sendo esses grupos urbanos alternativos 

 
2 Movimento ideológico de subversão, contra os cânones e padrões da cultura hegemônica ocidental e 
de um sujeito visto como universal e referencial, iniciado na década de 1960, composto por um estilo 
de mobilização e contestação social se utilizando também de novos meios de comunicação em massa. 
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os que mais promovem e viabilizam tais fluxos e convergências entre produções 

artísticas através dos usos e apropriações. Para Straw (2006), a noção de cena se 

refere ao conceito usado para perceber práticas musicais em seus processos de 

territorialização, é o processo onde espaços e sonoridades dispersas transformam-se 

em lugares carregados de identidades. 

Tomam-se como ponto de partida, ao pensarmos toda a problemática na qual 

esta pesquisa se fundamenta, os processos formativos ligados às relações 

socioculturais e socialidades entre os grupos alternativos presentes no centro urbano 

da cidade de São Paulo, e sua reverberação nas redes. Ainda que percebamos que 

esse fenômeno é muito impulsionado por questões ligadas às subculturas, que se 

referem aos grupos/agentes sociais historicamente subalternizados - motivados não 

somente por valores ideológicos e de classe, mas também referindo-se às 

construções identitárias através do estilo de vida, estético e posicionamentos de 

autoafirmação (Guerra, 2013; Guerra e Figueredo, 2019) - optamos por denominar o 

fenômeno/circuito aqui analisado, assim como seus grupos/agentes sociais, como 

sendo uma cultura alternativa, em concordância com Pereira e Pontes (2017). Ainda 

que um dos elementos que impulsiona/motiva esses grupos/agentes seja derivado de 

ideologias ligadas a essas maiorias desfavorecidas, percebemos que o fenômeno se 

faz alternativo por ser não-hegemônico, não sendo necessariamente totalmente 

subversivo, mas uma cultura que absorve e flerta com a hegemonia social, articulando 

relações conflituosas entre o subversivo e o normativo, apropriando-se, dando novos 

usos e ressignificando elementos.  

Tal pesquisa surgiu como proposta que busca formular outras percepções e 

concepções sobre os usos, apropriações, práticas, identidades e socialidades 

articuladas no cenário alternativo, que eclode entre fluxos e negociações, partindo de 

referências absorvidas e ressignificadas de culturas populares/regionais3 existentes 

no Brasil. Tais culturas populares remetem-se aos elementos estéticos e identitários 

periféricos e regionais, que passam a ser enaltecidos de maneira engajada, a fim de 

trazer visibilidade e discussões que se fazem pertinentes sobre temáticas como: 

movimento negro, movimentos feministas, culturas periféricas e/ou regionais 

(subalternizadas) e múltiplas identidades de gêneros pertencentes ao movimento 

LGBTQIA+. Uma noção de interculturalidade se coloca aqui para que possamos 

 
3 Como observado na inserção da música “Tá Rocheda” da banda baiana “Os Barões da Pisadina” 
sendo tocada por uma drag queen em uma live da casa noturna Selva, localizada no Baixo Augusta. 
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pensar as relações articuladas entre as múltiplas culturas em seus fluxos 

locais/globais, propondo dinâmicas que norteiam o pertencimento, consumo material 

e simbólico e as sensibilidades (García-Canclini, 2001; apud Pereira, 2017). 

Relacionamos aqui os conceitos de fluxos local/global que se fazem presentes nas 

culturas alternativas, e que se articulam na grande metrópole que é a cidade de São 

Paulo; tais fluxos nos ajudam a repensar as inter-relações existentes em que se amplia 

o repertório social/cultural, permitindo que seja possível o surgimento e 

compartilhamento de novos elementos, que dialogam em patamares locais e globais 

(Appadurai, 2004 apud Pereira, 2012). 

Segundo Williams (1979), é possível observar a existência de três definições e 

temporalidades que caracterizam a construção das formações culturais, sendo elas: 

residual, dominante e emergente. O “residual” trata de toda a cultura que já não é 

parte do principal polo de referência, porém ainda se faz presente, mesmo que por 

muitos esquecida; o “emergente” se refere aos elementos socioculturais constituídos 

como algo novo e, possivelmente, inovador e vanguardista; e o “dominante” trata do 

que compõe a cultura hegemônica que predomina. Ao pensarmos essas negociações, 

diante do processo sociocultural que vêm se formando por meio da produção e estilo 

de vida alternativo, podemos dizer que essas relações estão muito mais enraizadas 

nos parâmetros normativos e hegemônicos sociais, o que torna esse processo em 

efervescência a cultura alternativa vinculada a elementos populares regionais, uma 

ruptura que vem se mostrando vanguardista e emergente, porém, que está cada dia 

conquistando espaço e se inserindo no que se faz dominante, sem deixar de carregar 

elementos residuais, sempre em disputa simbólica.  

Tais elementos regionais4 aqui apontados passam a ser ressignificados e 

relidos de modo que lhes são atribuídos sentidos distintivos que os tornam “cool”, 

sendo a partir do consumo de elementos tidos como exóticos e de origens culturais 

distintas que se dá um processo de “onivorismo cultural” (Peterson e Kern, 1996), 

passando a ser medido o quão alternativo, desconstruído, subversivo, diferenciado e, 

por assim dizer, “cool”, um sujeito é percebido e/ou se mostra diante de seu grupo. 

 
4 Regional, aqui, se refere a grupos e culturas de outras regiões do Brasil, fora do eixo Rio/SP, que, 
historicamente e economicamente, por serem grandes centros urbanos que aglutinam diferentes 
migrantes, passaram a se estabelecer enquanto territorialidades percebidas como centrais, referenciais 
e cosmopolitas, buscando diferenciar-se dos sentidos de regionalidades/ancestralidades que as demais 
territorialidades brasileiras carregam e assumem (em maior ou menor grau) em suas identidades. 
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RELAÇÕES ENTRE O ALTERNATIVO E AS “REGIONALIDADES” PRESENTES NO 

POPULAR 

 

Baseando-se nesta problematização da pesquisa, buscamos refletir sobre 

como se desenvolvem essas convergências entre produções artísticas muito 

singulares (que se relacionam, no entanto, com o alternativo), os elementos ligados 

ao popular e ao que se compreendem como elementos regionais (lembrando que 

estes são perpassados por fluxos locais/globais e não vistos como puros ou 

cristalizados), os usos, práticas e apropriações articuladas entre os grupos 

alternativos urbanos em São Paulo/BR. Tais elementos, que aqui percebemos como 

regionais, podem ser observados nos componentes melódicos, rítmicos, 

estéticos/indumentárias, expressivos, nos sotaques e prosódias, presentes nas 

produções e performatividades de alguns artistas como: Duda Beat 

(Recife/Pernambuco), Jaloo (Castanhal/Pará) e Potyguara Bardo (Natal/Rio Grande 

do Norte), para citar alguns exemplos. 

O que apontamos aqui, enquanto sentidos de regionalidades, é pautado numa 

ótica que leva em consideração São Paulo enquanto centralidade hegemônica do 

país, de modo que deve ser percebida a perspectiva e lugar de fala que tal dimensão 

de poder exerce. Os sentidos de popular/regional são atravessados e delimitados por 

uma dimensão que atribui tal valor ao “outro regional”, e compreende o eixo Rio – São 

Paulo enquanto territorialidade central e referencial do Brasil, de modo que percebe 

as demais regiões enquanto distintas dos sentidos de hegemonia, passando a ter uma 

carga de exotismo aí atribuída. Para Haesbaert (2010), o regional deve ser também 

percebido por sua dimensão simbólica, enquanto “arte-fato” na sobreposição de 

sentidos tão opostos quanto fato e artifício. Para o autor, os sentidos que envolvem a 

regionalidade se fazem presentes na criação concomitante da “realidade” de uma 

região, em conjunção às representações do regional, tendo ambas a mesma 

relevância e sendo indissociáveis, de modo que o imaginário que envolve os sentidos 

de regionalidade constrói e legitima seus sentidos simbólicos.  

Tal perspectiva a respeito dos sentidos de regionalidade é atravessada pelos 

sentidos de local/global (Appadurai, 2004, apud Pereira, 2012), de tal forma que, na 

atualidade, esses aspectos não se apresentam separadamente, sendo o local 

interpelado pelo global e o global propagador do local constantemente, num fluxo de 



29 
 

 

conflitos e negociações. Os sentidos de regionalidades observados nesse éthos-

alternativo queer são advindos das lógicas do que percebemos enquanto local, em 

diálogo com o global que absorve e ressignifica suas representações, atribuindo novos 

valores aos sentidos de regionalidade. Os sentidos de regionalidade e globalização 

se apresentam complementares e em dinâmicas de constante sobreposição 

confluente uma sobre a outra, de modo que se tornam quase que indiscerníveis 

(Haesbaert, 2010).  

Esses aspectos de regionalidades são percebidos nas produções enquanto 

reverberação advinda dos artistas aqui mencionados de diferentes formas, por um 

lado pelo viés da ancestralidade, que perpassa e emana, em suas sonoridades, 

representações estéticas identitárias e indumentárias, que estão impressos em suas 

produções audiovisuais. São exemplos disso:  

O grupo “As Bahias e a Cozinha Mineira”, que, além de imprimir esses 

elementos ancestrais/tradicionais em suas produções audiovisuais, performances e 

construção estética identitária, também atrela suas ancestralidades baiana e mineira 

ao nome da própria banda. Já MC Tha, nascida e criada na periferia de São Paulo 

(Cidade Tiradentes, extremo da Zona Leste da Capital), é mulher negra que evoca 

muitos elementos étnicos de matriz africana, mesclando-os aos elementos advindos 

da cultura regional e periférica em suas músicas e videoclipes, algo impresso, 

respectivamente, em “Rito de Passá” (2019) e “Coração Vagabundo” (2020).  
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Figura 01 – Clipe “Rito de Passá” 01 

(MC Tha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Rito de Passá”5 

Figura 02 – Clipe “Rito de Passá” 02 

(MC Tha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Rito de Passá”. 

Figura 03 – Clipe “Coração Vagabundo” 01 

(MC Tha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Coração 
Vagabundo”6. 

Figura 04 – Clipe “Coração Vagabundo” 02 

(MC Tha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Coração 
Vagabundo”. 

 

No caso de Aretuza Lovi, mesmo que nascida em Goiânia, a cantora/drag 

queen absorve e incorpora elementos da cultura do Norte/Nordeste, como é o caso 

do videoclipe da música “I Love You Corote” (2020), em que a cantora aciona diversos 

estereótipos da cultura nordestina, mas os ressignifica para interpretar uma musa do 

forró. 

 

 

 

 

 
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PRAx8dgvPAo. Acesso em: Outubro, 2020. 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2KYPk0n9z-4. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Figura 05 – Clipe “I Love You Corote” 01 

(Aretuza Lovi) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “I Love You 
Corote”7. 

Figura 06 – Clipe “I Love You Corote” 02 

(Aretuza Lovi) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “I Love You Corote”. 

 

Os sentidos de regionalidade, em Aretuza, reverberam para além de sua 

estética, se fazendo presente muitas vezes no sotaque performado em suas 

apresentações, como no caso da live “Festival do Orgulho Live8”, realizada em abril 

de 2020, em parceria com Pabllo Vittar, Pepita, Mateus Carrilho e Urias, momento em 

que a artista agradece ao povo do Norte/Nordeste, afirmando se inspirar em sua 

cultura, tendo sido, assim, que conseguiu conquistar a posição midiática que ocupa 

atualmente.   

Esses sentidos regionais que advém do Norte/Nordeste, e que estão em voga 

nessa cena/circuito musical que analisamos aqui, podem ser percebidos na forma 

como essas referências culturais passaram a ser absorvidas e reverberam para além 

de meras inspirações nas produções desses artistas alternativos, passando a se 

tornar prática de consumo e estilo de vida desses grupos/sujeitos alternativos-queer. 

Um exemplo desse processo pode ser percebido na fala da cantora soteropolitana 

Majur, que, em entrevista à Vogue, em março de 2019, antes da realização de seu 

show no Baile Vogue, afirma: “A maior parte do meu público online está em São 

Paulo”9. 

São os elementos advindos dessas culturas e percebidos enquanto 

culturalmente exóticos, diante da noção de centralidade existente no eixo Rio/São 

Paulo, que propõem um diálogo/estranhamento e dimensões de interculturalidade 

 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=pOtNz5Ov9do. Acesso em: Outubro, 2020. 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xxyCAxh0_Ok. Acesso em: Agosto, 2020. 
9 Disponível em: https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2019/03/12-fatos-que-voce-precisa-
saber-sobre-majur-nova-voz-da-musica-baiana.html. Acesso em: Agosto, 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=xxyCAxh0_Ok
https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2019/03/12-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-majur-nova-voz-da-musica-baiana.html
https://vogue.globo.com/lifestyle/cultura/noticia/2019/03/12-fatos-que-voce-precisa-saber-sobre-majur-nova-voz-da-musica-baiana.html
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(Canclini, 2007) nos encontros proporcionados entre local e global. Alguns outros 

exemplos desses elementos regionais acionados podem ser observados na música 

“Ribuliço10”, da cantora/drag queen Potyguara Bardo, do Rio Grande do Norte, que já 

em seu título traz uma expressão popular nordestina escrita de forma que segue a 

sonoridade que a palavra tem ao ser dita com a prosódia dessa região do Nordeste. 

Outras expressões também são percebidas ao longo da música, como “balança as 

cadeira11” e “arreia12”. Foi possível observar a interação do público para com tais 

expressões em um show realizado pela cantora no Estúdio Bixiga, localizado no bairro 

do Bixiga, região central da capital paulista, situada em paralelo ao Baixo Augusta, e 

que também apresenta sentidos ligados ao underground e se direciona a região do 

centro antigo da cidade de São Paulo. 

 

Foto 01 – Show Potyguara Bardo 

(Estúdio Bixiga – 06/10/2019)  

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Por meio desses questionamentos, passamos a pensar como são negociadas 

as relações existentes entre as culturas alternativas e as referências populares 

presentes em elementos regionais, que ajudam a construir o que, nesta pesquisa, 

pretendemos denominar por “regionalidades”. Essas regionalidades podem ser 

percebidas na construção estética e nas sonoridades da produção artística e 

performatividade desses artistas, como sendo elemento de construção identitária 

singular: no caso de Jaloo (por exemplo), o artista traz em si uma questão paraense 

que flerta com o tecnobrega em suas melodias, e uma estética de raiz indígena, mas 

 
10 Expressão nordestina que define confusão. 
11 Expressão nordestina que define o ato de requebrar/rebolar. 
12 Expressão nordestina que define o ato de abaixar/agachar até o chão. 
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que é atravessada por elementos do mainstream e da cultura pop, construindo, assim, 

esses cosmopolitismos. Esse flerte com o brega, o arrocha e outros gêneros musicais 

mais distantes do que é comumente percebido em um centro urbano, como a cidade 

de São Paulo, está presente também na produção de artistas como Duda Beat, “As 

Bahias e a Cozinha Mineira”, Gaby Amarantos, Johnny Hooker e Mateus Carrilho. No 

caso de Pabllo Vittar, além do flerte com o brega e o arrocha, a artista absorve 

aspectos de gêneros como forró e axé, ressignificando-os através de elementos da 

cultura pop, e estando bastante inserida no mainstream. Além disso, o fato de a artista 

ser uma drag queen faz com que esses atravessamentos se mostrem ainda mais 

evidentes, pois existe em sua produção artística convergências de influências e 

referências de origens extremamente opostas. Esses elementos mais regionais e 

díspares do que comumente é associado à cultura pop e à produção drag tradicional 

podem ser percebidos em outras drag queens, como a relação de Gloria Groove com 

o rap e a de Lia Clark com o funk. 

Percebemos também essa cena/circuito artístico de São Paulo - que aqui 

analisamos e nos quais estes artistas citados são referenciais - como sendo uma 

cena/circuito alternativo, que se esboçou no Baixo Augusta e vem se expandindo para 

outras regiões centrais da cidade, como o Anhangabaú e o Bixiga, e indo além, 

atingindo circuitos internacionais, estando presente em outras urbes cosmopolitas. No 

caso do circuito paulista, esses elementos regionais são apropriados com valor de 

distinção, valorizados por estes grupos/agentes sociais; isso porque São Paulo tem 

uma posição no país que é de protagonismo, como cidade mais rica economicamente, 

e sendo um polo cultural muito importante no circuito nacional. É importante ressaltar 

também que há majoritariamente, em São Paulo, preconceitos e sentidos de 

etnocentrismo que se mostram em várias formas em relação a outras partes do Brasil, 

principalmente perante o Norte e o Nordeste; desse modo, a valorização de elementos 

regionais advindos dessas regiões é uma forma desta cena/circuito alternativo trazer 

outros valores, não hegemônicos, para a produção artística, e que alimentam essa 

cena/circuito, que se forma por todo e qualquer elemento que tenha sua origem 

derivada da cultura popular/regional, com um vínculo nas afetividades e identidades 

performatizadas, que se fazem características de cada região e/ou do que é “típico” 

em cada uma delas, ou ao consumo massivo e “popularesco” de ampla acessibilidade 
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e, normalmente, de custo baixo, de maneira que tais elementos são ressignificados e 

passam a assumir sentidos do que se percebe como “cool” (Peterson e Kern, 1996).   

A cultura alternativa se mostra em processo dinâmico e em construção, 

absorvendo elementos hegemônicos ao mesmo tempo em que se opõe a eles através 

dos usos, por meio da busca por construir estilos de vida que se querem críticos e 

com alto grau de performatividade, passando pela estetização do corpo, da vida, das 

experiências e dos afetos (Pereira e Pontes, 2017). Sendo o alternativo subtendido 

como “elemento distintivo” (muitas vezes de maneira transgressora) por se 

estabelecer fora dos padrões sociais normativos e fugir do que possa ser considerado 

hegemônico, predomínio e/ou padronização sociocultural, de alguma maneira o 

alternativo passa a fazer uso e absorver elementos populares (a fim de ressignificá-

los), tornando-os distintivos. 

Com base nos preceitos apontados até aqui, passamos a pensar essas trocas 

e negociações que são articuladas entre a cultura alternativa e os elementos vindos 

do popular/regional conforme Hall (2000), que conceitua a identidade como “ponto de 

sutura”, ou seja, a busca do autor é definir e conceituar uma negociação constante e 

conflituosa entre posições de sujeito instauradas e processos possíveis de 

subjetivação, onde se aplicam múltiplas referências, permitindo que existam encontros 

e negociações entre as tantas referências que se relacionam em conflito.  

Entendemos aqui que existe uma negociação que se articula entre as culturas 

alternativas esboçadas nos circuitos da cidade escolhida e as “regionalidades” 

populares que são apropriadas, relidas, ressignificadas. Segundo Pontes (2017), a 

cultura alternativa se faz exatamente por existir em meio a conflitos, negociações e 

articulações, fazendo com que seja possível absorver, dar novos usos e apropriações 

aos diversos elementos que compõem e transpassam o éthos-alternativo. Essa noção 

de “éthos-alternativo” apontada pelo autor, e que trazemos como principal elemento 

para o desenvolvimento desta pesquisa, será melhor abordada e desenvolvida mais 

adiante no texto. 

Certeau (1995) aponta a existência de um centro referencial na sociedade, de 

onde os demais grupos sociais passam a absorver referências e a serem 

influenciados. Para Certeau, esse centro seria inevitavelmente o único detentor do 

poder de influência, estando no topo das camadas sociais e servindo de referência 
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para os demais grupos. No entanto, percebemos que tal perspectiva não contempla 

os agenciamentos das culturas alternativas-queer aqui analisadas, já que absorvem e 

se apropriam de elementos advindos de culturas subalternizadas, periféricas e não 

hegemônicas, ressignificando-as e dando-lhes caráter distintivo diante do éthos-

alternativo queer.  

Pontes (2017) propõe pensarmos essa estrutura reconfigurada para ser 

aplicada na atualidade, sendo que, nesse caso, o poder hegemônico nem sempre está 

vinculado ao topo de uma estrutura social formal, mas sim tornando possível 

pensarmos que esse detentor do poder e emissor de referências possa se dar através 

de tantas outras formas (seja por classe, identidade, estilo de vida, estética/estilo de 

moda). Pontes aponta que é necessário levar em consideração os grupos por uma 

ótica específica, e as maneiras pelas quais esses “polos” disseminadores de 

referências estão relacionados. 

 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, ENGAJAMENTOS SOCIOPOLÍTICOS E VISIBILIDADE 

NA CULTURA ALTERNATIVA 

 

Percebemos uma evolução crescente e potencial na produção fonográfica nas 

bordas do mainstream, sendo possível observar, na atualidade, um relacionamento 

mais ativo e constante entre os artistas e produtores, assim como uma aproximação 

nas relações entre as grandes e pequenas gravadoras existentes no mainstream 

(Herschmann, 2011). Esse fenômeno alternativo no Brasil passou a ser observado 

ainda durante a pesquisa de mestrado (entre 2015 e 2017), sendo potencializado 

durante o primeiro semestre de 2017. Artistas apontados e analisados ao longo da 

pesquisa de mestrado passaram a obter uma enorme projeção, e ganharam 

visibilidade alcançando o circuito internacional (principalmente, passando a realizar 

turnês na Europa), como as cantoras Karol Conka e Linn da Quebrada. Esse 

fenômeno do crescimento da produção independente/alternativa nas bordas do 

mainstream em São Paulo se dá por algumas especificidades da cidade e do centro 

urbano, que podem ter colaborado na formação desta cena/circuito ao longo dos anos 

2010; é por meio de peculiaridades presentes no urbano e nas culturas e cena/circuito 

musical paulista que esse fenômeno ocorre, carregando referências trazidas de 
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artistas autorais de diferentes regionalidades, o que torna a cena/circuito musical 

alternativa paulista enriquecida (Galletta, 2016; apud Pereira 2017).  

A cena/circuito musical que foi sendo construída na região do Baixo Augusta, 

no centro de São Paulo, entre os anos de 2015 e 2017, onde grande parte dos artistas 

relacionados aqui potencializaram suas carreiras (alguns vindos de outras regiões, 

outros iniciando trabalhos já em São Paulo), se deu pelo fato da região do Baixo 

Augusta ser considerada um dos berços da vida noturna e da boêmia paulistana mais 

ligada ao underground, às subculturas e ao LGBTQIA+. A região do Baixo Augusta 

foi, portanto, uma localidade por onde muitos desses artistas passaram, e onde grupos 

juvenis passaram a construir identidades ligadas ao alternativo, uma região onde já 

existia uma cena/circuito musical/cultural mais disruptiva, e que, desde então, vem 

sendo transformada, articulando-se e negociando disputas por visibilidade com o 

mainstream, se tornando mais midiatizada e absorvida pela indústria cultural. 

Passamos a observar algumas modificações nas mídias hegemônicas, de 

maneira que passaram a ampliar e ceder espaço para grupos vinculados às 

subculturas, e que sempre estiveram à margem da sociedade. Vivemos um momento 

onde drag queens ganharam espaço no mercado musical, fazendo parcerias com 

grandes artistas, como é o caso da cantora Pabllo Vittar, que esteve nos blocos das 

cantoras Anitta e Daniela Mercury, cantando com ambas durante o carnaval de 2017; 

Pabllo também foi convidada pelo canal Multshow13 para apresentar o TVZ14, e formou 

parte da banda do programa “Amor e Sexo15” da rede Globo16. Foi ainda a atração 

principal durante o desfile da casa de criadores17, em São Paulo, tendo sido convidada 

para premiar a categoria de sexo transexual de uma premiação de filmes pornôs 

nacionais, e, junto com a cantora Anitta, atingiu o segundo lugar nas mais tocadas no 

Spotify Brasil com a música “Sua Cara”, do grupo de DJs americanos Major Lazer, no 

mesmo ano. O clipe da música (lançado no dia 30/07/2017) bateu recorde de 

visualizações com 20 milhões em apenas 24 horas, o que coloca Pabllo Vittar como 

3ª colocada no ranking histórico de todos os videoclipes já lançados no Youtube até 

 
13 Emissora de TV a cabo brasileira. 
14 Programa da TV a cabo brasileira, voltado para o cenário musical onde se elenca e são comentados 
os melhores/mais pedidos videoclipes da atualidade.  
15 Foi um programa da TV aberta brasileira, que abordava questões de sexualidade, gênero e conteúdo 
que subvertem a heteronormatividade com o intuito de desconstruir certos tabus sociais. 
16 Maior emissora da TV aberta brasileira. 
17 Evento de moda que acontece semestralmente na cidade de São Paulo com o intuito de lançar novos 
estilistas no cenário brasileiro, sendo um dos principais eventos dedicados ao design de moda autoral. 
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aquele momento, e 1º colocada do ano de 2017. O vídeo também bateu mais um 

recorde, se tornando o clipe que conquistou 1 milhão de curtidas mais rapidamente, o 

que ressalta a ascensão conquistada por Pabllo Vittar, e que proporciona visibilidade 

à sua classe artística não hegemônica. Também é importante ressaltar a primeira 

participação de Pabllo Vittar no programa “Domingão do Faustão”, em 2017. 

Entendendo que se trata de um programa dominical, vespertino e de alcance nacional, 

que concentra uma alta audiência hegemônica, o que demonstrou um largo avanço 

na absorção da cultura drag no mainstream e na hegemonia social. 

A cantora e drag queen vem alcançando cada vez mais visibilidade ao longo 

de 2018, 2019 e 2020, tendo lançado diversos videoclipes solos e em parceria com 

outros artistas (nacionais e internacionais), como: Lucas Lucco, Lia Clark, Aretuza e 

Gloria Groove, Alice Caymmi, Titica, Charlie XCX, Preta Gil, NIARA e o DJ Diplo 

(integrante do Major Lazer), formando uma parceria na música “Então Vai”, em que 

contracenam juntos e encenam um beijo na boca no videoclipe. Pabllo Vittar também 

fechou contrato e foi tema de uma coleção LGBTQIA+ para a marca de roupas C&A, 

que teve seu lançamento em um show realizado na cobertura da unidade da rede de 

lojas, que fica localizada na Rua Augusta, onde, desde então, teve sua fachada 

modificada para as cores da bandeira LGBTQIA+ permanentemente. Pabllo Vittar 

também foi uma dos três ganhadores do voto popular (junto com Luan Santana e a 

dupla Simone & Simaria) da promoção “Coca-Cola Fan Feat.”, lançando a música 

“Hasta La Vista”; e também passou a apresentar o programa “Prazer, Pabllo Vittar”, 

do canal Multishow.  

Figura 07 – Clipe “Hasta La Vista” 01 

(Luan Santana, Simone & Simaria, Pabllo Vittar 
ft. Coca-Cola) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Hasta La Vista”18. 

Figura 08 – Clipe “Hasta La Vista” 02 

(Luan Santana, Simone & Simaria, Pabllo Vittar ft. 
Coca-Cola) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Hasta La Vista”. 

 
18 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BVOS2TxdzoE. Acesso em: Julho, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=BVOS2TxdzoE
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Outro artista que percebemos nesse processo é o cantor/rapper Rico 

Dalasam. Segundo Rocha e Gheirart (2016), sua arte ultrapassa os limites das redes 

telemáticas e atinge a lógica pós-massiva, sendo um dos exemplos que, através de 

sua produção audiovisual e todo o contexto sociocultural em que está inserido e 

transmite, constrói questionamentos e engajamento por meio da plástica presente em 

sua construção identitária e nas estéticas de seus vídeos. Assim como Rico Dalasam, 

outros artistas como Linn da Quebrada e Pabllo Vittar, os quais pesquisei durante a 

minha dissertação de mestrado e que trago para dar continuidade à reflexão ao longo 

do doutorado, vêm gerando cada vez mais questionamentos  e tensionamentos ainda 

não bem compreendidos nos campos musicais-midiáticos. 

Todo esse sucesso midiático conquistado por Pabllo Vittar se estende a outros 

artistas, como Lia Clark, que também gravou uma música com Pabllo (“Tô me 

Curtindo”), e fez, ainda, uma parceria no clipe da música “Cheguei”, da cantora 

Ludmilla, clipe este inspirado no filme “Garotas Malvadas” (uma das maiores 

referências consumida e reproduzida pelo movimento LGBTQIA+ através da produção 

de memes nas redes sociais); já com a cantora Wanessa Camargo, gravou o clipe de 

“Bumbum No Ar”. A artista Linn da Quebrada também ganhou visibilidade, e teve uma 

segunda versão de clipe produzida pelo grupo Afrobapho, da música “Bixa Preta”, 

lançando seu primeiro EP no segundo semestre de 2017, e realizando sua primeira 

turnê internacional (pela Europa) no primeiro semestre de 2018. 

Figura 09 – Lyric vídeo “Tô me Curtindo” 

(Lia Clark ft. Pabllo Vittar) 

 

Fonte: Print Retirado do Lyric vídeo “Tô me Curtindo”19. 

 
 

19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gXhL0sSIVB8. Acesso em: Julho, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=gXhL0sSIVB8
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Figura 10 – Clipe “Cheguei” 

(Ludmilla) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe ““Cheguei”20. 

Figura 11 – Cena do Filme “Meninas Malvadas” 

 

 

Fonte: Print Retirado de Vídeo no Youtube21. 

 

Esses artistas, entre outros, se encontraram durante o Lollapalooza, em 

março de 2017. Entre eles, Jaloo e a já extinta “Banda Uó”, que lançou o clipe da 

música “Sauna”, gravado no Espaço Desmanche, no Baixo Augusta (uma das casas 

noturnas estudadas durante a minha pesquisa de mestrado). Desde então, o Baixo 

Augusta também recebeu a inauguração de uma nova casa noturna chamada “Selva”, 

que articula elementos ligados ao que se pretende por “regionalidades” nesta 

pesquisa. É importante ressaltar também o surgimento do Milkshake Festival, que é 

um festival de música alternativa direcionado para grupos juvenis mais disruptivos 

ligados a cultura/movimento LGBTQIA+ não normativo, articulando estéticas que 

absorvem do queer e de elementos extremamente subversivos presentes na cultura 

alternativa. 

Estas questões, em nossa observação, vão demonstrando o quanto há um 

hibridismo entre estas visibilidades independentes, não-normativas, regionais e de 

artistas e circuitos do mainstream, trazendo complexidade para a nossa temática, de 

modo que vai surgindo e se impondo um movimento articulado entre grupos/sujeitos 

e artistas, que dialogam com a noção de elementos pós-periféricos. Segundo Rocha 

et al. (2015), a noção de pós-periférico se refere ao fenômeno em que ocorre um alto 

grau de mesclas e tensões entre categorias fixas pré-estabelecidas pela sociedade, o 

que permite e possibilita que se expandam os sentidos e percepções que envolvem 

 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RNVLCr-Y7rQ. Acesso em: Julho, 2020. 
21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aJbGJUOboek. Acesso em: Julho, 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=RNVLCr-Y7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=aJbGJUOboek
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as segregações e categorizações sociais/culturais/econômicas atuais. Entretanto, as 

autoras ressaltam que esse fenômeno não supõe a inexistência/superação das 

divisões sociais hierárquicas de poder/dominação e suas desigualdades, mas pode 

ser, sim, percebido como uma ampliação dos hibridismos socioculturais e o 

borramento de fronteiras pré-estabelecidas. 

 

SOCIALIDADES, NEGOCIAÇÕES E INFLUÊNCIAS DE GRUPOS URBANOS 

ALTERNATIVOS 

 

As socialidades envolvidas nas relações entre disputas, tensões e negociações 

conflituosas, mantidas entre as lógicas subculturais e o mainstream presentes nessa 

cultura alternativa, passam a servir de ferramentas que promovem visibilidade aos 

artistas/produtores alternativos e as suas causas de engajamentos sociopolíticos. É 

através da interação, dos usos, apropriações e práticas mantidas por esses grupos 

urbanos alternativos que se desenvolve parte da convergência criada em torno desses 

artistas/produtores. Pensamos aqui que, possivelmente, sejam as relações 

negociadas de forma conflituosa entre esses grupos urbanos que têm diferentes 

origens, gostos e práticas, o que passa a motivar que artistas de gêneros muito 

específicos tenham passado a relacionar suas produções ao segmento alternativo, 

em um processo de popularização e conquista de visibilidade para as culturas 

alternativas. 

Torna-se importante ressaltar que é durante as práticas, os usos e 

apropriações, por parte desses grupos, que a cultura alternativa passa a ser gerada 

(Pontes, 2017); sendo, possivelmente, através dos usos e apropriações dos grupos 

que tenha sido impulsionado esse ganho de visibilidade que artistas vinculados ao 

segmento alternativo no mercado musical estão conquistando. 

Ao pensarmos socialidades, compreendemos uma trama de relações 

cotidianas entre agentes sociais, que é tecida como processo primário de interpelação 

e constituição de sujeitos e identidades (Martín-Barbero, 2002). Este conceito busca 

ampliar a noção clássica de sociabilidades advindas da Sociologia clássica, que 

pressupõem vínculos estáveis, duráveis e estruturais, fundados em instituições como 

família, Igreja e trabalho. É nesse processo que se dão as trocas, convergências e 
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maneiras construídas e inventadas para se estar juntos, o que nos ajuda a esclarecer 

os processos relacionais mantidos pelos grupos urbanos alternativos, que envolvem 

engajamentos sociopolíticos variados, mostrando aspectos relevantes para as trocas 

e negociações (Martín-Barbero, 2009) desses grupos na formação de suas 

identidades. 

Optamos por perceber as relações de grupos/sujeitos que constituem as 

culturas alternativas, inseridos nas territorialidades das regiões centrais da capital 

paulista, mais especificamente nos fluxos urbanos e práticas da vida noturna do Baixo 

Augusta, em direção ao Anhangabaú, trajetória direcionada pelo próprio fluxo da Rua 

Augusta, que atravessa a Avenida Paulista e desce em direção ao centro antigo, 

desembocando na Rua Martins Fontes, já região do Anhangabaú. Tais 

territorialidades (Santos, 1999; Haesbaert, 2002) foram escolhidas por serem nelas 

onde percebemos as convergências desses grupos/sujeitos, que passaram a eclodir 

na última década, por meio de movimentações que partem das culturas alternativas 

do Baixo Augusta em direção ao centro antigo da capital paulista, posteriormente, 

sendo também percebido a partir de outras territorialidades do centro da cidade, como 

o Bixiga, que, em seu caso específico, carrega outros sentidos e lógicas que 

estruturam seu processo, muito pautado pela ancestralidade/tradicionalismo, algo que 

não trataremos neste estudo.  

Observamos essas lógicas e processos de nomadismos urbanos relacionados 

ao Baixo Augusta, sendo a Rua Augusta a artéria central desses fluxos, envolta por 

seus cruzamentos e ruas paralelas que apresentam cargas identitárias territoriais, e 

que impulsionam um direcionamento e diálogo com os sentidos do underground de 

regiões no entorno do Anhangabaú, assumindo caráter de reinvindicação dos espaços 

públicos por parte desses grupos/sujeitos juvenis alternativos, dando novos usos, 

apropriando-se e ressignificando as relações com o centro urbano, que em parte, 

estava abandonado. 

Faz-se importante atentarmos para como se dá o processo desses grupos 

urbanos no que se refere ao consumo dessa produção cultural 

(fonográfica/audiovisual). García-Canclini (1999) articula o consumo como um 

conjunto que compõe amplamente os vários processos socioculturais, sendo eles 

aqueles que são baseados nos usos, apropriações e práticas que os grupos/agentes 

dão a determinados produtos/serviços, estando muito mais vinculados a quem 
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consome do quem a quem produz o que será consumido. Desse modo, agregam-se 

ainda mais valores a serem levados em consideração quando se fala em consumo, 

abrindo-se, assim, novas interpretações e permitindo a atenção àquilo que é 

recodificado pelos próprios grupos, não sendo limitados às fórmulas e estratégias do 

mercado. De modo que esta pesquisa busca perceber como se articulam as relações 

de socialidades que são construídas em torno do consumo desses grupos/sujeitos 

que constituem as culturas alternativas, por meio dos circuitos e fluxos que passam a 

serem formados nas áreas centrais da capital paulista. 

É importante ressaltar também que esse consumo da cultura alternativa e as 

socialidades presentes nesse processo ocorrem por meio de um fenômeno que 

também contribui para a construção identitária e imagética dos grupos juvenis 

urbanos; é nas territorialidades que se desenvolvem os fluxos e trocas de referências, 

influências e repertórios, proporcionando a construção do “éthos-alternativo queer” em 

meio às tensões e negociações conflituosas interpeladas por referências regionais no 

centro urbano de São Paulo/BR, construindo, assim, territorialidades carregadas de 

valores identitários, bem como os grupos/agentes sociais que fazem parte dessa 

cena/circuito. Segundo Santos (1999), a ideia de território/territorialidade está 

vinculada a um espaço que se apresenta em processo e constante mutação, um lócus 

que se encontra em constante processo construtivo/formativo sociocultural. O território 

se apresenta quanto um local vívido e repleto de memórias, significados, experiências, 

identidades, imaginários e estéticas, não se limitando apenas a um mero espaço dado. 

A construção do território se dá através da retroalimentação entre os elementos 

identitários e grupos/agentes sociais que o formam, e como o território passa a afetar 

e agregar na construção identitária dos agentes/grupos sociais que o frequentam, 

tornando-se uma referência territorial demarcada pelo imaginário, estética, estilo de 

vida, entre outros elementos distintivos. 

 

TERRITORIALIDADE, FLUXOS E PROCESSOS MIGRATÓRIOS NAS 

RUAS/REDES. 

 

Faz-se importante perceber que a perspectiva a respeito dos sentidos de 

territorialidade apontados, neste estudo, se dá pautada pelo pensamento de Santos 

(1999), entendendo que os territórios aqui analisados não são fixos, e se apresentam 
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em constante reconfiguração. Contudo, é importante ressaltar que tais fluxos 

urbanos/virtuais são interpelados e dialogam com sentidos de regionalidades 

locais/globais, de modo que absorvemos as perspectivas de Haesbaert (2010), 

demonstrando uma abordagem dos elementos regionais por uma dimensão simbólica. 

Indicamos, portanto, que o pensamento sobre territorialidades, aqui apontado, é 

espraiado, transitório e não limitado ao espaço físico, sendo também atravessado por 

diálogos locais/globais e suas cargas de interculturalidade, perpassado por questões 

simbólicas, de memória e de disputas de sentido e ocupação. 

As territorialidades analisadas aqui, percebidas nos fluxos migratórios das 

culturas juvenis urbanas que transitam entre o Baixo Augusta em direção ao 

Anhangabaú, são formadas por agentes sociais alternativos-queer que flertam com 

sentidos de subversão do underground e, de forma não hegemônica, passam a 

direcionar e impulsionar os usos e apropriações dos espaços urbanos do centro antigo 

da capital paulista, potencialmente abandonado pelo poder econômico. O que 

observamos aqui é um caminhar desses grupos sujeitos juvenis alternativos-queer, 

partindo das regiões mais gourmetizadas22 do Baixo Augusta (mais próximas ao 

cruzamento com a Avenida Paulista), que vem apresentando cada vez mais 

processos de gentrificação, em direção aos sentidos  underground  das 

territorialidades do Anhangabaú, que, mesmo sendo um centro comercial 

movimentado durante o dia, de segunda a sexta-feira, acaba por se tornar deserto e 

estigmatizado como perigoso durante a noite e fins de semana, além de ser formado 

por muitos prédios desocupados e ocupações, sejam de moradias ou artísticas, como 

é o caso do Centro Cultural Ocupa Ouvidor 6323. 

Os fluxos movimentados pelos grupos/sujeitos alternativos-queer demonstram-

se enquanto potências que passam a ocupar e movimentar esses territórios em suas 

temporalidades de (in)visibilidade, por meio da promoção de festas itinerantes, 

frequentando bares e/ou fazendo uso da própria rua enquanto possibilidade de ponto 

de encontro, entretenimento e diversão da vida boêmia, como é o caso da praça 

Franklin Roosevelt, localizada no cruzamento entre as estações Higienópolis-

 
22 Processo em que parte dos estabelecimentos que dialogavam com lógicas mais underground passou a agregar 
valor aos produtos e/ou serviços enquanto propostas que dialogam com as lógicas do mainstream. Observada e 
apontada durante a pesquisa de mestrado (Pontes, 2017). 
23 Centro Cultural não institucionalizado que foi formado em 2014 a partir da ocupação artística encabeçada por 

um grupo de artistas que resolveu remover todo o entulho de um edifício do governo do Estado que estava 
abandonado há vários anos, com a proposta de se tornar um espaço não só de moradia, mas uma moradia 
artística, um centro cultural aberto ao público e de formação artística ao fluxo de artistas residentes na ocupação. 
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Mackenzie (linha amarela), República (linha amarela e vermelha) e Anhangabaú (linha 

vermelha) do metrô de São Paulo, sendo o fim da Rua Augusta e início da Rua Martins 

Fontes, em direção ao Anhangabaú, o ponto em que os fluxos aqui analisados 

atravessam e são atravessados pela praça, seus usos e interações enquanto 

territorialidade/espaço público.  

 

Mapa 01 – Territorialidades do Baixo Augusta em direção ao Anhangabaú 

(Visão Focal das Territorialidades Abordadas na Pesquisa) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Área Vermelha Inferior (Região da Consolação/Cruzamento entre Avenida Paulista e Rua Augusta); Área 
Vermelha Superior (Região do Anhangabaú); Linha Vermelha Intensa (Extensão da Rua Augusta em direção ao 
Centro); Seta (Direção do fluxo alternativo-queer analisado). 
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Mapa 02 – Territorialidades das Regiões Centrais da Capital Paulista 

(Visão Expandida para Orientação) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor25. 

 
25 Área em Vermelho (Região de encontro entre Baixo Augusta e Anhangabaú). 
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Para que possamos perceber tais fluxos e interações entre agentes sociais e 

as espacialidades dos territórios é preciso perceber como se desenrolam esses 

processos nos espaços urbanos. Caiafa (2017) aponta que os espaços urbanos são 

construídos por tessituras complexas que materializam as relações sociais, ao serem 

atravessados por ampla interferência cultural diversa, acabam por produzir sentidos 

socioculturais bastante heterogêneos. Portanto, são os fluxos migratórios em torno 

dos grupos/sujeitos juvenis alternativos-queer que abordamos aqui, um 

potencializador desses intercâmbios e confluências. A autora complementa ao 

apontar que as cidades se expandem horizontalmente enquanto espaços de 

intercomunicação, sendo atravessadas ao mesmo tempo em que atravessam a 

ressonância dos focos de poderes verticais estabelecidos pelo Estado. De modo que 

as cidades apresentam constantemente recodificações urbanas por serem 

transpassadas incessantemente ao receberem fluxos diversos que modificam e 

ressignificam seus espaços/territórios (Caiafa, 2002). 

Percebemos que existe, nessa cena/circuito musical alternativo-queer, um 

impulsionamento de potencialidades que buscam reivindicar os espaços públicos, 

dando-lhes novos usos por meio de suas práticas e ideologias disruptivas e 

questionadoras, as quais, muitas vezes, negam aquilo que é estabelecido pelas 

lógicas e normas sociais hegemônicas. Migliano (2019) aponta que as interações 

proporcionadas pelas articulações mantidas entre redes sociais, juntamente das 

novas tecnologias de informação e comunicação, proporcionam novos modos 

transmidiáticos de mobilização de sentidos. Para a autora, são esses novos processos 

atravessados entre mídias tradicionais e difusão pela internet os responsáveis pela 

contaminação eletrônica dos agentes sociais, impulsionando, dessa forma, suas 

práticas políticas. Tais práticas políticas estão engendradas em seus sentidos 

ideológicos motivadores, para os grupos/sujeitos alternativos-queer aqui analisados, 

pois estão atreladas às representações não normativas hegemonicamente, que são 

acionadas e acionam sentidos nos usos e reinvindicações da territorialidade do Baixo 

Augusta em direção ao Anhangabaú.  

Essas reinvindicações dos usos da cidade são atravessadas, legitimadas e 

reafirmadas pelas performatividades dos corpos que acionam suas identidades para 

se autoafirmarem. Corpos estes que rompem com as lógicas da hegemonia social e 

que questionam os sentidos de normatividade, apresentando performatividades 
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afeminadas, subversivas e queer. Para Butler (2003), é na performatividade em que 

encontramos possibilidades de ruptura das lógicas normativas hegemônicas, de modo 

a subvertê-la e ressiginificar as representações performativas e identitárias dos 

corpos. O éthos-alternativo queer que analisamos aqui é articulador do debate político 

e reivindica legitimidade para suas construções identitárias ao fazer uso das mesmas 

em seus corpos, seja na construção estética através da indumentária, seja na própria 

performatividade que evoca buscando autoafirmação e visibilidade. 

A performatividade emanada por esses corpos, que são não normativos e 

subvertem as lógicas hegemônicas sociais, se dá para além dos espaços urbanos e 

suas territorialidades físicas. A reinvindicação se faz também pela busca por 

legitimidade em múltiplas instâncias, as quais perpassam seus sentidos de 

representatividades, engajamentos sociopolíticos, garantia de direitos, disputas por 

visibilidades etc.; atrelados à autoafirmação por uma lógica de reexistência, em que 

seus corpos e modos, como performam, são armaduras de enfrentamento em campo 

de batalha.  

O modo como esses corpos performatizam, nas ruas e nas redes, é reflexo 

daquilo que é performado, e que está inserido na cultura, estilo de vida e práticas de 

consumo do éthos-alternativo queer, sejam pelas produções audiovisuais de artistas 

alternativos, seja pela produção/consumo midiático em torno dos memes da cultura 

LGBTQIA+. Soares (2009) aponta que as estéticas e imaginários construídos e 

disseminados pelas visualidades dos videoclipes fornecem materialidades e 

elementos simbólicos que contribuem no processo de forjar identidades e modelar 

comportamentos sociais dos sujeitos. De modo que os videoclipes e suas práticas de 

consumo e reverberações, enquanto elementos midiáticos derivados em memes, se 

apresentam como instrumento refletor da cultura pop, sendo essa uma das referências 

que atravessam o éthos-alternativo queer aqui analisado. 

Soares (2009) também aponta que as narrativas e imagens, disseminadas por 

meio dos videoclipes, fornecem símbolos, mitos e recursos que proporcionam a 

formação de uma cultura hegemonicamente global, alcançando grande parte dos 

sujeitos de múltiplas regiões. No entanto, tratamos aqui de uma cultura que, ainda que 

absorva esses sentidos e lógicas advindas da cultura pop, é também subversiva, 

articulando negociações e acionando dimensões locais/globais mais delineadas e 

direcionadas a uma cultura LGBTQIA+ não normativa e singular.  
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É importante perceber que os fluxos em constante movimentação dessa 

cena/circuito musical alternativo-queer se apresentam espraiados em múltiplas 

territorialidades físicas ou virtuais; interpelando e sendo interpelados pelos 

grupos/sujeitos alternativos-queer em suas práticas de consumo artístico/musical e 

midiático, em suas construções identitárias, nas estéticas das indumentárias e nas 

performatividades de seus corpos. Estes muitas vezes reproduzem e são também 

referências para as performances nas audiovisualidades dos videoclipes/memes, 

reverberando no que se desenrola nas ruas ou nas redes. 

 

METODOLOGIA, APLICABILIDADES E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA 

 

Tomando esse cenário e seus desafios como base para o desenvolvimento 

desta pesquisa, assumimos a inter-multi-transdisciplinaridade, que, segundo Morin 

(2004), trata-se da quebra das delimitações existentes nas técnicas e teorias próprias 

das disciplinas, que nos mostra não ser possível absorver apenas de uma disciplina 

específica ao se desenvolver uma pesquisa, visto que a inter-multi-

transdisciplinaridade se faz abrangente por meio de diferentes fontes, ampliando a 

linha de estudo e conceituação da pesquisa. 

Temos de ressaltar que a metodologia desenvolvida durante essa pesquisa se 

deu através de relações e convergências possíveis entre diferentes campos de 

estudo, tornando possível, assim, absorvermos referências teórico-conceituais 

presentes nos campos da comunicação, antropologia urbana, estudos de cena/circuito 

musical e do campo de estudo das culturas juvenis relacionadas às subculturas, por 

meio de uma análise das performatividades e performances construídas e encenadas 

pelos corpos dos grupos/sujeitos alternativos-queer inseridos e/ou que dialogam com 

essa cena/circuito urbanos/virtual. 

A pesquisa se desenvolve com um olhar direcionado à cena/circuito alternativo-

queer, assim como os grupos/sujeitos juvenis que consomem e são atravessados por 

produções artísticas/musicais alternativas desse segmento sociocultural e 

mercadológico. Com base no que entendemos por estilo de vida alternativo-queer, em 

meio a esses fluxos, abordamos a produção artística/musical, bem como os usos, 

apropriações e práticas de consumo por parte do éthos-alternativo, que passa a se 
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dissipar entre a cena/circuito musical alternativo presente no centro urbano de São 

Paulo, reverberando pelas redes.  

É através dessas relações que resgatamos, por meio da música, dos afetos e 

do popular, subsídios para construir e compreender o que se entende por 

regionalidade vinculada ao estilo de vida alternativo, que vem sendo construído na 

centralidade da capital paulista, propondo uma noção que articula fluxos 

locais/globais.  

Por meio de percepções de inspiração etnográfica, junto a um apanhado 

teórico-conceitual, passamos a relacionar tais campos a fim de compreender como se 

desenvolve este éthos que engloba o processo alternativo-queer, absorvendo de 

referências populares, e, assim, caracterizando de maneira singular o “ser alternativo”, 

para além da definição de indie enquanto gênero musical mainstream em uma lógica 

norte-americana, com o intuito de compreender como se dão as relações entre os 

usos e apropriações nos fluxos urbanos/virtuais mantidos por esses grupos/sujeitos 

alternativos-queer e suas mediações (Martin-Barbero, 2009) enquanto 

potencializadores no consumo das produções artísticas/musicais alternativas 

contemporâneas. 

Com base nesse contexto, desenvolvemos, enquanto análise, uma 

metodologia de pesquisa de inspiração etnográfica/cartográfica26 (Caiafa, 2004; 

Canevacci, 2004; Delgado, 1999; Restrepo, 2016, entre outros), que foi desenvolvida 

em regiões do centro urbano da cidade de São Paulo/BR, onde se encontra um fluxo 

de produtores/consumidores vinculados ao estilo de vida alternativo-queer e das 

cenas/circuitos musicais midiáticos analisados, visando a cena/circuito 

musical/boêmia dessas territorialidades (região do Baixo Augusta e Anhangabaú), 

mas que busca pensar seus processos migratórios e diferentes sentidos entre fluxos 

locais e globais (Guerra, 2018). Nesta pesquisa de inspiração etnográfica, damos 

enfoque aos fluxos urbanos na vida noturna, presentes em casas noturnas/baladas, 

bares, na própria rua e seus elementos socioculturais e interrelações entre o mercado 

que se forma em torno dessa cena/circuito musical, e os usos e apropriações por parte 

dos grupos juvenis alternativos-queer. 

 
26 Indicamos a pesquisa enquanto inspiração etnográfica, já que nossa abordagem na pesquisa de 
campo absorve referências da etnografia enquanto um relato de pesquisador observante/participante, 
no entanto, não contemplamos todos os requisitos estruturais que uma etnografia pressupõe.  
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Optamos por desenvolver uma pesquisa de inspiração etnográfica que não tem 

o intuito de ser uma pesquisa etnográfica formal, mas sim uma pesquisa que 

proporciona compreender aspectos presentes nas relações sociais/culturais de 

formas mais amplas através dos fluxos (Restrepo, 2016). Tomamos como base para 

desenvolver a pesquisa que absorve as lógicas das derivas, propondo capitar os 

processos, trocas e relações que se desenrolam nos fluxos, não buscando observar 

nos processos ocorridos em localidades fixas, sendo, portanto, os percursos/fluxos o 

que mais nos interessa nesta pesquisa. Construímos a pesquisa por meio de uma 

“flânerie etnográfica”, a fim de buscar compreender os temas analisados, de modo 

que fossem direcionados pelas necessidades e demandas que foram surgindo nos 

fluxos das cenas/circuitos e grupos/agentes analisados. Segundo Nunes (2016), esta 

técnica é útil para se desenvolver uma pesquisa em cenas como estas, que são 

constantemente mutáveis e flexíveis. Analisamos aqui um processo que se encontra 

em movimento, conduzindo o desenvolvimento da pesquisa, e que passou a ser 

interpelado e redirecionado para os fluxos das redes devido à pandemia do Covid-19. 

Com o desenvolvimento de análises de relatos com inspiração etnográfica dos 

atores envolvidos nestas cenas/circuitos e nessas territorialidades elencadas por meio 

de conversas informais e observação, utilizamos também o registro audiovisual com 

fotografias e gravações que auxiliaram no processo de análise desses fluxos, seja nas 

ruas e/ou nas redes. Buscou-se, assim, articular as possíveis relações existentes 

entre os usos e apropriações desses grupos juvenis alternativos-queer. 

Ao pensarmos o uso da etnografia no desenvolvimento da pesquisa, seguimos 

algumas ideias de Lévi-Strauss (1987), no que se refere ao processo etnográfico como 

o uso da prática de observar grupos humanos, buscando constituir a realidade de 

acordo com os próprios pontos de vistas dos sujeitos de estudos em articulação, com 

as observações do pesquisador em campo. Em meio ao processo de inspiração 

etnográfica, fizemos uso de uma “flânerie etnográfica”, um caminhar 

observante/participativo sem direcionamentos pré-estabelecidos ou formalmente 

estruturados. Esta experiência parte da noção de derivas (Careri, 2013), 

proporcionando um processo mais adequado quando pensamos pesquisas que 

envolvem os fluxos juvenis urbanos, por se tratarem de fenômenos socioculturais e 

midiáticos que estão em fluxo constante. Para Fernandes e Herschmann (2015), é a 

partir do processo de colocar-se à deriva na pesquisa e na cidade o que possibilita 

analisar os espaços da cidade enquanto zonas integradas também pelos fluxos, 
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percebidos nas ações, movimentos e desejos dos atores. Portanto, percebemos que 

é a partir dessas práticas sociais (usos, apropriações e trocas) que a inspiração 

etnográfica, as derivas e a “flânerie etnográfica” passaram a ser uma metodologia 

mais adequada, que auxiliou na compreensão desses fluxos. 

A pesquisa também incorporou sentidos e usos da etnografia digital, devido ao 

redirecionamento dos fluxos juvenis alternativos-queer exclusivamente para as redes, 

condicionados pela pandemia do Covid-19, que interpelou e reestruturou as relações 

e confluências existentes nas territorialidades físicas do urbano para as materialidades 

e sentidos midiáticos da virtualidade das redes, interações essas que já existiam, mas 

que passaram a ser potencializadas de forma efêmera. Miller (2015) aponta que, 

conforme a antropologia digital vai se estabelecendo enquanto metodologia de 

pesquisa, estima-se que os estudos etnográficos se tornem cada vez mais alinhados 

com o real contexto demográfico do mundo contemporâneo. De modo que a 

antropologia digital pode ser observada enquanto elemento complementar e 

agregador que enriquece o levantamento de dados empíricos presenciais.   

Diante desse cenário, Machado (2018) complementa com a anunciação do 

conceito de humanidades digitais, que integram e salientam os estudos que abordam 

as relações existentes entre as culturas digitais e as experiências humanas que são 

desenvolvidas nas lógicas midiáticas do século XXI. Compreendem-se as 

humanidades digitais enquanto um eixo transdisciplinar que articula sentidos dos 

métodos, dispositivos e as perspectivas que estão relacionadas às ciências humanas 

e sociais sendo interpeladas e potencializadas pela tecnologia digital. Absorvemos o 

que é apontado pela autora como expansão de pensamento a respeito dos estudos 

ligados à antropologia digital enquanto metodologia possível, que proporciona 

diálogos entre os estudos etnográficos convencionais e suas potencialidades 

migrantes, que podem reverberar e/ou construir diálogos com as redes. 

Dessa maneira, as técnicas desenvolvidas para o apuramento e formulação 

teórico conceitual desta pesquisa são: coleta de dados; etnografia da cena/circuito em 

questão, com produção de fotografias, gravações de vídeo e áudios que deverão 

servir para enriquecer e aprofundar a pesquisa, e análises dos elementos midiáticos 

produzidos/consumidos em torno dos artistas alternativos e dos grupos/sujeitos 

alternativos-queer, assim como de suas construções estéticas (indumentárias e 

performatividades), de maneira a serem usadas como exemplos que dialoguem com 
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os conceitos abordados aqui, elementos percebidos enquanto materialidades que 

ilustram a cena/circuito da cultura alternativa-queer aqui estudada. 

As produções artísticas/musicais/audiovisuais dos artistas inseridos nessa 

cena/circuito musical nos servem de apoio complementar, como fonte secundária, 

auxiliando na compreensão dos sentidos da construção de identidades atravessadas 

pelas lógicas de produção e consumo midiático entre artistas alternativos e 

grupos/sujeitos juvenis alternativos-queer, através da indumentária, corporalidade e 

performatividade nos fluxos que ocorrem nessas cenas/circuitos da centralidade da 

capital paulista e suas reverberações nas redes. Devendo ser levado ainda em 

consideração a influência que os grupos juvenis alternativos-queer consumidores 

dessa produção musical detém sobre diversos processos na produção e 

potencialização de visibilidades do alternativo que se desenvolvem em meio a essa 

cena/circuito musical e as produções desses artistas. 

Unido a um aprofundamento teórico conceitual e análise dos processos 

midiáticos compostos pelas interações, negociações e articulações que se 

desenrolam entre os grupos/sujeitos alternativos-queer e as produções 

artísticas/musicais desses artistas, seja em shows, videoclipes, lives e/ou como tais 

confluências reverberam na produção de memes e potencialidades midiáticas, 

engajamentos sociopolíticos, corporalidades/performatividades e de conquistas de 

visibilidades. 

Assim, estruturamos a tese em 3 capítulos: 

No primeiro, vamos buscar compreender o que é o ser alternativo nos fluxos 

urbanos das territorialidades do centro expandido da capital paulista, entre Baixo 

Augusta e Anhangabaú. Vamos discutir essa noção de alternativo por um panorama 

de suas dinâmicas históricas já apontadas na dissertação de mestrado (2015-2017), 

tomando como pano de fundo os diálogos construídos entre esses grupos/sujeitos 

alternativos-queer e os artistas que vêm ressignificando o fazer musical, e, assim, 

potencializando projeções e agenciamentos do éthos-alternativo queer. O capítulo 

pretende apresentar uma atualização da pesquisa realizada, trazendo alguns dos 

artistas que foram descobertos ao longo desse processo, e outros que foram sendo 

percebidos posteriormente, que negociam entre mainstream e ideologias mais amplas 

não normativas e são parte da produção da cena/circuito musical alternativo 

paulistano. Nesse contexto, buscamos perceber o Baixo Augusta enquanto um ponto 

de partida que potencializou tais produções artísticas, e que se dissemina e se projeta 
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conquistando visibilidade midiática e internacional por esses artistas, que constroem 

relações de cosmopolitismos locais/globais. 

No segundo capítulo, propomos uma discussão a respeito desse éthos-

alternativo queer enquanto práticas e imaginários de sujeitos de ações disruptivas,  

que tensionam e subvertem pelas brechas. Buscamos perceber como tais 

agenciamentos e produções/consumo artístico/musical impulsionam e projetam 

temáticas não hegemônicas de modo a construir aproximações e diálogos possíveis 

com as lógicas do mainstream. Para isso, desenvolvemos uma discussão sobre a 

noção de “éthos-alternativo” e como ele se constrói em meio ao diálogo entre os 

elementos do popular presentes nas culturas regionais e os elementos do mainstream 

global, propondo um diálogo negociado entre fluxos locais e globais. Discutimos a 

noção de “brechas”, construindo diálogos entre os conceitos de “ponto de sutura” 

(Hall, 2000) e “emergente” (Williams, 1979), a fim de elucidar como se dão as 

negociações existentes nos usos, apropriações e práticas dos grupos juvenis 

alternativos das localidades analisadas. Enfim, tentar compreender como elementos 

advindos das culturas/ideologias subversivas, disruptivas, e que não se enquadram 

nos padrões estabelecidos pela hegemonia social, passaram a conquistar mais 

visibilidade e lugares de fala, passando a ocupar espaço no debate hegemônico e 

alcançar certa legitimação. 

 No terceiro capítulo, apresentamos os desdobramentos da pesquisa empírica 

nas cenas/circuitos alternativos observados entre o centro expandido da capital 

paulista, partindo do Baixo Augusta em direção ao Anhangabaú, e os fluxos das redes 

digitais que interpelaram a pesquisa devido à pandemia do Covid-19, nos 

condicionando a seguir os atores (Latour, 2012), com o intuito de perceber e analisar 

seus nomadismos do ser/fazer/viver do éthos-alternativo queer aqui apontado, que se 

desdobra pelos cosmopolitismos locais/globais em diálogos entre ruas e redes. 

Propomos, portanto, uma análise de como as relações entre os grupos juvenis 

alternativos – suas práticas, usos, apropriações, performatividades, estéticas e trocas 

nas territorialidades urbanas e/ou virtuais – e as produções artísticas/musicais 

inseridas e que dialogam com o éthos-alternativo queer passam a potencializar 

elementos de engajamentos sociopolíticos de ideologias mais amplas (LGBTQIA+ e 

seus desdobramentos), refletidas em produções midiáticas e miméticas que transitam 

entre a sátira, o deboche e o engajamento sociopolítico.  
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 CAPÍTULO 1 - O QUE É SER ALTERNATIVO? OS ARTISTAS QUE VÊM 

RESSIGNIFICANDO O FAZER MUSICAL NA CENA/CIRCUITO PAULISTANO – 

DINÂMICAS HISTÓRICAS 

 

1.1 O SER/FAZER/VIVER DO QUE NOMEAMOS POR “ÉTHOS-ALTERNATIVO” 

PARA ALÉM DO BAIXO AUGUSTA 

 

Neste capítulo, propomos adensar a noção sobre o “éthos-alternativo” (Pontes, 

2017), desenvolvida ao longo da pesquisa de mestrado, enquanto uma construção 

identitária existente nas práticas sociais, culturais e políticas dos grupos juvenis (aqui 

tidos como alternativos), existentes nos fluxos urbanos das regiões centrais da capital 

paulista. Propomos observar o que foi apontado ao longo da pesquisa de mestrado 

entre os anos de 2015 e 2017, no entorno do Baixo Augusta (Pontes, 2017), e como 

esse fenômeno foi se expandindo e se articulando em outras territorialidades, de modo 

que possamos propor o “éthos-alternativo” enquanto conceito que possa ser aplicado 

a outros fluxos urbanos, para além do observado no Baixo Augusta. 

Pontes (2017) aponta que o éthos-alternativo é representado enquanto estilo 

de vida que se articula entre os grupos juvenis inseridos nos fluxos urbanos, sendo 

elemento determinante, para além da estética e dos sentidos de gosto, principalmente 

caracterizados pelas práticas, usos e apropriações que são articuladas entre esses 

grupos/sujeitos, de maneira que busca romper com as lógicas impostas pelo 

mainstream, subvertendo e tensionando (pelas táticas) negociações fluidas, porém 

conflituosas. O autor aponta que os grupos/sujeitos que constituem o alternativo são 

articuladores dispostos a negociações com o mainstream, não se posicionando 

totalmente em oposição a tudo o que a sociedade capitalista oferece (assim como as 

lógicas contra-hegemônicas), entretanto, não absorvem inteiramente o que é 

oferecido pela cultura de massas.  

Para que se compreenda o perfil do éthos-alternativo aqui apontado, é preciso 

ter em mente que esses grupos/sujeitos são parte pertencente às culturas juvenis, 

tendo, em sua origem, emergido das interações articuladas nas socialidade, usos, 

apropriações e ressignificações de diferentes grupos culturais e ideologias distintas 
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ligadas às juventudes e ao subversivo existente nos fluxos urbanos, principalmente 

no que tange à boemia da vida noturna. É importante ressaltar que adensamos aqui 

a conceituação e definição do que delineamos como sendo o “éthos-alternativo”, 

percebido na pesquisa anterior (Mestrado de 2015 a 2017), mas que, pautado em tal 

conceituação, direcionaremos a percepção de um “éthos-alternativo queer” ao longo 

do trabalho. 

O conceito de distinção social, apresentado por Bourdieu (2007), é, por sua 

vez, o fenômeno em que se articulam jogos de disputas que garantem capital 

simbólico aos sujeitos/grupos integrantes e constituintes de uma determinada 

sociedade. Em meio a essas disputas, são construídas valorações de alguns 

elementos simbólicos distintivos, agregados de valor e distinção social que refletem 

nos grupos/sujeitos aos quais são atrelados, de modo a atribuir e perceber sistemas 

de diferenciação entre sujeitos/grupos, construindo camadas hierárquicas que tornam 

uns mais relevantes do que os outros. No entanto, ao pensar os sentidos distintivos 

presentes no éthos-alternativo, é preciso observar as formas de consumo, práticas, 

usos e apropriações existentes na contemporaneidade, que decorrem de maneira 

transitória, o que torna a conquista de distinção mais complexa, podendo a distinção 

ser manifestada através de elementos mutáveis e ressignificados constantemente 

(Featherstone, 1995). 

Ao pensarmos os elementos distintivos percebidos nos grupos/sujeitos 

alternativos-queer, aqui analisados, é importante ressaltar que são advindos das 

subculturas e parte é pertencente às culturas juvenis. Os elementos que agregam 

valor distintivo aos grupos/sujeitos aqui apontados são manifestados pelo campo da 

subversão, de forma que os valores distintivos são agregados pelos próprios agentes 

sociais, sendo parcialmente absorvidos e ressignificados, advindos de elementos 

residuais como cafona/brega, e/ou contra hegemônicos, como o underground. Tais 

elementos, após serem ressignificados pelas lógicas norteadoras do éthos-alternativo 

queer, ganham novo valor e potência distintiva, tornando-se emergentes e percebidos 

como cool diante das culturas juvenis.  

Para Feixa (1996), as culturas juvenis são representadas pelas maneiras como 

as experiências socioculturais dos sujeitos juvenis são expressadas no coletivo, no 

que tange às respectivas construções de estilo de vida, estéticas, ideologias e 
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identidades. O autor aponta que as relações existentes, nos grupos/sujeitos juvenis, 

são formuladas principalmente nos espaços intersticiais da vida institucional, de modo 

que o debate seja articulado com base em questões de identidade, da vida cotidiana 

e das possibilidades de protagonismos destes atores sociais.  

Feixa (1996) complementa, ao relatar que é por meio das práticas, usos e 

apropriações, como também por meio das maneiras que são articuladas as interações 

e socialidades no coletivo, dos grupos/sujeitos juvenis, que se potencializam e se 

constroem parte de suas identidades e elementos identificatórios, distintivos e de 

pertencimento, sendo importante ressaltar que os grupos/sujeitos juvenis são 

formados por uma pluralidade cultural onde se engloba a categoria “juventude”, 

podendo ser percebida como maleável, mutável e/ou flexível, de modo a possibilitar 

que existam trocas e reestruturações que se mostram em reconfigurações constantes 

de sentidos de identidades.  

Uma das principais características dos grupos/sujeitos alternativos aqui 

analisados é, justamente, perceber que as práticas e estilos de vida alternativos se 

fazem por meio de intercâmbios culturais, sendo o éthos-alternativo constituído de 

maneira camaleônica, absorvendo distintas referências culturais, ora negociando, ora 

conflitando, mas, pincipalmente, se apropriando, dando novos usos e ressignificando, 

com o intuito de propor perspectivas identitárias outras, burlando os sistemas 

representativos normativos hegemônicos. Desse modo, os grupos juvenis alternativos 

propõem os sentidos de ser/fazer/viver de maneiras distintas ao que se é esperado 

pelos padrões sociais.  

Para Reguillo (2003), as culturas juvenis são representadas por seu caráter 

múltiplo e mutável, sendo potência incorporadora, que descarta e mistura sentidos 

ideológicos, performativos e/ou estéticos, para, assim, construírem suas identidades 

e elementos distintivos. A autora aponta que as culturas juvenis são produtoras 

constantes de novos emblemas simbólicos que são modificados, readaptados e 

reestruturados em fluxo constante, possibilitando infinitas formas de ressignificação. 

Desse modo, é importante ressaltar que os grupos/sujeitos juvenis, principalmente 

quando tratamos do alternativo, apresentam sentidos de ambiguidades e contradições 

que constituem suas identidades, sendo esses grupos/sujeitos não pertencentes 

exclusivamente a nenhum extremo, mas sim concebidos nos conflitos e 

tensionamentos que se desenrolam no espaço do entre. 
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Percebemos tal ambiguidade na construção identitária e produção de sentidos 

desses grupos/sujeitos alternativos-queer no diálogo constante entre elementos 

regionais/populares e aqueles que advêm da cultura pop norte americana, como, por 

exemplo, na música e clipe “Sinal Fechado”, do cantor Getúlio Abelha, que utiliza de 

estereótipos melodramáticos da música brega do Norte/Nordeste, referenciando a 

estética de apresentações da música “Like A Virgin” de Madonna, e atrelados a música 

“Cry For You”, da cantora sueca September, a qual alcançou destaque mundial após 

se lançar em carreira internacional nos Estados Unidos. A música, em questão, foi um 

dos principais hits da música pop no início dos anos 2000, ganhando também uma 

versão brasileira intitulada de “Meu Anjo”, uma das músicas da cantora e drag queen 

Pabllo Vittar, que se tornou um grande hit.  

 

Figura 12 – Clipe “Sinal Fechado” 01 

(Getúlio Abelha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Sinal Fechado”27. 

Figura 13 – Clipe “Sinal Fechado” 02 

(Getúlio Abelha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Sinal Fechado”. 

Figura 14 – Clipe “Sinal Fechado” 03 

(Getúlio Abelha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Sinal Fechado”. 

 

 

Figura 15 – Clipe “Sinal Fechado” 04 

(Getúlio Abelha) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Sinal Fechado”. 

 
27 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mEsufOrBFwA. Acesso em: Julho, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=mEsufOrBFwA
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Figura 16 – Show Madonna 

(Live The Virgin Tour - Abril a Junho de 1985) 

 

Fonte: Print Retirado de Vídeo no Youtube28. 

Figura 17 – Clipe “Cry For You” 

(September) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Cry For You”29. 

 

É na mistura de repertórios de contextos tão distantes que o éthos-alternativo 

vai tomando forma, construindo diálogos entre os elementos da cultura pop em flerte 

com o brega/cafona absorvido das culturas regionais. Esses elementos são impressos 

nas performatividades, corporalidades e estéticas construídas nas práticas urbanas 

do Baixo Augusta e Anhangabaú. Esses fenômenos podem ser observados 

principalmente no consumo musical, na forma como os DJs ressignificam músicas de 

gêneros como arrocha, brega e forró, os quais são incorporados em diálogo com o 

funk e a música pop mainstream, sendo essa mistura o que mais toca nas casas 

noturnas dessa cena/circuito.  

Borelli e Freire Filho (2008) apontam que pensar as práticas das culturas 

juvenis é contemplar que a mente, afetividade e percepção são estimuladas para além 

das limitações da razão/imaginação, sendo os grupos/sujeitos juvenis interpelados 

também, pelas imagens, movimentos, sonoridades, efeitos especiais e as 

possibilidades de visualizações variadas do impossível. De modo que os 

grupos/sujeitos juvenis encenam, performam e se utilizam de tantas outras lógicas 

possíveis de perceber outras realidades, com o intuito de construírem identificações e 

pertencimento, perceber-se e serem percebidos, buscando legitimar suas falas, 

identidades e ideologias. 

Essas práticas juvenis se estruturam em contra fluxo às lógicas hegemônicas 

sociais, sendo as culturas juvenis potências que propõem perspectivas inovadoras, 

subversivas e de vanguarda. Para Borelli et al. (2009), é no corpo do jovem que se 

 
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eBolgMamSO8. Acesso em: Julho, 2020. 
29 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GZEy7Cw1dcU. Acesso em: Julho, 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=eBolgMamSO8
https://www.youtube.com/watch?v=GZEy7Cw1dcU
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encontram as principais chaves simbólicas construídas e reconhecidas enquanto 

elementos distintivos de pertencimento, sendo essas marcas e códigos identitários 

que compõem os grupos/sujeitos juvenis, um dos elementos fundamentais para 

percebermos o processo de diversificação/segmentação das identidades existentes 

nas culturas juvenis. A autora aponta que é preciso perceber a existência de dois 

macro vetores principais, em que se estabelecem as lógicas das culturas juvenis 

brasileiras, sendo eles: as produções/recepções das paisagens audiovisuais; e as 

experimentações/relações articuladas entre as culturas juvenis e a vida urbana na 

metrópole. 

O éthos-alternativo queer é constituído e pode ser percebido nos usos, 

apropriações e produções de sentido daquilo que tais grupos/sujeitos juvenis 

consomem e reverberam enquanto produções representativas identitárias, seja em 

seus corpos, performatividades e/ou ideologias. A construção do que observamos 

aqui como uma cultura alternativa-queer em eclosão, não se faz unicamente por meio 

daquilo que consomem, mas também, e principalmente, pela forma que tais elementos 

são consumidos, sendo absorvidos, rejeitados e/ou ressignificados, ganhando novos 

usos; são os constantes diálogos e trocas entre distintos elementos advindos de 

culturas e meios de produção de sentidos opostos, assim como a convergência 

desses grupos/sujeitos juvenis nas ruas e nas redes, atribuindo e absorvendo sentidos 

identitários dos/com os territórios em que estão inseridos, o que materializa o éthos-

alternativo queer.  

Percebemos, portanto, nessas relações entre as culturas juvenis alternativas 

e suas negociações articuladas no urbano, assim como com os seus sentidos de 

cosmopolitismos, o que Featherstone (1995) aponta como “cultura de consumo”. Para 

o autor, as interações de grupos/sujeitos pertencentes a uma sociedade, que é 

constantemente bombardeada pelas mídias, de estrutura social constituída no 

capitalismo, o consumo passa a ser o principal parâmetro refletor, que vai servir de 

referência e influenciar as características de nossos hábitos, imaginários, afetos, entre 

outros aspectos sociais, culturais e políticos. 

A partir dos apontamentos articulados aqui, é preciso perceber que os fatores 

ideológicos, estéticos e culturais que estão inseridos e compõem as relações do que 

chamaremos aqui de éthos-alternativo queer, e que, por sua vez, é o que afeta e passa 

a servir de referência ao ser/viver/fazer desses grupos/sujeitos, são os elementos que 
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se articulam na não hegemonia, mas advindos das subculturas, subversivos e de 

sentidos periféricos. São as culturas outras, distantes, e percebidas como exóticas, 

que notamos e apontamos aqui como regionalidades. O éthos-alternativo queer vai 

ser constituído nas convergências e hibridismos de múltiplas culturas, em um 

“onivorismo cultural” (Peterson e Kern, 1996), em específico, percebendo 

peculiaridades naquilo que é rechaçado e/ou estigmatizado pela hegemonia social, de 

modo a ressignificar e atribuir outros valores distintivos, tornados “cool”.  

É importante ressaltar aqui que as relações articuladas entre os 

grupos/sujeitos alternativos dão-se, justamente, baseadas nos dois aspectos 

apontados por Borelli et al. (2009), onde, por um lado, as relações são construídas 

nos sentidos de representatividade e identificação desses grupos/sujeitos, para com 

os artistas e produções artísticas/musicais (principalmente audiovisuais); e, por outro, 

as relações se desenrolam nos fluxos urbanos e nas trocas identitárias entre esses 

grupos/sujeitos, para com os usos, práticas e apropriações nas territorialidades e 

perspectivas de pertencimento. É importante ressaltar também que tais trocas e 

confluências que reverberam nas redes devem ser levadas em consideração, 

enquanto elemento midiático potencializador e de alto alcance, sendo um lugar já 

ocupado por esses atores sociais e para onde os fluxos urbanos migraram devido ao 

isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, o que condensou e 

intensificou as trocas e buscas por pertencimento desses grupos/sujeitos juvenis 

alternativos-queer, seja por meio das interações nas lives proporcionadas pelos 

artistas inseridos no éthos-alternativo queer, seja na interação e ressignificação de 

elementos populares/midiáticos, ou nas trocas e manifestações performativas em 

posts e produções de memes. 

Outro aspecto importante que constitui os sentidos e práticas do éthos-

alternativo se dá na noção de “onivorismo cultural”, que, para Peterson e Kern (1996), 

trata-se do consumo onívoro de culturas distintas por parte dos grupos/sujeitos que 

as absorvem e as utilizam enquanto elementos que servem de referências para as 

construções de suas próprias identidades, ou seja, os autores apontam que o 

onivorismo cultural se desenrola nas práticas, usos e apropriações em que se torna 

possível absorver de culturas opostas/contrarias e advindas de origens diversas no 

que se refere a estruturas de classe e as lógicas de gosto. 
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Peterson e Kern (1996), ao proporem os sentidos do onivorismo cultural, estão 

articulando uma atualização possível, no que se referem às lógicas e elementos que 

atribuem sentidos de distinção social (Bourdieu, 2007). Os autores observam que, nas 

culturas contemporâneas, a distinção é estabelecida por tantos outros elementos e 

sentidos representativos que estão além do erudito (“alta cultura”) como cultura 

legitimada e distintiva, sendo o consumo do diferente/exótico, e fora da fração de 

classe, uma outra possibilidade de construção distintiva social.  

Trazemos a perspectiva de onivorismo cultural com o intuito de melhor 

esclarecer quais elementos constituem o éthos-alternativo, no entanto, a perspectiva 

de sujeito onívoro e suas relações com o que se refere à construção identitária e 

distintiva será mais aprofundada ao longo do capítulo. 

É importante perceber que os grupos/sujeitos alternativos, aos quais nos 

referimos aqui, são constituídos em meio aos fluxos culturais, inseridos nas práticas 

da vida noturna dos centros urbanos. Para Hall (2014), as relações articuladas nos 

fluxos culturais, atreladas ao consumo/contato com o global, propiciam o surgimento 

de identidades partilhadas. Ferreira (2010) complementa, ao apontar que a arte, a 

música e os ativismos são formas que possibilitam e potencializam as expressões dos 

grupos/sujeitos e seus sentidos de singularidades.  

O éthos-alternativo aqui relacionado é elemento cultural que se desenrola nas 

imbricações existentes nos fluxos urbanos, potencializado pelas múltiplas culturas 

com quem dialoga, em potências locais/globais, onde se articulam táticas que 

negociam e tensionam, entre as lógicas sociais normativas e hegemônicas do 

mainstream, e os sentidos de ações disruptivas e de subversão presentes na intenção 

de oposição, enquanto não hegemônico. O lugar ocupado pelas culturas alternativas 

é, portanto, pertencente aos fluxos de culturas transnacionais, compostos por 

múltiplas interações/combinações sociais, culturais, ideológicas e identitárias 

(Hannerz, 1997). 

Ao observar os sentidos de culturas transnacionais percebidos nas produções 

de sentidos e construções identitárias cosmopolitas dos grupos/sujeitos alternativos-

queer aqui analisados, é possível compreender que existem lógicas de reinvindicação 

do poder de decisão em suas construções identitárias, de maneira ideológica, 

politizada e consciente, que desestabiliza, reconfigura e subverte a ordem, seja por 
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meio do capital econômico ou da hegemonia social. Tais agentes sociais articulam 

negociações e diálogos que permitem estarem inseridos no mainstream, mesmo que 

subvertendo as suas lógicas.  

Para Aparicio e Chávez-Silverman (1997 apud Pereira, 2017), a ideia de 

“tropicalizations” surge como proposta para que seja possível pensar os 

grupos/agentes juvenis enquanto agenciadores que articulam e negociam sentidos 

sobre suas próprias representações identitárias, de modo que se torne possível ir além 

das noções colonizadoras que tendem a limitar e reproduzir estereótipos reforçados 

pelo que é determinado sobre as representações identitárias/culturais do outro. As 

autoras propõem a noção de “tropicalizations” como aspecto que aponta os 

grupos/sujeitos como sendo figuras ativas que desestabilizam os elementos 

percebidos nas categorias fixas pré-estabelecidas para, assim, negociarem de 

maneira ambígua e pelas bordas, com o intuito de incorporar alguns e rejeitar outros 

aspectos das representações hegemônicas sociais, rompendo com a ideia de 

sujeitos/indivíduos passivos. 

Essa proposta de “tropicalizations” pode ser identificada nas relações 

tensionadas no processo de construção identitária dos grupos/sujeitos alternativos, de 

modo que se mostram como potências que buscam romper com os estereótipos que 

lhes são atribuídos, seja os negando, seja se apropriando e os ressignificando. De 

todo modo, os grupos/sujeitos alternativos se apresentam em posição de 

inconformidade com o que lhes é determinado; assim como sugere o conceito de 

“tropicalizations”, subvertendo as lógicas estruturais pré-estabelecidas, burlando por 

meio de astúcias articuladas. 

O éthos-alternativo é, portanto, formado pelo desejo de independência de sua 

construção social, delineando-se nas astúcias negociadas/tensionadas pela absorção 

de variados estilos de vida, dos quais absorve sentidos, de modo que se percebe que 

o que é absorvido do mainstream precisa e deve ser ressignificado, em forma de 

resistência, dando-lhe outros usos (Pereira e Pontes, 2017). 

 

 

 



63 
 

 

1.2 ELES SÃO ALTERNATIVOS? AS CONSTRUÇÕES DE IDENTIDADES, 

PERFORMATIVIDADES E ESTÉTICAS. 

 

Os grupos/sujeitos alternativos que tratamos aqui são constituídos por 

identidades flexíveis, mutáveis, que absorvem das múltiplas referências culturais com 

as quais dialoga (entre negociações e tensionamentos), passando a formar suas 

identidades, estéticas, performatividades e sentidos ideológicos, tomando como base 

este vasto repertório social, cultural e político. É importante ressaltar que as 

identidades do éthos-alternativo apontadas aqui se desenrolam de maneira 

conflituosa, nas disputas e jogos de poderes. É preciso ter em mente que, ainda que 

flexíveis, mutáveis e camaleônicas, essas construções identitárias não se desenrolam 

em uma fluidez absolutamente pacífica, sendo também subversiva e de resistência. 

Para García-Canclini (2015), as construções identitárias na 

contemporaneidade se apresentam como fenômeno que se baseia nas confluências 

culturais pluralizadas por uma perspectiva global, que proporciona o contato e 

intercâmbio entre culturas locais, podendo ser cruzadas e combinadas, de modo a 

construir perspectivas outras sobre as identidades dos sujeitos, passando a se 

apresentarem como interculturais/híbridos. Para o autor, o que constitui os sentidos 

de sujeito na atualidade são as trocas e intercâmbios em nível global, no que se refere 

aos sentidos sociais, culturais, políticos, econômicos, hierárquicos e intelectuais, que 

se desenrolam entre diferentes culturas e as referências que passam a ser absorvidas 

a partir desse contato. 

É nesse cenário de disputas e negociações, portanto, que observamos a 

formação do éthos-alternativo, aqui apontado como um dos resultados das relações 

sociais e trocas culturais em nível global, que vêm sendo construídas, apontadas 

como interculturalidade (García-Canclini, 2015), construindo diálogos entre os 

sentidos de regionalidade e elementos pertencentes à cultura pop, em que 

grupos/sujeitos e sentidos ideológicos, performativos e estéticos, que não se 

enquadram na normatividade hegemônica social, passem a alcançar posições de 

visibilidade e possibilidade de fala no mainstream.  

Hall (2000) aponta a existência de três perspectivas de sujeitos possíveis, que 

constituem três formas de pensar as noções de identidade, sendo eles: o sujeito 

iluminista, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. O sujeito iluminista se refere 
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àquele que se enquadra nos sentidos de racionalidade e universalidade; o sujeito 

sociológico se refere ao que é constituído através das interações que se desenrolam 

entre os agentes sociais e as trocas para com a sociedade; e o sujeito pós-moderno 

se apresenta como sendo multifacetado, passível de absorver distintas referências de 

múltiplas culturas, construindo identidades mutáveis baseadas no repertório que 

acumula ao longo da vida. Desse modo, o sujeito pós-moderno, apontado pelo autor, 

apresenta-se como processo de construção identitária mais próximo e adequado para 

pensarmos as relações, trocas e hibridismos pertencentes ao éthos-alternativo, seus 

usos, apropriações e práticas.  

É importante ressaltar que, ao pensarmos o modelo de sujeito pós-moderno 

apresentado por (Hall, 2000) como o que melhor concebe o éthos-alternativo que 

propomos aqui, percebemos que esses grupos/sujeitos estão mais propícios e 

dispostos a trocarem e absorverem outros repertórios, que possam lhes atribuir 

diferentes sentidos e construir suas identidades, estéticas e ideologias sociais, 

culturais e políticas híbridas. O éthos-alternativo é, portanto, propício a mudanças em 

fluxos e dinâmica constantes, estando permanentemente em processo de 

aprendizado, construção/reconstrução. 

Para Demichelli (2015), a identidade se mostra como um processo de 

representação, com intuito de classificação diante de um sistema simbólico que 

gestiona os parâmetros e lugares determinantes do falar e agir. Sendo assim, é por 

meio de sentidos produzidos nas representações que são construídos os sentidos 

determinantes do que é um sujeito/grupo diante da sociedade, e de como o mesmo 

se autoidentifica. O autor aponta que a identidade é construída por meio das 

diferenças, de modo que, para que a identidade exista, é preciso existirem outros 

elementos que se diferem dela, ou seja, outra identidade sendo construída nas zonas 

de contato com o diferente.  

Já em Bauman (2005), a identidade é elemento não permanente, que permite 

ser manipulado e modificado ao longo da vida do sujeito, em um processo onde 

características são destituídas ao mesmo tempo em que novas/outras são agregadas. 

Para o autor, a identidade se mostra como flexível e adaptável ao contato com outras 

culturas e ampliação dos repertórios dos grupos/sujeitos. No entanto, é importante 

ressaltar que tal flexibilidade está imbricada em processos de tensionamento 
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existentes nas tramas sociais e em suas trocas conflituosas, observadas como 

“pontos de sutura” (Hall, 2000). 

Hall (2014) complementa, apontando que as representações identitárias se 

desenrolam com base nos contatos que o sujeito/grupos têm com o mundo que os 

rodeia simbolicamente, de modo que as identidades são formadas baseadas nos 

repertórios aos quais os sujeitos/grupos tiveram contato e absorveram referências. O 

autor aponta ainda que a identidade é constituída pelo agrupamento de diferentes 

referências culturais coexistentes em um mesmo ambiente, o que proporciona uma 

ampla diversidade de combinações e hibridismos culturais formados no 

entrelaçamento. Desse modo, é importante observar que o processo de construção 

de sentidos e representações identitárias, que surgem do éthos-alternativo, se 

articulam nos tensionamentos, disputas, negociações, absorções, usos, apropriações 

e ressignificações decorridos do intercâmbio com o diferente. 

O modelo de construção identitária do sujeito pós-moderno (Hall, 2000) 

mostra-se presente nesses fluxos urbanos aqui estudados, sendo no consumo do 

diferente, dos sentidos subversivos e do exótico (regionalidades) que observamos os 

desejos desses grupos/sujeitos juvenis em se diferenciar dos parâmetros normativos 

pertencentes à hegemonia social. O éthos-alternativo é, portanto, formado pelas 

práticas pertencentes ao sujeito onívoro, que absorve distintas referências culturais e 

lhes atribui valoração distintiva para além do que é percebido pela hegemonia social 

enquanto elemento distintivo num sentido bourdiano (Peterson e Kern, 1996).  

Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração é a 

performatividade desses grupos/sujeitos, sendo esse o elemento que atribui 

distinção/valoração, e que se mostra identificatório por agrupar e/ou repelir sujeitos de 

determinados grupos sociais. Segundo Pontes (2017), os grupos/sujeitos juvenis 

alternativos que estão inseridos na cena/circuito musical da vida noturna do Baixo 

Augusta subvertem os sentidos de normatividade que constituem as lógicas da 

hegemonia social, de modo que é por meio das performatividades e estéticas 

atreladas às suas identidades que reforçam como desejam ser percebidos pela 

sociedade, se auto afirmando enquanto corpos políticos. 

López Cano (2008) aponta a performatividade como sendo fenômeno 

representativo característico e pertencente ao sujeito, que decorre no momento da 

ação, em que haja ou não prévia intencionalidade. Para Derrida (1988 apud López 
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Cano, 2008), a performatividade se desenrola sempre por meio da repetição de um 

conjunto de normas que são representadas. No entanto, o autor observa que, em meio 

às instabilidades e falta de conformidade dos corpos em seguirem condicionados a 

apenas reproduzirem a normatividade estabelecida, acarreta-se em possibilidades da 

rematerialização. De modo que a força reguladora pode ser voltada com si mesma, 

ocasionando reações e questionamentos sobre as forças determinantes da 

hegemonia social, dando vasão a reconfigurações possíveis. Partindo desse princípio, 

Butler (2003) aponta que a performatividade vai ao encontro do sentido de ruptura 

para perceber, na tentativa da repetição, possibilidades de repetições subversivas, 

sendo esse o aspecto que difere performance de performatividade apontado pela 

autora.  

É importante perceber que esses grupos/sujeitos se apropriam e ressignificam 

elementos para construírem suas identidades performativas. Esses elementos são 

percebidos nas estéticas construídas e nas performatividades de seus corpos. Borba 

(2016) aponta que performances identitárias que mostram possibilidades de 

descontinuidades entre corpo, sexo e gênero demonstram que a dualidade de gênero 

imposta pela hegemonia social não é fixa. O autor complementa observando que os 

sentidos normativos de coerência de gênero são impostos pela heteronormatividade 

compulsória, determinada pela hegemonia social. A performatividade é, portanto, 

elemento implicado pela repetição das ações dos corpos. 

Um dos elementos de maior importância na construção identitária desses 

grupos/sujeitos e artistas se dá por meio de suas performatividades; é na 

performatividade que são evocados seus sentidos de pertencimento. A partir das 

performatividades identitárias que assumem, como sendo suas, vão se desenrolando 

as representações de como querem ser percebidos perante a sociedade, sendo a 

performatividade, por sua vez, elemento que, por mais que possa servir de questão 

que alimenta o rechaço social, é através dela também que esses grupos sujeitos 

fazem uso de seus corpos para reivindicar visibilidade, usando-os enquanto corpos 

políticos que reexistem ao exercerem suas performatividades, e que passam a servir 

enquanto ferramenta de autoafirmação que os legitimam. 

Butler (2003) aponta que as definições de gênero são estilizações repetidas 

pelo corpo, de modo a reproduzir o que é imposto pela estrutura reguladora social 

dominante (cristalizada). Jagger (2008) complementa, ao apontar que, para que tais 
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sentidos dicotômicos sobre as representações performáticas dos corpos sejam 

interrompidos, é preciso que os sentidos de performatividade sejam subvertidos e 

ressignificados. É diante desse contexto que os grupos/sujeitos que compõem o 

éthos-alternativo passam a ser ativamente disruptivos, articulando novas formas e 

sentidos representativos de performatividade, que rompem com a dualidade de 

gênero. Tais sentidos de rupturas da performatividade normativa hegemônica podem 

ser observados em artistas, como o grupo “Quebrada Queer”, que articula em suas 

estéticas e corporalidades, elementos extremamente masculinizados e periféricos, 

advindos da cultura rapper, ao mesmo tempo em que dialogam com elementos 

extremamente afeminados e não normativos do universo queer (LGBTQIA+). 

O corpo desses grupos/sujeitos juvenis alternativos são as ferramentas com as 

quais se constroem estéticas e performatividades identitárias, que reforçam seus 

sentidos ideológicos e políticos. Para Castilho (2006), o corpo é um dos canais que 

materializam aquilo que se percebe e se sente através do pensamento. A autora indica 

que é através do corpo que são construídas as conexões entre os sujeitos e o contexto 

de mundo no qual estão inseridos. Castilho e Martins (2005) complementam, ao 

indicar que os corpos se reestruturam quando entram em contato, de modo que, o 

contato faz com que os corpos passem a absorver diversas características culturais 

uns dos outros, passando a ressignificar e atribuindo novos sentidos. 

É por meio do uso desses corpos que performatizam e constroem estéticas 

particulares/peculiares e disruptivas, subvertendo o que é percebido enquanto 

parâmetro e reprodução da hegemonia social, que vão sendo articulados sentidos que 

atribuem a esses corpos, identidades e ideologias que reivindicam seus 

pertencimentos e representações. Esses grupos/sujeitos e artistas articulados no 

éthos-alternativo fazem uso de suas performatividades, assim como da estética 

construída em suas roupas, elemento identitário com a finalidade de autoafirmação e 

sentidos distintivos outros, que buscam romper e subverter os padrões estéticos e 

identitários pré-estabelecidos pela hegemonia social. 

Lurie (1997) aponta que os elementos de moda que são absorvidos e 

apropriados pelos grupos/sujeitos é fator determinante na intenção e busca por se 

definir, ocorrendo já nas escolhas e práticas de consumo do vestuário/acessório, um 

processo identificatório, elemento que agrega distinção e que passa a definir quais 

posições tais grupos/sujeitos ocupam no contexto sociocultural. A autora 
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complementa que a moda é reflexo de hábitos, costumes e socialidades em torno das 

práticas e vivências em determinada época e lugar, de modo que as representações 

de estilo que se constroem a partir das referências de moda são apenas reflexos 

históricos desse contexto social, não sendo capaz de lhes definir completamente. 

Os grupos/sujeitos alternativos inseridos nos fluxos urbanos aqui analisados 

fazem uso de elementos estéticos em suas indumentárias que lhes atribui cargas 

identitárias, e reafirmam suas identidades, performatividades e sentidos ideológicos. 

Sant’Anna (2003) aponta que o vestuário de qualquer sujeito/grupo é elemento que 

exerce função informativa, assim como qualquer outra forma de linguagem. Os 

elementos expressos nessas estéticas, que são construídas através das 

roupas/acessórios, tomam o corpo enquanto suporte, fazendo com que os elementos 

de moda passem a transmitir signos, significados e sentidos representativos do 

imaginário.  

A autora complementa indicando que os elementos estéticos da moda 

carregam em si sentidos (signos/significados) representativos do que se refere à 

beleza, distinção social, gênero, idade, entre outros aspectos. Tais elementos não são 

exclusivamente determinantes, sendo manipulados e modificados pelos 

sujeitos/grupos que os usam, no intuito de construírem suas representações 

identitárias e a forma como desejam ser vistos perante a sociedade em que estão 

inseridos. Quando tratamos de corpos/sujeitos alternativos-queer, a subversão 

desses preceitos da moda que são estabelecidos pela hegemonia social é algo 

determinante, sendo, portanto, a desconstrução e ressignificação das convenções 

determinadas em torno desses signos/significados de moda, parte do que compõe as 

construções identitárias do éthos-alternativo queer. 

Tais sentidos determinantes, construídos pelas representações estéticas da 

moda por uma perspectiva hegemônica social, passam a ser confrontados e 

reestruturados pelos grupos/sujeitos e artistas alternativos, quando absorvem e se 

apropriam desses elementos identificatórios, ressignificando-os e construindo novos 

sentidos estéticos. A moda, assim como a performatividade, para esses 

grupos/sujeitos e artistas, passa a ser ferramenta usada com o intuito de romper com 

sentidos dicotômicos de gênero. 
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De acordo com Calanca (2008), a moda é fenômeno detentor do poder de 

propagação de seus elementos estéticos e identitários, de modo que, a partir da 

visibilidade que conquista, é potencializada, podendo alcançar as grandes massas. A 

autora aponta a existência de potencialidades existentes na moda, que a tornam 

elemento disseminador de múltiplos sentidos e referências no social, proporcionando 

um maior entendimento das relações de socialidade, trocas e negociações entre os 

sujeitos inseridos em um determinado grupo, e de grupos que se relacionam na 

sociedade, assim como nas relações desses sujeitos/grupos para com as lógicas dos 

poderes hegemônicos. 

Esse fenômeno de propagação que a moda consegue articular é elemento 

importante que nos ajuda a perceber como os sentidos estéticos/identitários dos 

grupos/sujeitos alternativos-queer, aqui analisados, passaram a ser segmentados e 

comercializados pelos grandes magazines nos últimos anos, se tornando um nicho de 

mercado potente e que absorve de elementos estéticos da indumentária alternativa-

queer, inserindo-a na hegemonia social enquanto capital econômico. A estética dos 

grupos/sujeitos alternativos-queer vem sendo convertida em tendências de moda, ao 

mesmo tempo em que os artistas alternativos passaram a conquistar mais visibilidade, 

e foram inseridos no mainstream, legitimando, dando visibilidade e promovendo essas 

estéticas indumentárias. Percebemos que o mercado de moda busca absorver, do 

éthos-alternativo queer, referências para movimentar a indústria têxtil, articulando 

parcerias com alguns desses artistas, e promovendo coleções que pretendem romper 

com a dicotomia de gêneros, que é um dos principais sentidos ideológicos da cultura 

alternativa-queer.  

Um exemplo desse fenômeno foi a coleção da C&A, em parceria com Pabllo 

Vittar, lançada em dezembro de 2017, e que propunha a construção de peças do 

vestuário sem gênero. No entanto, enquanto a coleção foi comercializada, os produtos 

eram segmentados e distribuídos entre os departamentos feminino e masculino das 

lojas. Outro fator importante que deve ser ressaltado é que, no lançamento dessa 

campanha, Pabllo realizou um show de reinauguração da loja da C&A localizada na 

Rua Augusta (territorialidade aqui estudada), com o intuito de reafirmar a identidade 

da marca, enquanto engajada, e suas relações com o movimento LGBTQIA+, 

tornando essa a unidade mais “LGBTQIA+ friendly” da rede de lojas.   
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Pontes (2017) observa que os corpos agregados pelas estéticas de moda 

adotadas por esses grupos/sujeitos juvenis alternativos, que absorvem de distintas 

referências culturais, enaltecem e afirmam suas construções identitárias, diante dos 

contextos existentes entorno das territorialidades do Baixo Augusta, de modo que os 

sentidos identitários e de pertencimento das territorialidades do Baixo Augusta 

passam a ser legitimados enquanto ambientes de carga identitária composta por 

ampla diversidade social e cultural. É importante pensar como esses fluxos urbanos 

alternativos se constituem de forma retroalimentada/compartilhada, entre os 

grupos/sujeitos, entre os espaços/territorialidades e as produções artísticas/musicais 

dos artistas que estão envolvidos nessa cena/circuito musical. 

 

1.3 NÃO-HEGEMÔNICOS: AS MEDIAÇÕES ENTRE MAINSTREAM E 

INDEPENDENTE NA CONSTRUÇÃO DO ALTERNATIVO NA MÚSICA BRASILEIRA. 

 

Diante do contexto apresentado até o momento, é preciso observar e buscar 

compreender como se desenrola a absorção de referências e repertório identitário por 

parte dos grupos/sujeitos alternativos-queer, aqui abordados, das produções 

artísticas/musicais dos artistas inseridos na trama territorial/midiática que envolve o 

que apontamos como éthos-alternativo queer, presente na centralidade da capital 

paulista. Os sentidos observados em tais produções artísticas/musicais, seja nas 

performatividades desses artistas, seja nas estéticas construídas em suas 

performances/videoclipes/lives, seja no posicionamento engajado de suas 

canções/discursos, seja no flerte com sentidos regionais e/ou que se mostram como 

não-hegemônicos, são elementos que influenciam o éthos-alternativo queer, assim 

como tais artistas e suas produções artísticas/musicais também absorvem referências 

desse mesmo éthos-alternativo queer, em um processo de retroalimentação. 

O que propomos aqui, enquanto representação de “não hegemonia”, é, 

portanto, baseado no que aponta Gramsci (2002) a respeito dos sentidos de 

hegemonia e contra-hegemonia. Para o autor, existem duas forças que se articulam 

em torno da hegemonia social, que podem ser percebidas como: “hegemônicas” e 

“contra-hegemônicas”. Gramsci (2002) aponta as forças hegemônicas como sendo a 

representação das relações existentes entre os grupos/sujeitos detentores do poder 

sociocultural; e as forças contra-hegemônicas como sendo a representação de todas 
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as oposições e potências que subvertem aos padrões hegemônicos existentes em 

uma sociedade; sendo, desta forma, o que nomeamos por forças “não hegemônicas” 

(Pontes, 2017) as rupturas parciais de sentidos e padrões advindos das lógicas 

hegemônicas, ao mesmo tempo em que não se opõe totalmente assim como a forças 

contra-hegemônicas, pois se desenrolam por meio de articulações e negociações 

fluidas, porém, conflituosas (ora resistindo, ora absorvendo), de modo a ser como a 

posição do “entre” no que se refere aos sentidos de hegemonia social. 

Para além dos sentidos de não hegemonia existentes nas produções 

artísticas/musicais que observamos aqui, e que reverberam na cena/circuito em que 

o éthos-alternativo queer estudado está inserido, é importante perceber que tais 

produções são articuladas em meio às relações sociais/culturais e negociações de 

grupos/sujeitos alternativos, que propõem formas outras de viver urbano, para além 

do estabelecido pelas lógicas hegemônicas sociais, normativas, capitalistas, 

ocidentais (Robinson, 2006 apud Pereira 2017). O fazer artístico desses artistas 

alternativos tem, de certo modo, coprodução dos grupos/sujeitos alternativos-queer 

existentes nas culturas juvenis e nos fluxos urbanos, sendo, nesses grupos/sujeitos, 

percebidos elementos que retroalimentam e retropotencializam as produções 

artísticas/musicais aqui apontadas.   

Podemos observar que esses grupos/sujeitos alternativos-queer constroem 

formas diversas de cosmopolitismos que burlam as lógicas dos modelos hegemônicos 

por meio de potências informais articuladas nos usos do urbano e emergências 

ligadas aos ativismos, desenvolvidas, entre articulações fluidas e/ou conflituosas com 

potências ideológicas e sentidos políticos distintos. Esses cosmopolitismos 

alternativos-queer estão presentes nas estéticas, performatividades e sentidos das 

produções artísticas/musicais desses artistas, reproduzidos nos sentidos 

(locais/globais) das regionalidades, em confluência com os sentidos do urbano e dos 

elementos da cultura pop. Um dos exemplos possíveis em que percebemos esses 

sentidos de cosmopolitismos é a versão em inglês da música “Você Não Existe”, de 

Potyguara Bardo, intitulada de “You don't exist”. A música, que tem uma sonoridade 

bastante regional potiguar, é misturada ao universo folclórico em que a cantora 

construiu a personificação identitária de sua drag queen, fazendo uso do meme da 
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Inês Brasil30: “Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe?”, enquanto 

elemento alegórico de abertura da música, cantada em inglês, dialoga com a cultura 

pop, potencializando e expandindo visibilidades locais/globais possíveis.  

Figura 18 – Clipe “You don't exist” 01 

(Potyguara Bardo) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “You don't 
exist”31. 

Figura 19 – Clipe “You don't exist” 02 

(Potyguara Bardo)  

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “You don't exist”. 

 

Figura 20 – Meme “Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe?” 

(Inês Brasil) 

 

Fonte: Print Retirado de Vídeo no Youtube”32. 

 

É importante ressaltar que tais múltiplos elementos e repertórios estão 

inseridos, e são também reflexo no/do éthos-alternativo queer. A produção 

artística/musical de Potyguara Bardo, assim como sua presença, sendo 

frequentemente tocada nas casas noturnas da cena/circuito analisado, a estética 

 
30 Personalidade da mídia que viralizou com seus vídeos de inscrição para diversas edições do BBB, 
sendo ex-prostituta, tendo vivido na Europa, evangélica, e que já tentou carreira artística/musical 
direcionada para o público LGBTQIA+, consumidor e propagador de seus memes. 

31 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_q4Hp-Vox2o. Acesso em: Julho, 2020. 
32 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Dwh7LsfvnPE. Acesso em: Julho, 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_q4Hp-Vox2o
https://www.youtube.com/watch?v=Dwh7LsfvnPE
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mística e exótica com cargas de regionalidades e cosmopolitismos é construída em 

torno de sua persona, elementos estes que dialogam e representam o queer, que 

passa a ser referência para os grupos/sujeitos alternativos-queer. Assim como a 

persona midiática de Inês Brasil está imbricada na cultura LGBTQIA+ contemporânea 

enquanto parte de seus repertórios e elemento de produção/consumo de memes nas 

interações e socialidades virtuais. 

Para que possamos melhor compreender o alternativo enquanto cena/circuito 

e produção artística/musical, é preciso compreender que relatamos o que vem sendo 

observado na cena/circuito alternativo do Baixo Augusta desde 2015 (Pontes, 2017). 

As produções artísticas/musicais desses artistas, que apontamos aqui como 

alternativos, surgem inicialmente de produções independentes, e começaram a 

articular negociações com o mainstream, passando a conquistar e ocupar outras 

posições midiáticas e de visibilidade. 

Artistas como: Pabllo Vittar, Jaloo, Karol Conka e Linn da Quebrada, estudados 

entre os anos de 2015 e 2017 (durante o surgimento dessas produções 

artísticas/musicais alternativas), ainda tinham produções muito incipientes, 

independentes e que dialogavam pouco com o mainstream. No entanto, essas 

conquistas foram sendo articuladas através dessas negociações fluidas, porém 

conflituosas, alguns sendo mais absorvidos pelo mainstream, como é o caso de Pabllo 

e outros, se articulando mais pelos tensionamentos/enfrentamentos, como é o caso 

de Linn. Independentemente de como esses artistas conquistaram visibilidade, entre 

todos existem colaborações e jogos de forças mediados entre estratégias e táticas, 

entre independentes e mainstream. 

Para podermos compreender esse processo, é preciso entender as relações 

existentes no mercado musical, mantidas entre produções independentes e as 

grandes gravadoras presentes no mainstream. Herschmann (2011) aponta que a 

produção fonográfica independente se trata de produções musicais paralelas, e que 

fugia dos parâmetros propostos pelo mainstream, não tendo ligação direta com as 

grandes gravadoras. No entanto, o autor relata que, na atualidade, as grandes e 

pequenas gravadoras passaram a manter uma relação mais ativa, bem como os 

artistas e produtores. Sá (2010) complementa ao indicar o conceito de independente, 

enquanto um lócus em que os grupos/sujeitos desfrutam liberdades de socialidades, 

performatividades e expressões estéticas, proporcionadas pela 
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pluralidade/diversidade existente na “cultura alternativa”, ao mesmo tempo em que 

dialogam com as majors presentes no mainstream. 

Pontes (2017) aponta que o sentido de independente, presente na indústria 

cultural/musical na atualidade, passou a ser representação de um estilo de vida e/ou 

segmento caracterizado por sentidos da cultura hipster, folk e underground, que se 

faz presente no indie enquanto gênero musical. O autor explica que o processo de 

construção do indie, enquanto gênero musical, que surge baseado na produção 

fonográfica independente, proporciona o nascimento de uma “cultura alternativa” que 

dialoga com os sentidos e referências da cultura pop e do mainstream, ao mesmo 

tempo em que dialoga com sentidos de subversão e elementos advindos das 

subculturas, articulando negociações maleáveis, mutáveis e flexíveis. 

Propomos pensar as representações do que entendemos por alternativo-queer, 

perpassando por produções artísticas/musicais de artistas como: “As Bahias e a 

Cozinha Mineira”, Aretuza Lovi, Ctrl + N, Davi Sabbag, Duda Beat, Gaby Amarantos, 

Getúlio Abelha, Gloria Groove, Jaloo, Johnny Hooker, Juan Guiã, Karol Conka, Kaya 

Conky, Kika Boom, Letrux, Lia Clark, Liniker, Linn da Quebrada, Majur, Mateus 

Carrilho, MC Tha, Pabllo Vittar, Pepita, Potyguara Bardo, Quebrada Queer, Urias, 

entre outros, que vão sendo referenciados e citados como exemplo ao longo do texto, 

e que dialogam com os sentidos do que denominamos por produção artística/musical 

alternativa. O alternativo-queer é percebido através de suas produções audiovisuais, 

construções estéticas, performatividades, sonoridades/ritmos e/ou posicionamentos 

engajados de cunho social e político, porque, ainda que não sejam o elemento central 

de análise deste estudo, são relevantes enquanto elemento potencializador e de 

reverberação que atravessa os fluxos urbanos e virtuais do éthos-alternativo queer e 

suas representatividades e construções identitárias regionais/cosmopolitas. 

Esses artistas fazem uso de elementos regionais advindos das diferentes 

culturas presentes no Brasil, que estão situadas/originadas fora do eixo Rio-São Paulo 

(hegemônico no que se refere aos sentidos culturais e econômicos), absorvendo 

esses elementos pra ressignificá-los e, assim, construírem as estéticas, sonoridades 

e identidades de suas personas midiáticas, imprimindo tais elementos, seja nos 

ritmos/gêneros de suas músicas, seja nas estéticas construídas em seus videoclipes. 

Estes “elementos regionais”, aqui apontados, acionam reflexos de 

distanciamento/estranhamento e exotismo por parte dos elementos culturais vindos 
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principalmente das regiões Norte e Nordeste do país, mais afastadas das lógicas 

socioculturais pertencentes a esse “eixo central”, e sendo percebidas enquanto 

estéticas/identidades outras, distantes e exóticas.  

Alguns exemplos que nos ajudam a compreender os sentidos de exotismo 

dessas regionalidades performadas podem ser observados em diversas músicas e 

videoclipes desses artistas, como: “Corpo Fechado”, feat.33 entre Johnny Hooker e 

Gaby Amarantos, que mescla elementos estéticos da arte clássica Greco-Romana 

com a sonoridade que absorve do axé, brega e Calipso; e “Chega”, feat. entre os 

artistas Duda Beat, Mateus Carrilho e Jaloo, que exaltam uma estética que absorve 

do cafona/brega em suas indumentárias e elementos alegóricos do videoclipe, 

absorvendo de elementos tropicais ao mesmo tempo em que se faz alusão a 

indumentárias cientistas/setentistas, flertando com alguns figurinos icônicos de David 

Bowie. 

 

Figura 21 – Clipe “Corpo Fechado” 01 

(Johnny Hooker ft. Gaby Amarantos) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Corpo 
Fechado”34. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Clipe “Corpo Fechado” 02 

(Johnny Hooker ft. Gaby Amarantos)
 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Corpo Fechado”. 

 
33 Forma abreviada do termo em inglês “featuring”, que em uma tradução literal se refere à “em parceria com” 
ou “participando”. Muito utilizado pela indústria fonográfica. 
34 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=B-tsRbq_EqQ. Acesso em: Julho, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-tsRbq_EqQ
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Figura 23 – Clipe “Chega” 01 

(Duda Beat, Mateus Carrilho e Jaloo) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Chega”35. 

Figura 24 – Clipe “Chega” 02 

(Duda Beat, Mateus Carrilho e Jaloo) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Chega”. 

 

As estéticas e referências musicais são performadas, de modo que flertam 

com elementos tidos como brega/cafona, ao mesmo tempo em que se misturam a 

sentidos da cultura pop/mainstream, interpelando novos usos, apropriações e 

sentidos, que tornam cult os elementos advindos do que se percebe como 

brega/cafona. Percebemos que tais elementos passam a ter suas representações 

ressignificadas ao serem inseridos nas produções desses artistas, passando a ganhar 

visibilidade, e terem outros valores distintivos agregados, sendo consumidos e 

circulando entre públicos constituídos por grupos/sujeitos, que têm no alternativo um 

estilo de vida, uma referência em suas construções estéticas, identitárias e 

ideológicas, de modo que assumem aspectos de um “onivorismo cultural” (Peterson e 

Kern, 1996).  

Essas representações de “onivorismos culturais” podem ser observadas em 

como se articulam as colaborações feitas entre esses artistas, de gêneros musicais 

tão distintos, mas que constroem diálogos através das trocas entre eles. Um exemplo 

dessa convergência de gêneros tão distintos pode ser observado na música 

“Movimentá”, do cantor Jaloo em parceria com a cantora/drag queen Lia Clark. Tal 

parceria propõe a mistura das sonoridades tranquilas, percebidas no indie das 

músicas de Jaloo, com a agitação e sentidos de fervo pertencentes a funkeira Lia 

Clark, sendo denominada pelos artistas como um “indie-funk”. Um outro exemplo pode 

ser observado na parceria entre Linn da Quebrada e Davi Sabbag, na versão remix 

da música “Tomara”, de Linn da Quebrada. Assim como na parceria entre Jaloo e Lia, 

 
35 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vpvEcC54i_U. Acesso em: Julho, 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=vpvEcC54i_U
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é possível observar a mistura entre a musicalidade imponente e de cunho crítico de 

Linn, junto do estilo indie romântico de Davi. No segundo caso, o remix da música 

“Tomara” ganhou um videoclipe que materializa esteticamente a crítica e atitude 

sadoerótica de Linn, junto ao flerte com o brega/cafona que a trajetória musical de 

Davi abarca, desde seu início de carreira como integrante da já não existente “Banda 

Uó”, que observamos ao longo do mestrado (2015-2017).  

 

Figura 25 – Clipe “Tomara” (Remix) 01 

(Linn da Quebrada ft. Davi Sabbag) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Tomara”36. 

Figura 26 – Clipe “Tomara” (Remix) 02 

(Linn da Quebrada ft. Davi Sabbag) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Tomara”. 

 

A parceria constrói sonoridades não convencionais, que perpassam pelos 

sentidos do “onivorismo cultural”, de modo que os sujeito/grupos que consomem cada 

artista podem ou não serem os mesmos. Constrói-se, assim, relações de trocas e 

identificações com sonoridades, estéticas e performatividades distintas, que 

convergem entre si. 

Ainda que agrupemos e denominemos tais artistas e suas produções 

artísticas/musicais, enquanto alternativos, podem ser observadas muitas outras 

diferenças existentes entre todos, principalmente no que se refere a gênero musical. 

O princípio de agrupar os artistas apontados aqui se dá por outras perspectivas e 

elementos identitários que vão além dos sentidos limitadores de se pensar gênero 

musical, que é imposto pelas lógicas do mainstream e do mercado musical. 

Ao pensarmos os sentidos e relações com o éthos-alternativo queer pelos quais 

esses artistas são interpelados, é importante ressaltar que tais relações se dão por 

meio de três aspectos primordiais: o primeiro é a relação com o queer em sua 

 
36 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=b3kO1oN_nI0. Acesso em: Outubro, 2020. 
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construção estética; o segundo são os aspectos sonoros que mesclam gêneros 

musicais tipicamente regionais brasileiros, flertando com o pop e o indie do 

mainstream; e o terceiro é como constroem discursos potencialmente engajados 

socialmente, seja em seus posicionamentos e/ou nas mensagens que as letras de 

suas músicas transmitem, as quais dialogam com maiorias desfavorecidas. Esses 

aspectos compõem e articulam negociações que mediam entre os enfrentamentos e 

engajamentos queer, e a inserção de tais elementos culturais no mainstream e sua 

produção midiática. 

É nas lógicas das mediações (Martín-Barbero, 2009) que são estruturadas as 

relações existentes nas produções artísticas/musicais desses artistas, assim como 

nas colaborações que fazem entre si. Esse jogo e disputas por visibilidade e 

legitimidade são articulados como uma rede de conexões entre artistas alternativos, 

onde um deles, que esteja mais inserido no mainstream, impulsiona a carreira do outro 

de forma colaborativa. Podemos observar essas relações em produções artísticas 

musicais como: a cantora/ drag queen Pabllo Vittar (de maior inserção no mainstream, 

e visibilidade internacional), ao ser ganhadora da promoção “Coca-Cola Fan Feat.”, 

realizada no final de 2017, ao Lado de Luan Santana e Simone e Simaria, tendo como 

premiação a gravação da música e vídeo clipe “Hasta La Vista”, em maio de 2018, 

quando convidou as drags Lia Clark, Aretuza Lovi, Mia Badgyal e Kaya Conky para 

participarem dançando/performando no clipe.  

Ainda que a colaboração não tenha sido em uma parceria efetivamente 

musical, Pabllo demonstrou generosidade e astúcia nos sentidos de subversão ao 

convidar outras artistas para compartilhar a sua premiação, e proporcionar visibilidade 

para tal cena/circuito musical. É importante perceber que as relações/conexões 

construídas entre os artistas alternativos estão muito baseadas nas táticas (Certeau, 

1995), as quais buscam burlar as estruturas hegemônicas sociais e midiáticas 

estabelecidas. Essas relações de negociações fluidas/conflituosas que esses artistas 

mantêm com o mainstream são elemento importante para pensarmos a cena/circuito 

musical que os músicos passaram a construir nos últimos anos. 

A cena/circuito musical que veio se formando nos últimos anos foi construída 

e potencializada justamente por meio das táticas e negociações possíveis que tais 

artistas foram articulando, sendo essa cena/circuito musical, portanto, fruto dos 
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embates e desdobramentos que essas negociações e enfrentamentos 

proporcionaram. 

O conceito de cena/circuito musical, é descrito por Janotti Jr. e Sá (2013), assim 

como por Herschmann (2013), como uma representação do espaço/lugar em que são 

articuladas relações entre sujeitos/grupos que compartilham do mesmo gosto musical, 

construindo, assim, relações, ritualidades e socialidades que corroboram na 

construção identitária/identificatória de determinado gênero/estilo musical ao qual se 

relaciona, legitimando-o, e criando sentidos de pertencimento aos artistas e produções 

artísticas/musicais que são compartilhadas entre os grupos/sujeitos que consomem, 

e os espaços/territórios em que estão inseridos.  

As práticas de consumo musical que observamos aqui surgem e são 

potencializadas pelas trocas e intercâmbios culturais e de repertório artístico/musical 

que acontece nessas cenas/circuitos musicais urbanos, sendo também 

potencializadas e evidenciadas na propagação e consumo midiáticos dessas 

produções artísticas/musicais nas redes.  

Pereira e Herschmann (2018) apontam que as práticas musicais e midiáticas 

se mostram como elemento catalizador que impulsiona ações de sentidos políticos, 

estéticos e afetuais. Os autores propõem que tal fenômeno se faz nas relações de 

corpos e vozes dos grupos/sujeitos que migram pelos fluxos urbanos, ao mesmo 

tempo em que absorvem, se apropriam e dão novos usos, ressignificando às relações 

e sentidos entre corpos e espaços, colaborando para construir o urbano. Bastos 

(2016) complementa, ao indicar que existem trocas identitárias entre os 

grupos/sujeitos e o espaço/território em que estão inseridos, de modo que tais 

grupos/sujeitos passam a agregar referências ao território, e o território retroalimenta, 

tornando-se elemento que atribui certa distinção, legitimando e enaltecendo as 

identidades dos grupos/sujeitos que o frequentam.  

Esse processo pode ser observado na forma como o Baixo 

Augusta/Anhangabaú carrega uma representação identitária de lugar/território 

underground, subversivo boêmio (e até marginal, no caso do Anhangabaú) da capital 

paulista. Identidade esta que é atribuída também devido à presença, trocas e usos 

que os grupos/sujeitos juvenis alternativos-queer proporcionam. Os sentidos 

identitários cool e disruptivos que o Baixo Augusta/Anhangabaú carregam é 

potencializado pelas festas, bares, casas noturnas, articulações e usos dessas 
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territorialidades por parte dos agentes sociais alternativos-queer, que, por sua vez, 

constroem suas identidades, performatividades, corporalidades e estéticas 

absorvendo da efervescência cultural que tais territorialidades proporcionam. 

É importante ressaltar que tais territorialidades apresentam-se enquanto 

refúgio da diversidade, e, ainda que as casas noturnas localizadas nessa cena/circuito 

não sejam caracteristicamente denominadas enquanto estabelecimentos dedicados a 

um público LGBTQIA+, são esses seu maior público em potencial, sendo, talvez, 

justamente a não caracterização de casa noturna gay o que as difere da segregação 

gay heteronormativa construída entorno da The Week, por exemplo, o que 

potencializa sentidos de diversidades tão pungentes nessa cena/circuito. Tratamos 

aqui de perceber como as casas noturnas, algumas já fechadas, como Blitz Haus, 

Selva, 1007, Beco 203, Desmanche e Vale Night, no Baixo Augusta (além de Trash 

80's, Alberta #3, Clube Caravaggio e ZIG Club), no Anhangabaú, assim como festas 

itinerantes que fazem uso dessas casas noturnas e demais localidades 

esporadicamente, vêm se mostrando nos últimos anos um circuito de pungência e 

eclosão do éthos-alternativo queer aqui analisado.  

Essas relações existentes nos fluxos urbanos aqui estudados são construídas 

por meio das socialidades, que, segundo Martín-Barbero (2002), são as tramas 

constituídas pelas relações que são mantidas e se desenrolam entre os agentes 

constituintes de uma determinada sociedade, relações tecidas enquanto processo 

primário e de interpelação, em que se constituem os sujeitos/grupos e suas 

identidades. Os sujeitos/grupos alternativos-queer, aqui analisados, proporcionam 

diálogos e absorvem múltiplas culturas locais/globais, criando conexões não 

convencionais, ressignificando e buscando se apropriarem a fim de dar novos usos 

aos elementos culturais diversos que assimilam de forma onívora. 

É na socialidade que surge o éthos-alternativo queer, constituído nos usos, 

apropriações e ressignificações articuladas nas práticas do sujeito onívoro que, para 

Peterson e Kern (1996), advém da absorção de diversas culturas com as quais se 

relacionam, para que esses encontros, intercâmbios e trocas culturais passem a servir 

de referências nas construções de suas próprias identidades, ideologias, estéticas e 

performatividades. Esses grupos/sujeitos alternativos mostram-se onívoros culturais, 

por se apropriarem de sentidos de diversas culturas, de modo a ressignificar e agregar 
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valor distintivo, ao que foge dos padrões hegemônicos sociais, flertando com o 

exótico.  

Os sentidos distintivos em torno do “onivorismo cultural”, aqui apontado, vão 

além da noção de distinção de Bourdieu (2007). Dessa maneira, o sujeito onívoro 

propõe que toda e qualquer cultura possa ser elemento distintivo dentro de um grupo 

social específico. Portanto, cada grupo social é constituído de forma distinta e com 

sentidos e repertórios próprios, com outras leituras, sobre o que pode ou não ser 

elemento identitário agregador de valor distintivo. 

Percebemos, nas pluralidades culturais e mesclas das diferentes referências 

que conflitam, tensionam, subvertem, ressignificam, dialogam e negociam entre si, e 

que são absorvidas por esses grupos/sujeito, artistas e produções artísticas/musicais, 

o que proporciona a constituição do que pretendemos por éthos-alternativo queer, 

presente nas práticas e vivências nos fluxos urbanos e territorialidades das regiões 

centrais da capital paulista; em específico, no fluxo da vida noturna do Baixo Augusta, 

em direção ao Anhangabaú, assim como na reverberação da interação destes 

grupos/sujeitos para os fluxos midiáticos das redes (devido à pandemia do Covid-19), 

afetada/atravessada por tais produções artísticas aqui apontadas, e que serão melhor 

observadas nas derivas e levantamento de dados por meio da observação e contato 

de inspiração etnográfica/cartográfica no próximo capítulo. 

 

1.4 O QUEER E SUAS INTERSECCIONALIDADES: POP-LÍTICAS CONSTRUÍDAS 

ENTRE O ENGAJAMENTO DO MOVIMENTO LGBTQIA+ E A PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA/MUSICAL. 

 

Diante do cenário que apresentamos até o momento, passamos a dialogar com 

elementos advindos de ideologias mais amplas, que se mostram não hegemônicas e 

historicamente subalternizadas/rechaçadas, pertinentes para compreender os 

processos de construções identitárias, estéticas e políticas dos grupos juvenis 

alternativos aqui estudados. Elementos esses que reverberam através dos 

tensionamentos e articulações, pelas táticas, no jogo de potências entre as 

perspectivas disruptivas presentes nos grupos juvenis alternativos e na normatividade 

existente na hegemonia social e em lógicas do mainstream. 
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É importante observar que a potência existente nos discursos desses 

grupos/sujeitos alternativos, assim como na produção artística/musical dessa 

cena/circuito, está muito relacionada a temáticas de cunho político e cultural, que 

dialogam com ideologias mais amplas e engajamentos vinculados às maiorias 

desfavorecidas e grupos de ações disruptivas. Tais engajamentos são principalmente 

ligados ao LGBTQIA+ e seus desdobramentos nos movimentos feministas e negros, 

através de negociações fluidas, porém conflituosas, que buscam romper com as 

noções de normatividade pré-estabelecidas pelos discursos hegemônicos.  

Apontamos que a relação entre o éthos-alternativo e o queer se dá pelo 

atravessamento dos sentidos do periférico, de modo que, quando tratávamos de um 

éthos-alternativo na pesquisa de mestrado, ainda que dialogando com sentidos 

subversivos e não hegemônicos de transgressão, não necessariamente tinha relação 

com os sentidos periféricos e subalternos presentes nas maiorias desfavorecidas. 

Apontamos, portanto, que a subcategorização “éthos-alternativo queer”, aqui 

construída, é concebida com o intuito de ampliar a percepção de um éthos-alternativo 

que está mais próximo e é interpelado pelas culturas LGBTQIA+, negra, periférica e 

não normativa. Quando buscamos construir o sentido do éthos-alternativo queer, é 

importante ressaltar que existe uma ressignificação do éthos-alternativo que implica e 

é atravessado por um sentido de classes, e que o éthos-alternativo queer não busca 

nem é capaz de contemplar os sentidos do queer de forma absoluta, mas percebemos 

nessa cena/circuito uma aura do que o queer implicada, representada estética e 

ideologicamente. 

O éthos-alternativo queer, portanto, surge e é potencializado, em parte, pelos 

anseios desses grupos/sujeitos advindos das subculturas, estigmatizados, 

marginalizados e invisibilizados por tanto tempo, de conquistarem e ocuparem 

espaços, posições e visibilidades, seja territorialmente, seja midiaticamente.  

Para pensarmos sobre essa potência que vem surgindo nos últimos anos, é 

preciso observar que existem camadas e jogos de disputas dentro do próprio 

movimento LGBTQIA+, assim como nos feminismos. Ainda que o movimento venha 

conquistando seus espaços e direitos desde Stonewall37, no fim dos anos 60, em Nova 

York, temos que assumir que dentro do movimento LGBTQIA+ existem camadas e 

preconceitos que delimitam uma estrutura em que homens, gays, heteronormativos, 

 
37 Houve uma série de manifestações de resistência da comunidade LGBTQIA+ na cidade de Nova 
York, que deu origem a luta do movimento em busca por conquistas de direitos. 
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brancos, de classe média alta, sempre tiveram mais acesso e foram mais aceitos e 

inseridos na sociedade hegemônica que os demais perfis existentes dentro do 

movimento. Portanto, por ser perfil normativo, tonou-se o mais aceito pelas lógicas 

patriarcais da sociedade, de modo que outros tantos grupos/sujeitos que não se 

enquadram nesse perfil normativo, foram, e seguem sendo, estigmatizados e 

rechaçados. 

Tais corpos/agentes sociais rechaçados são formados por aqueles que não 

se sentem representados pela perspectiva da designação gay, representada pela letra 

G na sigla LGBTQIA+, que vem sofrendo modificações e se expandindo com o intuito 

de conquistar outras e ampliar formas de representatividade. É importante salientar 

que, inicialmente, a sigla tinha a formação GLS (gays, lésbicas e simpatizantes), 

sendo convertida para GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transsexuais), com o intuito 

de perceber que aqueles sujeitos/grupos sociais identificados enquanto simpatizantes 

eram formados por heterossexuais que, mesmo parceiros e apoiadores da causa, não 

sofriam preconceitos, muito menos precisavam de identificação que os legitimasse; 

assim como, buscando reconhecer e legitimar a existência da bissexualidade através 

da inclusão da leta B e da transexualidade através da inclusão da letra T. 

Posteriormente, a sigla é convertida para LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e 

transsexuais), trazendo a letra L para frente da letra G com o intuito de evidenciar a 

importância dos movimentos feministas e romper com as lógicas patriarcais que são 

reproduzidas também dentro do movimento, desconstruindo a invisibilização da causa 

lésbica sufocada pela hipervisibilidade e protagonismo que a causa gay sempre teve. 

Por fim, a sigla vem sendo frequentemente expandida nos últimos anos, de modo que 

são atribuídas outras letras com o intuito de legitimar e construir representatividades 

para aqueles grupos que não se sentem, e de fato, não são representados, como Q 

(queer), que é a representação identificatória não normativa que buscamos salientar 

neste estudo, I (intersexual), A (assexual), e o caractere + (mais) que indica que a 

sigla é muito mais ampla e existem muitas outras camadas no movimento e 

identidades de gênero outras, que precisam e devem ser representadas. 

Ao pensarmos o movimento LGBTQIA+, enquanto elemento potencializador 

que reverbera nas articulações e/ou negociações existentes nesse éthos-alternativo 

queer, ressaltamos que nos referimos às performatividades, estéticas e identidades 

desses grupos/sujeitos e artistas que flertam com o queer e seus sentidos de não 

normatividade. 
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Louro (2001) aponta que a terminologia “queer” pode ser traduzida como 

estranho, excêntrico, raro e/ou extraordinário, no entanto, pode indicar, de forma 

pejorativa, a identificação de pessoas pertencentes ao LGBTQIA+, com o intuito de 

ridicularização. A autora explica que, com o passar do tempo, o termo “queer” passa 

a ser apropriado pelo próprio movimento LGBTQIA+, de modo que, assumindo caráter 

de oposição/contestação ao que ele representa, atribuindo valor distintivo à carga de 

estigma e rechace que a terminologia carrega, de modo que a representação “queer” 

mostra-se elemento de oposição/contra o que é tido por “normalidade”. Silva (1999) 

complementa, indicando que o pensar sobre as “teorias queer” refere-se a uma 

epistemologia que propõe o pensamento sobre modos de subversão às lógicas de 

normatividade, de modo perverso, impertinente, profano etc. O autor aponta que o 

“queer” representa o questionamento de todas as formas que reproduzem lógicas, que 

condizem com o que se espera da normatividade hegemônica social. 

Partindo dessa proposta de se pensar o “queer” dentro do movimento 

LGBTQIA+, é importante ressaltar que seja uma mulher lésbica masculinizada, um 

homem gay e negro, uma mulher trans, um homem gay e afeminado, um homem 

trans, uma pessoa não binaria, uma travesti, entre tantas outras formas e 

possibilidades de identificações existentes no movimento LGBTQIA+, passam a 

exercer distintas posições de acessibilidade/inserção na hegemonia social, sendo 

mais ou menos respeitados, carregando mais ou menos estigmas, inclusive pelos 

membros do próprio movimento. Essa lógica demonstra uma estrutura de “castas” que 

foi sendo articulada com o passar dos anos e das conquistas do movimento 

LGBTQIA+, sendo reforçadas, sejam pelos padrões sociais hegemônicos, sejam 

pelas lógicas do mainstream. 

É importante observar, por essa perspectiva, os sentidos de 

interseccionalidade existentes no movimento LGBTQIA+, de modo que o queer é 

apontado, neste estudo, como um dos elementos que historicamente ocupou as mais 

baixas camadas dentro do movimento, sendo a representação da não normatividade, 

dialogando com os sentidos ideológicos, culturais e políticos mais amplos 

pertencentes ao éthos-alternativo queer, aqui estudado.  

Para que se possa melhor compreender do que falamos, quando falamos de 

interseccionalidade, é preciso se ter em mente que fazemos uso desse conceito para 

pensar as subdivisões e estruturas existentes no movimento LGBTQIA+, sendo que a 

“interseccionalidade estrutural” possui a finalidade de pensar os posicionamentos dos 
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sujeitos LGBTQIA+ não normativos nas interseções de gênero e como se articulam 

suas relações com estigmas/rechaces; e a “interseccionalidade política” almeja pensar 

as articulações/negociações e disputas por poder e visibilidade (Crenshaw, 2002). 

Piscitelli (2008) refere-se às interseccionalidades como formas de perceber 

as coexistências de diversas abordagens instauradas sobre um mesmo grupo no que 

se refere a suas diferenças e poderes, assim como às limitações e possibilidades de 

agência concedidas aos sujeitos, de modo que cada sujeito apresenta diferentes 

limitações e capacidades de agir. O autor aponta que as interseccionalidades são 

formas de pensar quais potências e limitações são pertencentes a cada sujeito dentro 

de um mesmo grupo, diante de um mesmo debate.  

A reprodução dessas lógicas distintivas dentro do meio LGBTQIA+ pode ser 

observada em como algumas casas noturnas/baladas são frequentadas 

predominantemente pelo perfil de gay que aqui apontamos como normativo. Um 

exemplo é a The Week38, frequentada principalmente por homens gays musculosos e 

que carregam perfis com traços de masculinidade bastante definidos. Em 

contrapartida, temos a Batekoo39, criada com o intuito de celebrar as diversidades 

estéticas e performativas do movimento LGBTQIA+ (principalmente advindas da 

cultura negra). Esses são alguns dos exemplos que podemos observar na vida 

noturna da capital paulista, e que traduzem um pouco dos sentidos de segregação 

que estruturam as interseccionalidades do movimento LGBTQIA+, mas que não 

necessariamente estão localizadas nas territorialidades dos fluxos observados.   

Ainda que as lógicas que constituem o éthos-alternativo queer observado nas 

regiões do Baixo Augusta, e que vem se expandindo para outras territorialidades e 

fluxos das regiões centrais da capital paulista, é possível observar a reprodução 

dessas segregações em algumas das casas noturnas/baladas existentes nas regiões, 

como é o caso da Club Yacht, frequentada predominantemente por homens gays 

magros, que carregam certo perfil de normatividade. Trazemos esse apontamento 

com o intuito de melhor esclarecer como se constituem as relações de 

interseccionalidades ligadas ao LGBTQIA+ por essas culturas alternativas-queer, 

relações que serão melhor discutidas e mais aprofundadas ao longo do terceiro 

capítulo. 

 
38 Balada voltada para o público gay, localizada na região central de São Paulo. 
39 Festa voltada para o público LGBTQIA+, principalmente negro, originada em Salvador, que 
atualmente acontece em diferentes capitais do Brasil. 
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Kergoat (2010), ao pensar as interseccionalidades, aponta que as posições 

sociais ocupadas, dentro da estrutura de um grupo, não são fixas, pois fazem parte 

de relações dinâmicas, de modo que estão constantemente se reorganizando e 

evoluindo.  A autora percebe essas disputas em três aspectos estruturadores: 

primeiro, a multiplicidade de categorias que podem ser atribuídas ao sujeito ultrapassa 

as definições de raça, gênero e/ou classe, o que proporciona que sua identidade se 

torne fragmentada, repleta de subcategorias das práticas sociais, seja através da 

religião, região, etnia, nação, casta, entre outros; segundo, nem todos esses 

elementos atribuem a mesma potência de sentidos, no que se refere às relações 

sociais, de modo que não podem ser equiparados; e, por fim, é preciso identificar a 

dimensão que cada um desses elementos atribuídos passam a ter dentro de 

determinado contexto social, político, cultural e histórico (Kergoat, 2012). 

Diante dessas disputas imbricadas no LGBTQIA+ (mais especificamente no 

queer) e seus desdobramentos, assim como na potencialização desses elementos 

ideológicos pelos grupos/sujeitos, e reflexos nas produções artísticas/musicais ligadas 

ao alternativo-queer, percebem-se tais elementos, enquanto escopo estrutural que 

norteia as potências engajadas e ativismos do éthos-alternativo queer aqui estudado. 

As construções identitárias, estéticas e performativas desses grupos/sujeitos, assim 

como as produções artísticas/musicais relacionadas ao alternativo, carregam 

potências sociopolíticas motivadas por sentidos de subversão existentes nas lógicas 

de não normatividade. Os ativismos advindos desses sentidos periféricos, aqui 

apontados, são reflexos da motivação de grupos/sujeitos inseridos nas bordas sociais, 

potências que causam ruídos, emergindo nas culturas urbanas. 

Essa efervescência e potencialização dos sentidos ideológicos, políticos, 

identitários e performativos advindos do éthos-alternativo queer, que emerge nos 

intercâmbios, diálogos e negociações das culturas urbanas, é desenrolada e está 

diretamente relacionada às práticas, usos e apropriações das culturas juvenis 

contemporâneas, mais especificamente nas territorialidades do Baixo 

Augusta/Anhangabaú, que analisamos aqui, enquanto polos aglutinadores desses 

fluxos urbanos na capital paulista. 

Borelli et al. (2009) apontam que as culturas juvenis contemporâneas 

assumem protagonismos no que se refere a produções, usos e apropriações culturais, 

potencializando, assim, transformações que proporcionam novas/outras perspectivas 

políticas e sociais. É preciso perceber que o éthos-alternativo, aqui analisado, é parte 
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integrante e estruturada nas culturas juvenis, de modo que pensar práticas ativistas 

desses grupos/sujeitos é pensar como os usos e apropriações do que é absorvido do 

hegemônico passa a ser ressignificado, como o fazer político se faz presente nas 

estéticas e performatividades do corpo, nas inserções e ocupações dos 

espaços/territórios urbanos. 

É importante ressaltar que o fazer político articulado nas culturas alternativas, 

que são rechaçadas até hoje, busca tratar de elementos advindos das subculturas 

marginalizadas, periféricas, subalternizadas e que carregam estigmas; essa 

construção de se posicionar social e politicamente, engajando-se e negociando, entre 

táticas, que os grupos/sujeitos alternativos-queer desenvolveram, perpassando 

lógicas que dialogam com os sentidos das culturas pop e do mainstream. Desse modo, 

o alternativo se mostra como entremeio que absorve e constrói diálogos no 

tensionamento existente entre os dois extremos, estando de um lado os sentidos de 

subversão e, do outro, os sentidos do mainstream que a cultura pop representa. 

Para além desse diálogo articulado pelo éthos-alternativo queer, é importante 

perceber que esses grupos/sujeitos e artistas alternativos-queer tornaram suas 

práticas performativas, estéticas e identitárias, assim como seu consumo cultural 

artístico, elementos de importante relevância e que dialogam diretamente com seus 

sentidos políticos e ideológicos. Para as culturas alternativas-queer, a arte/cultura está 

entrelaçada aos seus ativismos políticos, e se manifesta por meio dos corpos, dos 

posicionamentos, das atitudes/posturas, das performatividades e 

estéticas/indumentárias que lhes atribuem sentidos ideológicos e identitários. O éthos-

alternativo queer, que observamos aqui, faz uso de seus corpos enquanto elemento 

transmissor e propagador de suas mensagens subversivas e não hegemônicas, são 

corpos performativos que constroem diálogos possíveis entre sentidos políticos, 

sociais, culturais e artísticos com o intuito de potencializar e promover debates e 

visibilidades para suas ideologias, estilos de vida e engajamentos.  

Rincón (2015) propõe pensarmos os sentidos do que o autor chama de “pop-

lítica”, um conceito desenvolvido para que se possa pensar as articulações 

construídas inter-relacionando os elementos, sentidos e lógicas da cultura pop, em 

conjunção com as práticas do fazer político. Tal conceito nos ajuda a desconstruir a 

ideia que se tinha de que os elementos advindos da cultura pop são vazios e sem 

nenhum sentido ideológico, no entanto, o autor nos ajuda a perceber que os sentidos 
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engajados e ativistas das práticas políticas podem estar presentes nas práticas 

culturais, artísticas e/ou no ato de festejar.  

Tendo em vista que os grupos/sujeitos aqui estudados se posicionam 

politicamente nos usos, práticas e apropriações articuladas nas relações do 

ser/fazer/viver alternativo, os sentidos e práticas políticas se fazem presentes em suas 

existências, seja nas estéticas de suas roupas, seja na performatividade de seus 

corpos, seja em como festejam e constroem identidades, celebrando ao mesmo tempo 

em que reivindicam seus direitos de pertencimento, enquanto parte integrante da 

sociedade.  

É preciso apontar que a pop-lítica pressupõe a “bastardização”, assim como 

as relações entre elementos do popular e os sentidos do mainstream, de modo que o 

popular-bastardizado propõe sentidos de existência pop-lítica, com o intuito de 

reivindicar a inserção de diversidade de identidades e posições de falas distintas nas 

tramas midiáticas, de modo a modificar as lógicas de visibilidade pré-estabelecidas e 

estruturadoras do mainstream (Rincón, 2015 apud Rocha e Gheirart, 2016). Os 

corpos/sujeitos alternativos-queer estão constantemente em busca de serem 

inseridos na hegemonia social não por quererem ser aceitos, mas sim com o intuito 

de romper estigmas limitadores, passando a conquistarem possibilidades de fala e 

legitimarem seus discursos e ideologias sem sofrerem rechace hegemônico social. É 

a busca incessante em poder, também, ocupar todo e qualquer espaço nas diversas 

camadas sociais, mercadológicas e econômicas, o que impulsiona e potencializa os 

grupos/sujeitos alternativos-queer. 

Para Sá (2017), a potência no sucesso e visibilidade que os artistas LGBTQIA+ 

passaram a conquistar nos últimos anos se dá para além das práticas artísticas 

existentes no fazer musical. É importante ressaltar que essas conquistas se mostram 

evidentes, principalmente nas produções de artistas que dialogam com sentidos, 

ideologias e estéticas advindos do queer, sendo potencializadas pelas temáticas que 

abordam/reivindicam visibilidade para o debate a respeito da não normatividade, e 

que rompem com sentidos da hegemonia social, enquanto posicionamento engajado 

e ativista politicamente. 

É através de sentidos pop-líticos que esses artistas articularam táticas, que, 

embora negociadas com o mainstream, proporcionam visibilidade e trazem para o 

debate temáticas ligadas aos sentidos ideológicos e identitários das maiorias 
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desfavorecidas, sendo, talvez, o fato de estarem construindo narrativas, nas quais 

esses grupos/sujeitos se sentem representados, o que potencializa tamanha 

proporção e legitimidade midiáticas que esses artistas e suas produções 

artísticas/musicais passaram a conquistar. 

Com base nesse cenário e na expansão dos fluxos dessa cena/circuito 

alternativo-queer, que se desenrola nas regiões centrais da capital paulista, assim 

como nos fluxos das redes, passamos a observar seus sentidos e potências no que 

se refere ao engajamento social e político, articulado por esses grupos/sujeitos e 

artistas alternativos que dialogam com o queer. Com o intuito de perceber mais a 

fundo como se desenrolam essas articulações e disputas, entre táticas e estratégias, 

e que se dão no tensionamento, no próximo capítulo observaremos como essas 

disputas por poder e visibilidade estão sendo conquistadas por esses grupos/sujeitos 

e pela produção musical desses artistas. Conquistas estas que vão sendo articuladas 

pelas brechas, passando a emergir e dialogar diretamente com o mainstream. 
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CAPÍTULO 2 - DISRUPTIVOS PELAS BRECHAS? A PROJEÇÃO DE 

TEMÁTICAS NÃO HEGEMÔNICAS E A APROXIMAÇÃO COM O MAINSTREAM 

ATRAVÉS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA/MUSICAL 

 

2.1 - A NOÇÃO DE “BRECHAS”: ARTICULANDO ENTRE PONTOS DE SUTURAS E 

EMERGÊNCIAS 

 

Para que possamos refletir sobre as práticas e estilo de vida dos grupos juvenis 

que aqui denominamos alternativos-queer, é preciso compreender como são 

articuladas suas negociações entre as lógicas hegemônicas e as não normativas 

existentes. Percebemos que um dos elementos que constituem o éthos-alternativo é 

a articulação, feita nas possibilidades de brechas, espaços de rupturas sociais que 

possibilitam que elementos das subculturas escapem, conquistem visibilidade e/ou 

sejam ressignificados. Freire Filho (2007) atualiza as perspectivas contemporâneas 

sobre as subculturas, apontando que os modelos iniciais de subculturas, 

apresentados pelos estudos culturais nos anos 1970, não são capazes de contemplar 

e dar sustentação às lógicas de negociações e articulações que se desenrolam nas 

subculturas urbanas na contemporaneidade, já que os grupos/sujeitos subculturais 

não se apresentam mais como movimentos completamente subversivos, contra-

hegemônicos e transgressores (retomaremos esse conceito ao longo deste capítulo 

para melhor aprofundá-lo). Assim, mostra-se necessário perceber e analisar como se 

desenrolam as subculturas juvenis contemporâneas, que demonstram aspectos muito 

mais propícios às negociações, apropriações e usos de elementos das culturas de 

massa e midiática. Essa perspectiva de se pensar as subculturas contemporâneas 

será mais aprofundada e melhor desenvolvida ao longo deste texto. 

Com a finalidade de melhor compreender o que são e como ocorrem as brechas 

no contexto sociopolítico e midiático deste estudo, articulamos a convergência de dois 

conceitos já estabelecidos no campo dos estudos culturais e da comunicação, sendo 

eles: as lógicas de relações conflituosas/negociadas presentes no conceito de “ponto 

de sutura” (Hall, 2000), e uma das três definições e temporalidades em jogo existentes 

nas relações sociais, presente no conceito de “emergente” (Williams, 1979). Tais 

relações, aqui apresentadas, não se desenrolam de maneira harmônica, mas sim 

conflituosa. As brechas que vão surgindo pela trama social são o resultado das 
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disputas comumente motivadas por elementos presentes em tudo aquilo que não é 

estabelecido como normativo diante das lógicas hegemônicas sociais. Sendo a 

brecha, portanto, resultado de resistência e tensionamento, fissurando elementos 

mais estruturais. 

Para Hall (2000), o “ponto de sutura” se apresenta como um nó, um 

emaranhado de ideologias e afetos distintos que conflitam na trama das relações 

sociais, culturais e políticas. O ponto de sutura é um ponto de tensão, onde múltiplas 

disputas vão sendo colocadas e articuladas, ora negociando, ora sucumbindo, ora 

subvertendo. Tal ponto de sutura é proposto pelo autor enquanto analogia a uma 

sutura cirúrgica, onde por um lado se aperta e por outro se afrouxa, em contentação 

ou incorporação enquanto se desenrolam as costuras das relações sociais. É nesse 

processo de tamanha complexidade que se dão as possibilidades de brechas, sendo 

no processo de “afrouxar” o emaranhado das tramas sociais em que surgem as 

possibilidades de escape. No entanto, é preciso perceber que esse processo não se 

faz natural/fluido, onde as brechas se abrem de maneira harmônica, pelo contrário, as 

possibilidades de afrouxar esses tensionamentos se dão justamente pelo jogo de 

poderes, nos embates e disputas, de modo que o afrouxar nas tramas sociais se faz, 

justamente, por meio de atrito e pressão que causam fissuras (brechas) por onde 

escapam os sentidos de subversão, que tantas vezes não são exatamente explícitos, 

mas táticos e astuciosos (Certeau, 1995).  

O sentido de “ponto de sutura”, apontado por Hall (2000), se complementa com 

o que o autor descreve como um conceito “sob rasura” (a identidade), que está 

constantemente em processo de construção, não sendo permanente, e sim mutável e 

flexível de maneira constante e dinâmica. Esse jogo de tensionamentos, aqui 

apresentados, é o que possibilita os escapes, as brechas, as fissuras possíveis. Assim 

como observado nos sentidos de performatividade de Butler (2013), é na dinâmica da 

não (necessária) reprodução dos elementos performativos que se reafirmam as 

dualidades de gênero e suas interabilidades, o que permite escapar de tal dicotomia, 

passando a ser possível refletir, estetizar e experienciar possibilidades distintas de se 

pensar gênero e suas formas de representações não fixas.  

Em complementação para se pensar as articulações que compõem e 

possibilitam as brechas, articulamos com Williams (1979), o qual aponta que existem 
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três noções de temporalidades que regem as lógicas das relações sociais de 

grupos/sujeitos na contemporaneidade, e que nos auxiliam a melhor compreender 

como se articulam as relações e os jogos de poderes pertencentes às dinâmicas 

hegemônicas. O autor enaltece a noção de “dominante”, representada por todos 

aqueles elementos que fazem parte e estão inseridos nas lógicas hegemônicas 

sociais, apresentando-se enquanto elementos absorvidos e inseridos na grande 

maioria das camadas sociais e, por sua vez, atingindo o maior número de 

grupos/agentes.  

A noção de residual refere-se a todos os elementos culturais que já não se 

apresentam como parte protagonista nas lógicas das relações sociais, já não sendo 

mais um polo de referências hegemônicas, mas que, no entanto, ainda está presente 

enquanto um resíduo cultural, pela noção de nostalgia, afetos e/ou tradição. A noção 

de emergente se apresenta como todo e qualquer elemento cultural inovador, que 

destoa das lógicas hegemônicas até então estabelecidas, mostrando-se enquanto 

elemento de vanguarda, e que pode romper com lógicas de normatividade. Sendo 

sobre ela que nos debruçamos e nos apropriamos enquanto conceito, para melhor 

compreender as lógicas das brechas. É o emergente, portanto, que melhor se 

relaciona com as culturas juvenis alternativas-queer estudadas na pesquisa aqui 

apresentada. Ao pensarmos o emergente, percebemos que suas lógicas se 

aproximam dos sentidos de disputas articuladas entre a hegemonia social e tudo 

aquilo que rompe e subverte a essas lógicas já estruturadas e estabelecidas. 

Gomes (2011) observa que o emergente, assim como o residual, é um 

elemento relevante, tanto em si mesmo, como em suas possibilidades de revelar 

características do dominante. A autora complementa ao ressaltar que os elementos 

emergentes são reflexos da continua construção/criação de significados, valores, 

práticas e relações. Gomes aponta que a perspectiva de Williams nos proporciona 

acessar a emergência de novos possíveis elementos e/ou manifestações culturais, 

que ainda não se cristalizaram e demonstram estar em atual processo pungente de 

seu surgimento/criação.  

Gomes (2011) ressalta ainda a perspectiva de Williams em distinguir, no 

emergente, seus sentidos enquanto elemento novo no dominante e aqueles que se 

mostram alternativos e/ou opostos substancialmente. É importante perceber que, 
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quando tratamos do éthos-alternativo queer, aqui analisado, este se mostra como 

elemento emergente relativamente oposto à hegemonia social, e que não é facilmente 

absorvido ou tornado homogêneo, pelo contrário, fissura, tenciona e negocia espaço, 

visibilidade e legitimação. 

Com base nos conceitos apresentados até então, propomos, enquanto escopo 

teórico, que se possa pensar as brechas, a articulação e diálogo dos conceitos em 

questão, percebendo que se complementam e dialogam. Desse modo, a brecha 

apresenta-se como um fenômeno possível, que se desenrola nas lógicas 

hegemônicas sociais como uma fissura, uma abertura que possibilita que elementos 

socioculturais não protagonistas possam ascender. Para Certeau (1995), como já 

apontamos na Introdução, existe, nas relações sociais, um centro que serve enquanto 

referência, e influencia os demais grupos/sujeitos inseridos nesse contexto. O autor 

aponta que esse centro seria o único que detém o poder de influenciar e ser seguido 

pelos demais. No entanto, propomos perspectivas mais amplas, ao percebermos que, 

na contemporaneidade, e principalmente em relação aos grupos/sujeitos aqui 

analisados, tal centro referencial mostra-se mutável, espraiado, transitório e flexível, 

além de propor outras representações (para além do hegemônico), ressignificadas e 

atribuídas com novos sentidos distintivos.  

É preciso apontar que os elementos que escapam pelas brechas podem, ou 

não, conquistar visibilidade, sendo absorvidos e ressignificados, ou não, pelo 

mainstream. As brechas são escapes que ocorrem em decorrência de relações 

conflituosas, de embates e disputas por poder, visibilidade e legitimidade, e desse 

modo, o conflito não é pacífico, mas sim bastante conflituoso e resistente. As 

conquistas obtidas pelos elementos não normativos hegemonicamente que escapam 

pelas brechas vão depender da maneira como é desenrolado o conflito, de como se 

darão as negociações e disputas estabelecidas posteriormente à brecha ter surgido. 

É no campo das negociações (Martín-Barbero, 2009) que são estabelecidos os 

diálogos e possibilidades em torno das brechas, tensionamento que pode permitir os 

escapes dos sentidos de subversão para além da hegemonia social, podendo ser 

absorvidos e inseridos nas lógicas hegemônicas sociais e/ou suprimidos e rejeitados, 

e até serem novamente invisibilizados, cooptados e esquecidos. É nas negociações e 

articulações que vão se formando, ao redor do processo da brecha,  onde 
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identificamos o ponto de sutura enquanto tensão articuladora dos sentidos do éthos-

alternativo queer, sendo justamente a capacidade de proporcionar articulações e 

negociações entre o mainstream/hegemonia social e os elementos advindos das 

subculturas e contra a hegemonia, por um lado absorvendo, e, por outros, 

subvertendo e ressignificando, o que diferencia as culturas juvenis alternativas-queer 

aqui analisadas de outras formas possíveis. 

É importante ressaltar que, para que se possa pensar em tais negociações, 

fluidas, porém conflituosas, devemos salientar que os grupos/sujeitos aqui analisados, 

ainda que absorvam elementos subculturais, já não representam e/ou reproduzem 

necessariamente os sentidos ideológicos das subculturas. Freire Filho (2005) aponta 

e atualiza os sentidos ideológicos das subculturas que surgem em meados dos anos 

70, percebendo, nos grupos juvenis contemporâneos, articulações distintas, como a 

cultura de massa, a cultura de consumo e o mainstream, de modo a salientar a 

aspiração de grupos/sujeitos pós-subculturais, a partir dos anos 90, que reavaliam 

suas relações entre as culturas juvenis, as práticas de consumo musical, estilos de 

vida e construção identitária. Deste modo, se percebem novos fluxos globais/locais, 

que proporcionam o surgimento de culturas híbridas articuladas nas relações 

adversas existentes no novo milênio. 

É importante perceber que as negociações derivadas dos surgimentos de 

brechas nas tramas sociais se dão em diferentes direcionamentos e sentidos. Não 

tratamos aqui as culturas juvenis alternativas-queer como o lado que resiste, emerge 

das brechas e passa a negociar, absorvendo o que é imposto hegemonicamente e 

pelo mainstream. Pelo contrário, ainda que essas culturas juvenis alternativas sejam 

constituídas de elementos não normativos, advindos das subculturas, e que 

dialoguem com ideologias ligadas às maiorias desfavorecidas, percebemos que 

também são absorvidas pelo mainstream, não sendo totalmente cooptadas, mas sim 

articuladores que disputam e negociam, ainda que não venham a se tornar 

hegemonicamente dominantes. 

Guerra (2013) percebe, em seu estudo sobre a cena punk portuguesa, sentidos 

de resistência que ainda permanecem fincados nos preceitos das subculturas, de 

modo que até hoje buscam manter os sentidos ideológicos advindos das subculturas 

dos anos 70, em que os grupos/sujeitos e artistas, pertencentes a essa cultura, muito 
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firmada no undergroud, permanecem se opondo às lógicas do mainstream, não 

permitindo serem cooptados pelas lógicas capitalistas. É importante ressaltar que a 

cultura punk se mostra como uma exceção peculiar, que, mesmo na 

contemporaneidade, demonstra ideologias contra-hegemônicas. No entanto, é 

preciso salientar que o que tratamos, nesta pesquisa, está muito mais ligado aos 

sentidos, lógicas e articulações presentes na noção ou perspectiva do pós-periférico 

(Rocha, Silva e Pereira, 2015). Ainda que os grupos/sujeitos alternativos presentes 

nas cenas/circuitos da centralidade da capital paulista, aqui analisados, absorvam e 

dialoguem com as subculturas, isso não faz dos mesmos pertencentes e/ou 

completamente inseridos nessas lógicas. 

Esse jogo de valores e disputa por visibilidade é negociado com o mainstream, 

que também absorve, se apropria e dá novos usos, ressignificando elementos 

advindos das subculturas, seja transformando potências engajadas em produtos 

midiáticos, seja se apropriando de ideologias que subvertem as lógicas normativas 

hegemônicas para se autoafirmar enquanto mercado engajado ou “pink money” 

(Alves, 2019).  

Essas relações de negociações, entre essas culturas juvenis alternativas que 

emergem das brechas, assim como os elementos que as constituem em oposição ao 

mainstream, se dão pela disputa de poderes entre táticas e estratégias, que negociam 

e articulam formas de se sobressair, onde, por um lado, se impõe, e por outro se 

subverte. Para Certeau (1995), existem dois tipos de articulações que negociam e 

disputam poderes, sendo eles: as estratégias advindas das lógicas hegemônicas; e 

as táticas que representam o ponto de oposição e subversão possível. 

Segundo o autor, as estratégias são constituídas por fórmulas estruturadas e 

arquitetadas pelo poder hegemônico e dominante, sendo estruturas pré-estabelecidas 

e arquitetadas com a finalidade de manter o poder dominante. Já as táticas se referem 

às astúcias que decorrem do cotidiano, idealizadas com a finalidade de burlar as 

lógicas sociais impostas, comumente articuladas por grupos/sujeitos não detentores 

do poder hegemônico social, ligados à subculturas, maiorias desfavorecidas e/ou 

ideologias não normativas. Tais táticas representam as astúcias cotidianas formuladas 

pelos grupos/sujeitos que não detêm o poder hegemônico, a fim de burlar o que lhes 

é imposto pelo mercado/instituições sociais. 
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Observando a discussão apresentada, é possível perceber que as relações que 

surgem nas brechas sociais se dão por negociações complexas e conflituosas, 

engendradas em disputas e jogos de poder constantes. A brecha é, portanto, um 

escape de possibilidades, com negociações que proporcionam minimamente um 

debate que se pretende democrático, ainda que as potências/forças sejam desiguais. 

É na brecha, que é aberta no tensionamento, que surgem as possibilidades de se 

conquistar posições de maior legitimidade e reconhecimento, seja em forma de 

visibilidade, seja pela emancipação, seja pela não invisibilidade. Ainda que os 

elementos e ideologias advindos das subculturas não se tornem totalmente 

hegemônicos/dominantes, passam a ocupar outros lugares. 

Trazemos esses e outros elementos aqui apontados, que serão melhor 

desenvolvidos ao longo do texto, com o intuito de melhor esclarecer o que são as 

brechas enquanto noção advinda dos estudos culturais, e como elas são articuladas 

de maneira negociada entre mainstream e subculturas, hegemonia e potências que 

subvertem e rompem com lógicas de normatividade social.  

 

2.2 COSMOPOLITISMOS: AS REGIONALIDADES (BRASILEIRAS) NA PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA/MUSICAL EM FLUXOS LOCAIS/GLOBAIS 

 

Ao pensarmos os grupos juvenis alternativos-queer inseridos na cena/circuito 

estudado, assim como suas práticas e estilos de vida, é preciso levar em consideração 

o cenário em que estão inseridos, assim como de que maneira se dão suas interações. 

Sabendo que os fluxos analisados estão situados nas regiões centrais da cidade de 

São Paulo, é necessário ressaltar que a capital paulista é, por si só, uma cidade 

considerada uma metrópole do sul global (Santos e Meneses, 2010), sendo 

constituída de diferentes grupos culturais migrantes, que contribuem e influenciam em 

sua formação enquanto cidade cosmopolita.  

Partindo dessa preposição, é possível observar que as organizações 

geográficas e as migrações existentes nas cidades globais proporcionam o 

surgimento de cosmopolitismos alternativos, representados por outras dinâmicas e 

lógicas de articulações e negociações nas relações socioculturais. Percebe-se, 
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portanto, que a noção que se tinha de cosmopolitismo enquanto elemento sofisticado 

de dimensão global e colonialista, em que é necessário viajar por diversos países ao 

redor do mundo para se estar em contato com distintas culturas, prática restrita a uma 

certa elite mundial, atualmente, mostra-se enquanto perspectiva ultrapassada, já 

desconstruída para se pensar a noção de cosmopolitismo (Pereira, 2017). 

Diante desse cenário, passamos a analisar os fluxos culturais e artísticos 

presentes nas regiões do Baixo Augusta, em direção ao Anhangabaú, privilegiando 

as cenas/circuitos musicais da vida noturna dessas localidades. Resgatamos aqui o 

que foi apresentado na pesquisa de mestrado sobre o Baixo Augusta (Pontes, 2017), 

para que nos sirva de suporte e nos permita aprofundar a pesquisa sobre os grupos 

juvenis alternativos-queer presentes nessas territorialidades, seus usos, apropriações 

e práticas. 

Delanty (2008 apud Pereira, 2017) relata que, ao se pensar a noção dos 

modelos de cosmopolitismos, é preciso deixar de lado as limitações em pensar as 

culturas vinculadas unicamente a grupos fechados, tidas como puras e distantes. É 

através do contato com culturas distintas que as lógicas de cosmopolitismos vão 

sendo construídas, sendo através do contato com culturas, sentidos e lógicas outras 

o que proporciona o repensar sobre si mesmo. O autor aponta que, ao se refletir sobre 

os cosmopolitismos, exercita-se e se problematiza as limitações dicotômicas de se 

pensar as representações “nós/eles”, revisando-as e proporcionando outras 

perspectivas. 

As culturas alternativas-queer, aqui analisadas, retratam um cenário de 

convergências, constituído por múltiplos repertórios culturais que dialogam, trocam, 

usam, apropriam e ressignificam sentidos identitários. É possível observar que 

existem, nesses grupos juvenis alternativos, articulações e negociações fluidas e/ou 

conflituosas que se retroalimentam. Tais contatos proporcionam o surgimento de 

identidades culturais distintas, que já não são formadas unicamente por uma 

referência cultural ou outra, mas sim se constituem da união de duas ou mais 

referenciais culturais. Essas trocas proporcionam o surgimento de grupos/sujeitos 

identitários híbridos, que, por sua vez, carregam sentidos de cosmopolitismos em si, 

em suas formações e relações com os espaços/território onde estão inseridos. 
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Essas representações podem ser observadas em como elementos advindos, 

principalmente, das culturas Norte/Nordeste se fazem presentes na cena/circuito 

analisado, impressos nas corporalidades e performatividades dos grupos/sujeitos 

inseridos, por meio de suas indumentárias, que incorporam estéticas e tendências 

tropicais exageradas, encontrando no brega/cafona possibilidades de construções 

identitárias que subvertem a hegemonia social e as lógicas do mainstream, ao mesmo 

tempo em que dialogam com a cultura pop, materializando sentidos de 

cosmopolitismo em suas identidades, modos de ser e estilos de vida.  

Tal sentido de cosmopolitismo crítico, apontado por Delanty (2008), propõe 

pensarmos além dos sentidos epistêmicos do universalismo kantiano, e, além das 

ideias de diversidades relativistas presentes nas noções de pós-modernidade. O autor 

propõe que as lógicas de cosmopolitismos se fazem presentes nas negociações 

existentes entre o local e o global. O cosmopolitismo mostra-se como uma episteme 

que se faz pela lógica do “entre”, sendo preciso observar as articulações e 

negociações presentes na trama que articula os sentidos entre os dois extremos. 

Delanty (2008) também aponta que existem diferentes modelos de 

cosmopolitismos pelo mundo, e que tais modelos transpassam as limitações 

existentes na noção que se tem do que poderia comumente ser considerado 

cosmopolitismo, não estando mais limitado a elementos advindos das grandes urbes 

globais. O autor apresenta outras perspectivas em se pensar cosmopolitismos, 

independendo das lógicas do Norte Global. Para Delanty (2008), é possível perceber 

outros modos de cosmopolitismos, que se baseiam nos processos de alteridade, 

sendo proporcionados pelos encontros de diferentes culturas, através das 

negociações e articulações que são feitas, as quais são observadas nos processos 

de autotransformação propiciados pelos encontros nas zonas de contato. 

Ao pensarmos os cosmopolitismos existentes na cena/circuito alternativo-queer 

estudado, é importante ressaltar que os elementos que os constituem são outros; são 

elementos advindos de culturas bastardas (Rincón, 2015), subculturais, 

marginalizadas e/ou periféricas (Prysthon, 2002), mas que, no entanto, dialogam com 

elementos advindos da cultura pop, do mainstream, e que flertam com as lógicas 

existentes no Norte Global. Isso torna esses fluxos existentes nas regiões centrais da 

cidade de São Paulo culturas alternativas, que são as trocas e articulações feitas entre 
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as lógicas locais e globais. O alternativo, apresentado aqui, se mostra alternativo não 

só por burlar/negociar (entre táticas) com as lógicas hegemônicas sociais, mas 

também por construir diálogos, seja entre o mainstream e o independente, seja entre 

os regionalismos periféricos do Brasil e a cultura pop do Norte Global.  

Para Prysthon (2002), é possível pensar em cosmopolitismos periféricos, que 

se mostram desvinculados das lógicas do Norte Global, sendo estabelecidos através 

das relações formadas entre diferentes culturas periféricas. O que a autora propõe é 

pensar em possibilidades de cosmopolitismos que fogem das lógicas hegemônicas de 

globalidade, constituídas de elementos advindos de culturas que estão nas margens 

da centralidade e protagonismo que norteiam os sentidos de Norte Global. 

A partir da proposta apontada por Prysthon (2002), podem-se observar tais 

características de cosmopolitismos periféricos, articulados entre as culturas juvenis 

alternativas aqui estudadas. Os fluxos que constituem as cenas alternativas existentes 

na centralidade da capital paulista, ainda que dialoguem com as lógicas do 

mainstream e da cultura pop norte-americana, também flertam com elementos 

regionais, advindos de matrizes culturais brasileiras ancestrais.  Quando aqui 

apontamos a ideia de regionalidade, que será melhor desenvolvida ao longo deste 

tópico, é preciso compreender que nos referimos a elementos culturais não 

constituídos no eixo Rio – São Paulo, sendo essa a centralidade hegemônica cultural 

e econômica do Brasil. As regionalidades aqui apontadas são absorvidas de regiões 

descentralizadas.  

Para Sassen (1991), as dimensões geográficas que constituem as cidades 

globais colaboram na coexistência e proximidade mantida entre elementos tidos como 

centralidade e elementos de marginalidade advindos das bordas sociais. A autora 

aponta que as próprias estruturas, nas quais as cidades globais são constituídas, 

sejam pelas dimensões geográficas, seja pelo intenso fluxo de capital e informações 

constantes, proporiam que sujeitos periféricos e privilegiados coabitem os mesmos 

espaços, se relacionando e articulando negociações e disputas. 

Poder-se-ia apontar que os fluxos alternativos observados nas regiões centrais 

da cidade de São Paulo, analisados nesta pesquisa, sejam reflexos das relações de 

convergências construídas pelos grupos juvenis alternativos-queer, que dialogam 
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entre centralidade e periferia/regionalidade, o local e o global, mediando negociações 

entre culturas bastardas, historicamente invisibilizadas. Estas, segundo Omar Rincón 

(2016), são as representações/percepções de todo e qualquer elemento de matriz 

cultural percebido como degenerado e inferior, comumente oriundo do que não está 

inserido e/ou não reproduz os elementos eruditos. As culturas bastardas podem ser 

observadas em tradições e representações ancestrais, folclóricas, midiáticas, de 

entretenimento e/ou advindas do massivo, da cultura pop e dos muitos elementos 

presentes no popular. 

Sassen (1991) indica que os cenários que constituem as cidades globais 

corroboram no surgimento de diversas centralidades que coexistem, sendo formadas 

por diferentes atores, ideologias e identidades culturais, em constante luta por 

visibilidade e busca por legitimidade. Tal cenário proporciona e potencializa as cidades 

globais como sendo locais propícios ao surgimento e formação de grupos/sujeitos de 

identidades transnacionais, articulados por diferentes culturas e/ou ideologias. 

Diante desse cenário, que se desenrola nas regiões centrais da cidade de São 

Paulo, é preciso atentar que estamos observando fluxos de culturas juvenis em uma 

capital global, e que os circuitos aqui investigados se fazem presentes nas 

centralidades de uma urbe cosmopolita, e não nas regiões periféricas da mesma, o 

que, por si só, atribui sentidos de centralidade. 

Pereira (2017) aponta a cidade de São Paulo enquanto uma urbe global 

composta por diversas culturas advindas dos processos migratórios mais recentes, de 

países da América Latina hispânica, África, entre outras localidades, que inserem e 

atribuem o contato na capital paulista com diferentes elementos culturais, passando a 

acionar disputas, articulações e negociações, assim como relações que perpassam 

as práticas musicais/artísticas para além de seus elementos estéticos, articulando 

questões identitárias, políticas, comunicacionais e midiáticas.  

Para que possamos compreender do que tratamos, ao pensar as 

regionalidades, é preciso identificar o cenário da vida noturna paulistana analisado 

aqui. São Paulo é considerada uma das maiores e mais relevantes capitais do Brasil, 

no que se refere ao capital econômico e hegemonia cultural. Partindo dessa 

perspectiva, o que tratamos aqui, por regionalidades, se refere a toda e qualquer 

cultura originada de outras regiões do país, distantes do eixo central (Rio-São Paulo), 
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carregadas de identidades e de sentidos que constroem imaginários de suas 

localidades e matrizes culturais ancestrais.  

As regionalidades que propomos aqui se fazem presentes por meio de 

expressões específicas de suas localidades, em ditados populares, nos sotaques, nas 

estéticas, nas performatividades, nas sonoridades/ritmos, nas ritualidades, entre 

outros elementos identitários. De modo que é possível perceber que tais elementos 

passam a ser absorvidos, apropriados e ressignificados pelas culturas juvenis 

alternativas-queer, presentes nos fluxos de uma urbe cosmopolita como a capital 

paulista. O distanciamento da centralidade é o que atribui por vezes certos sentidos 

de exotismos a essas regionalidades aqui observadas. É importante ressaltar que, 

ainda que a perspectiva de regionalidades aqui apresentada possa parecer 

“paulistocêntrica”, salientamos que não concordamos com ela, e nem é nossa 

intenção reproduzir e/ou atribuir possíveis sentidos pejorativos ao que identificamos 

aqui por regionalidades. O intuito, portanto, é buscar materialidades que possam servir 

enquanto elementos auxiliares, a fim de ilustrar os distanciamentos, estranhamentos 

e percepções de local/global, em meio às cenas/circuitos alternativos existentes nas 

centralidades da cidade de São Paulo. 

Tais sentidos de regionalidades podem ser observados de diferentes formas, 

seja na construção artística/musical dos artistas que indicamos ao longo do texto, que 

absorvem de ritmos e sonoridades advindas de regiões mais remotas do Brasil, e que 

carregam cargas de raízes culturais que flertam com o brega/cafona, seja em seus 

sotaques, estéticas indumentárias e usos de gírias mais regionais. Esses elementos 

que, corriqueiramente, atravessam essas produções comuns no consumo 

cultural/midiático dos sujeitos na cena/circuito aqui analisado podem ser absorvidos 

por meio do consumo desses grupos/sujeitos alternativos-queer, mas também, muitas 

vezes, são esses grupos/sujeitos que inspiram tais produções ao introduzirem esses 

elementos nas trocas e interações sociais do éthos-alternativo queer.  

É importante ressaltar que existe aqui uma retroalimentação, potencializada 

por meio da produção de memes, das trocas e interações desses grupos/sujeitos,  nos 

fluxos urbanos ou nas redes digitais, rompendo com as limitações da territorialidade 

física. O contato e intercâmbio cultural proporcionados por esses agentes sociais 

juvenis conectados pelo LGBTQIA+, que acontece de forma potente nas redes sociais 
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(principalmente em grupos secretos do Facebook, como o LDRV40 e suas derivações), 

é parte do que proporciona essa confluência de sentidos regionais/populares, cultura 

pop e produção midiática com sentidos ideológicos e políticos.  

Outro fator que deve ser levado em consideração é que, como tratamos aqui, 

grupos juvenis alternativos-queer advêm das subculturas, dialogam com o periférico 

e flertam com o underground. É importante perceber que um percentual significativo 

dos grupos/sujeitos aqui analisados, ainda que frequentadores de regiões centrais da 

capital paulista, é formado por migrantes de regiões mais periféricas da cidade, 

transitando pelo Baixo Augusta/Anhangabaú em busca de reivindicar e dar novos usos 

ao centro da cidade.  

Sem intenção de generalizar, porém, sabemos que a cidade de São Paulo é 

polo aglutinador de migrantes de outras regiões do Brasil, tendo uma grande migração 

advinda das regiões Norte e Nordeste, e que estão distribuídos pelas bordas da 

metrópole paulistana. Os sujeitos queer aqui analisados são advindos dessas 

mesmas bordas, e, potencialmente, podem ser netos/filhos desses migrantes (ou o 

próprio migrante); sendo atravessados por repertórios e sentidos de nostalgia que 

reproduzem sua ancestralidade regional, seja ouvindo Reginaldo Rossi e Calcinha 

Preta, Companhia do Calypso e Banda Djavú, ao longo da infância/adolescência, seja 

assistindo e propagando as reportagens caricatas do jornalismo policial de emissoras 

correspondentes das regiões Norte e Nordeste, ou programas de auditório locais 

como “Glitter: em busca de um sonho”, apresentações das “Amigas do Brega”, Pabllo 

Vitar (ainda como Pabllo Knowles em seu início de carreira), e muitos outros. Sendo 

esse repertório potencializado pela produção/propagação de memes que viralizaram 

dentre o éthos-alternativo queer, passando a ser introduzidos nas narrativas, 

performatividades, gírias LGBTQIA+ e estéticas identitárias desses grupos/sujeitos, 

como veremos no capítulo 3. 

Propomos, portanto, que a noção de regionalidade, que atribuímos a este 

estudo com a finalidade de melhor compreender as práticas, usos e apropriações 

existentes no éthos-alternativo queer e em suas territorialidades e produções 

midiáticas relacionadas, se refere aos elementos culturais advindos de culturas 

 
40 Grupo fechado e secreto no Facebook, intitulado de “Lana Del Rey Vevo”, grande influenciador da 
cultura pop-alternativa no meio LGBTQIA+ brasileiro, e constituído por vários outros grupos que se 
derivam dele. 
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percebidas enquanto distintas, estranhas e distantes da centralidade aqui apontada, 

ora sendo subalternizadas, ora sendo exotizadas, ou ainda apropriadas na construção 

de possibilidades de brechas e fissuras. 

As noções que se têm dos imaginários e perspectivas de diferenças 

construídas sobre o outro por meio das construções midiáticas que idealizam e 

reproduzem discursos representativos (Appadurai, 2004 apud Pereira, 2012) passam 

a ser articuladas, apropriadas e ressignificadas, de modo que são acionados através 

do contato que se desenrola pelos processos migratórios e diaspóricos, e relações de 

socialidades proporcionadas nos fluxos locais/globais, onde se negocia, se absorve e 

se repele elementos identitários. 

Outro elemento importante a ser ressaltado é a relação com culturas 

periféricas enquanto elementos absorvidos e ressignificados por esses grupos juvenis 

alternativos-queer. As migrações (internacionais e nacionais) existentes dentro da 

capital paulista proporcionam trocas e diálogos articulados nos fluxos dessas 

cenas/circuitos alternativos existentes nas regiões centrais aqui estudadas; os 

grupos/sujeitos frequentadores/produtores/consumidores dessa cena/circuito musical 

muitas vezes são migrantes e articuladores de diálogos entre o centro e a periferia. 

Essa perspectiva aqui apresentada será melhor desenvolvida nos próximos capítulos 

da tese, mas a trazemos aqui com a finalidade de melhor esclarecer que o éthos-

alternativo queer, aqui estudado, é interpelado por distintas referências e constituído 

por muitas camadas para além da noção de regionalidade. 

Ribeiro (2003 apud Pereira, 2017) aponta a existência de cosmopolitismos 

populares, proporcionados pelas relações entre as culturas midiáticas e os intensos 

fluxos migratórios globais e redes transnacionais diaspóricas, que articulam relações, 

negociações e conflitos entre diferentes grupos culturais étnicos e de distintas 

posições hierárquicas/econômicas, além de dimensões territoriais urbanas, 

acarretando na expansão de diferentes perspectivas de globalização. 

Para que se possa compreender melhor como se desenrolam os fluxos na 

cena/circuito alternativo de São Paulo, assim como as relações entre as produções 

artísticas/musicais e os grupos/sujeitos envolvidos nessa cena, e ainda como essas 

potências se reverberam das ruas para as redes, é preciso fazer uso da noção de 

cosmopolitismo metodológico. Segundo Hannerz (1997), é necessário pensar para 
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além das limitações locais e suas particularidades, sendo também necessário 

contemplar as multiplicidades através das percepções de distintos territórios materiais 

e simbólicos, que os fenômenos da globalização passaram a proporcionar nas 

experiências humanas intercambiadas e confluentes da contemporaneidade. Esta 

perspectiva colabora para que se possa melhor compreender os tensionamentos e 

articulações existentes entre as relações com o local e o global, apresentadas pelos 

fenômenos aqui analisados, assim como dialogam entre espaços públicos e privados, 

e as dimensões de territorialidades do centro urbano e seus fluxos (Delgado, 1999; e 

Hannerz, 1997 apud Pereira e Herschmann, 2018). 

 

2.3 PÓS-PERIFÉRICOS: DESCONSTRUINDO ESTIGMAS DE SUBALTERNIDADE 

 

Para que possamos melhor compreender de que maneira são constituídas as 

potências ideológicas e identitárias desses grupos/sujeitos juvenis alternativos-queer, 

assim como suas articulações e negociações em jogos de forças e tensionamentos 

de potências que se dão nos fluxos existentes nas regiões centrais da capital paulista, 

é preciso direcionar o diálogo por um viés que perpassa as lógicas de subalternidade, 

noções de subculturas e o pós-periférico. 

Spivak (2010) apresenta uma proposta de pensar subalternidade enquanto 

representação das camadas bastardas da sociedade. A autora aponta que o que 

determina grupos/sujeitos subalternos é a posição social que ocupam, sendo 

membros pertencentes às mais baixas camadas sociais, mas também de variados 

grupos excluídos, invisibilizados e despotencializados pelos grupos/sujeitos 

dominantes. Para Spivak (2010), pensar subalternidade está relacionado com a noção 

de colonizador e colonizado, em que a imposição do poder do dominante impossibilita 

que o subalterno encontre possibilidades de inverter e/ou nivelar as posições 

hierárquicas ocupadas por cada oposto. 

Guha e Spivak (1988) relacionam as culturas subalternas a grupos 

marginalizados, impossibilitados de conquistarem lugar de fala e voz. As autoras 

propõem uma perspectiva de que a conquista da voz desses grupos subalternos só 

se faz quando os grupos/sujeitos dominantes possibilitam que essa fala seja ouvida. 

Diante dessa preposição, as autoras indicam que quem detém o poder e gestiona as 

possibilidades de fala e visibilidade são os grupos/sujeitos dominantes, de modo que, 
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até quando os grupos/sujeitos subalternizados conquistam a possibilidade de fala, 

seguem sendo subalternos à autoridade e poder pertencentes aos dominantes. 

Atualizando e expandindo a noção de subalternidade (Guha e Spivak,1988; 

Spivak, 2010), propomos um diálogo com a noção de culturas pós-periféricas, que 

melhor representa e se aproxima das articulações existentes nos grupos juvenis 

alternativos-queer aqui estudados. Para Rocha et al. (2015), as culturas pós-

periféricas são a representação dos ruídos advindos de culturas 

periféricas/marginalizadas, potências que tensionam as lógicas sociais hegemônicas 

e buscam emergir das posições subalternas (pelas bordas) em que se encontram 

condicionadas. Pensar o pós-periférico é pensar os embates, a busca por visibilidade 

e lugar de fala. 

Rocha et al. (2015) complementam a discussão, apontando que o pós-

periférico não estingue e/ou supera a existência de posições subalternas e/ou 

potências dominantes subalternizadoras, reproduzidas nos códigos e sentidos 

hierárquicos e distintivos. Para as autoras, a perspectiva pós-periférica assevera que 

tais grupos/sujeitos tensionam as categorias fixas e dicotômicas existentes nas lógicas 

sociais hegemônicas, referentes a posições de classe, visibilidade e/ou de lugar de 

fala, borrando fronteiras.  

A lógica pós-periférica, por sua vez, dialoga com mais proximidade com a ideia 

de brechas trazida no início deste capítulo, indo para além dos sentidos de 

subalternidade que se mostram muitas vezes sem possibilidade alguma de escape. O 

pós-periférico, enquanto conceito, proporciona possibilidades de pensar objetos em 

trânsito, sendo esse, portanto, o conceito que abarca diretamente os sentidos 

percebidos nos fluxos efervescentes, transitórios, cosmopolitas e em constante 

mutação da cena/circuito alternativo-queer nas regiões centrais da capital paulista 

aqui observadas. 

Diante dessas perspectivas, e levando em consideração os apontamentos 

sobre as tensões e possibilidades de brechas, que são abordadas no início deste 

capítulo, percebemos que as culturas juvenis alternativas parecem romper 

questionar/desconstruir a ideia de subalternidade (Guha e Spivak,1988; Spivak, 

2010). No entanto, é importante ressaltar que, ainda que o tensionamento seja 

articulado por essas culturas alternativas, percebemos a existência de 

negociações/articulações com potências midiáticas tradicionais, que, de certa 

maneira, é elemento determinante na conquista de visibilidade e legitimidade, detendo 
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algum poder, ainda que no sentido hegemônico, de influenciar positivamente e/ou 

negativamente na projeção de ideologias marginalizadas.  

Um exemplo que ilustra, e nos ajuda a compreender como se fazem relevantes 

ambas as propostas aqui apresentadas, seja a noção pessimista, que é trazida pela 

ideia de subalternidade (Guha e Spivak,1988; Spivak, 2010), seja a atualização mais 

otimista na noção de pós-periférico (Rocha et al., 2015), é a projeção midiática 

conquistada pela cantora e atriz Linn da Quebrada. A produção artística/musical de 

Linn tem sido construída por uma perspectiva ideológica transgressora, e muito 

pautada na noção de reexistência, o que Rocha e Caminha (2019) apontam como 

sendo um modo de se fazer pertencente ao mundo, de maneira que se faz necessário 

chegar ao enfrentamento de exclusões e segregações sociais. As autoras interpretam 

as reexistências como processos de subversão implicados na coexistência, nas 

negociações e nos tensionamentos que proporcionam possibilidades do sentir.  

Atualmente, Linn está inserida e dialoga com o mainstream, tendo feito diversas 

participações em programas dos canais de televisão a cabo do Grupo Globo, e da 

própria emissora enquanto TV aberta, em participações no extinto programa “Amor e 

Sexo”. Mais recentemente, a artista passou a interpretar uma personagem transexual 

(assim como a própria), na série “Segunda Chamada”, transmitida pela Rede Globo, 

de modo que a visibilidade e protagonismo midiático da artista foram potencializados 

pelo canal, enquanto maior e mais importante emissora de televisão brasileira. 

É necessário ressaltar que não pretendemos desmerecer os embates 

provocativos, ideológicos e políticos, propostos na produção artística, na 

performatividade e no discurso de Linn da Quebrada. No entanto, não se pode ignorar 

que existem negociações articuladas entre a artista e a Rede Globo de televisão, de 

modo que a emissora se apropria da identidade ideológica da artista no intuito de se 

legitimar enquanto empresa engajada (o que vem fazendo com outros artistas, 

principalmente ligados às temáticas LGBTQIA+), ao mesmo tempo em que impulsiona 

e potencializa visibilidade permitindo que Linn transite entre as lógicas hegemônicas, 

o que não é comum, levando em consideração sua produção artística/musical 

transgressora, que se posiciona, muitas vezes, assumindo um papel completamente 

contra hegemônico, provocativo e de enfrentamento.  

É importante ressaltar que os corpos/sujeitos queer passaram a ganhar 

visibilidade ao nível hegemônico, tornam-se pauta de diversas formas, seja enquanto 

assunto abordado em programas de TV, seja enquanto identidades representadas em 
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comerciais de grandes marcas, ou em um viés mercadológico, enquanto nicho que 

serve de referência e consome determinados produtos/estilo de vida. O mais 

importante a ser percebido aqui é que o gay não normativo está cada vez mais 

rompendo suas camadas de invisibilidade, ocupando espaço de representação da 

diversidade no hegemônico, que foi ocupado por tanto tempo unicamente por homens 

gays brancos, atléticos, e que performam estereótipos de normatividade, não servindo 

de representatividade para o discurso e luta do gay periférico e afeminado. 

A visibilidade, espaço midiático, lugar de fala e potência que as culturas e 

ideologias mais amplas não normativas hegemonicamente e advindas das subculturas 

passaram a atingir, nos últimos anos, principalmente culturas relacionadas ao 

LGBTQIA+ e seus desdobramentos nos feminismos e no movimento negro, é um dos 

elementos centrais a serem observados nesta pesquisa, enquanto resultado das 

negociações e articulações tensionadas nos embates entre grupos/sujeitos e 

produção artística/musical alternativa e as lógicas mercadológicas e hegemônicas do 

mainstream. 

Essas potencialidades podem ser observadas nas formas como os 

grupos/sujeitos alternativos-queer vêm cada vez mais corporificando suas identidades 

evocadas e reivindicando a ocupação das cenas/circuitos urbanos aqui analisados. A 

presença de corpos afeminados, performando e enaltecendo seus sentidos 

representativos ideológicos e identitários, é reflexo do levante que tais culturas pós-

periféricas vêm conquistando. Esses fenômenos se fazem inerentes aos fluxos 

urbanos percebidos no Baixo Augusta e no Anhangabaú, talvez pelos seus sentidos 

advindos das subculturas underground enquanto territorialidades de diversidades 

plurais. 

Lembrando mais uma vez Freire Filho (2007), as subculturas juvenis 

atualmente transitam entre a hegemonia social, se fazendo presente em 

espaços/territórios e dialogando com elementos advindos do massivo, em relações de 

intercâmbio cultural proporcionados pelas culturas urbanas contemporâneas. No 

entanto, o autor aponta que as subculturas retornam a ocupar suas posições espaciais 

e sociais de origem.  

Tais grupos/sujeitos pertencentes ao éthos-alternativo queer, aqui estudado, 

carregam em suas performatividades, estéticas e identidades, ideologias que 

perpassam a não normatividade hegemônica, carregam historicamente marcas de 

invisibilidade, subalternidade e estigmatizações. No entanto, percebemos, nesse 



108 
 

 

éthos-alternativo queer, articulações e negociações imbricadas por meio das lógicas 

das táticas, enquanto artifício principal que media os tensionamentos e proporciona 

possibilidades de escape pelas brechas.  

As visibilidades conquistadas por esses grupos/sujeitos e produções 

artísticas/musicais, ligadas às culturas alternativas-queer, se mostram enquanto um 

avanço enorme para elementos das subculturas/pós-periféricas, na conquista e 

ocupação de posições e lugar de fala. Guha e Spivak (1988), como visto 

anteriormente, no que se referem às culturas subalternizadas, apontam que 

historicamente os sujeitos/grupos subalternizados não tiveram a possibilidade de fala, 

assim como tiveram suas existências invisibilizadas, estando presos nas sombras dos 

grupos/sujeitos dominantes.  

Para Ribeiro (2017), quando se propõe pensar a posição/lugar de fala, isso não 

se refere ao que se relaciona unicamente ao processo do falar, indo além, sendo o 

processo de fala e como/quão se é ouvido, uma representação importante dos lugares 

e posições ocupados na sociedade. Desse modo, os embates e enfrentamentos por 

conquistas de espaços, visibilidades e potências de fala permitem que grupos/sujeitos 

subalternizados ocupem outras posições sociais. Tais potências e possibilidades de 

fala são reflexos das posições socialmente ocupadas por cada grupo/sujeito 

pertencente à determinada cultura/sociedade, sendo, portanto, os estigmas 

carregados por esses grupos/sujeitos um dos elementos delimitadores de suas 

possibilidades de fala, visibilidades e potências de escutas diante da hegemonia 

social. 

Observando por essa ótica os grupos/sujeitos alternativos-queer, aqui 

analisados, é possível perceber que lhes são atribuídas cargas negativas, que os 

estigmatizam diante da hegemonia social, seja por construírem estéticas 

indumentárias alheias aos padrões percebidos como convencionais, seja por não 

performarem, necessariamente, seus gêneros biológicos. Tais agentes sociais queer 

constroem suas representações identitárias buscando salientar aqueles elementos 

que lhes estigmatizam, de modo a se apropriarem dos discursos preconceituosos que 

os rechaçam, convertendo-os em sentidos distintivos e de empoderamento. Um 

exemplo desse processo de resgate e ressignificação do estigma convertido em 

empoderamento pode ser percebido na produção artística/musical e performática do 

grupo Quebrada Queer, formado por jovens periféricos, negros e gays não 

normativos, que resgatam, no repertório artístico da periferia (o rap), uma 
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possibilidade de fala e de construção identitária que legitime os sujeitos/corpos gays 

afeminados da periferia. 

Segundo Goffman (2004), a noção de estigma sempre se baseia pela 

normatividade hegemônica em que as estruturas sociais são estabelecidas. O autor 

descreve o estigma enquanto um processo de construção de perspectivas sociais, 

ocorridas nas trocas e interações entre sujeitos pertencentes ao mesmo grupo, de 

modo que os usos, práticas, estéticas, performatividades e identidades gestionadas 

pela maioria, e tidas como representação da noção de normalidade, passam a ser o 

que determina as normas sociais a serem seguidas, restando aos sujeitos que não se 

ajustam, e/ou não seguem tais preceitos, que passem a carregar estigmas sociais, 

sendo atribuídos a eles valores negativos, de maneira que passam a ser rechaçados, 

inferiorizados e excluídos. 

Diante dessa perspectiva, é possível perceber que as construções identitárias 

e ideológicas do éthos-alternativo queer (que se mostram não-hegemônicas) 

carregam atributos e reflexos estigmatizantes determinantes. O estigma, aqui 

atribuído, é a representação da subversão e ausência no que se refere a se enquadrar 

nos padrões sociais hegemônicos pré-estabelecidos. 

Poder-se-ia propor que as lógicas articuladas pelo éthos-alternativo queer, aqui 

analisado, sejam reflexo de posições transgressoras e de enfrentamentos 

representados em suas estéticas, performatividades, identidades e ideologias, ora 

absorvendo e se submetendo às lógicas hegemônicas, ora subvertendo e causando 

tensionamentos. Trazemos aqui tal argumentação enquanto hipótese que será melhor 

desenvolvida ao longo do texto, percebendo que existem potencialidades presentes 

no éthos-alternativo queer, que tencionam e articulam negociações entre o 

mainstream e elementos advindos das subculturas, rasurando a hegemonia social por 

meio de brechas.  

Tais negociações são articuladas entre lógicas locais/globais, apresentando 

sentidos de cosmopolitismos que transitam entre elementos do popular/regional, da 

cultura pop e de seus usos, apropriações e práticas urbanas, reverberando, e em 

constante diálogos articulados em rede. É importante ressaltar que o desenvolvimento 

empírico da pesquisa, que será melhor ilustrado ao longo do próximo capítulo, foi 

traçado por pesquisa de inspiração etnográfica nas territorialidades da capital paulista 

(Baixo Augusta e Anhangabaú); e etnografia online, desenvolvida em grupos secretos 
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do Facebook, grupos de Whatsapp, lives e festas remotas no Zoom, evidenciando, 

portanto, uma pesquisa desenvolvida entre ruas e redes. 
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CAPÍTULO 3 - CIRCUITOS ALTERNATIVOS EM ÁREAS CENTRAIS DE SÃO 

PAULO: NOMADISMOS DO SER/FAZER/VIVER ALTERNATIVO-QUEER, ENTRE 

RUAS E REDES 

 

3.1 BAIXO AUGUSTA: AS PROJEÇÕES DO ÉTHOS-ALTERNATIVO EM FLUXOS 

LOCAIS/GLOBAIS E SUA REVERBERAÇÃO NAS REDES. 

 

Neste terceiro e último capítulo, damos enfoque às pesquisas de campo de 

inspiração etnográfica, cartográfica e de derivas, onde discutimos as abordagens 

elegidas com suas explicações, dificuldades, especificidades etc. Fazemos aqui uma 

análise da cena/circuito existente nos fluxos entre as territorialidades do Baixo 

Augusta, em direção ao Anhangabaú, bairros/regiões pertencentes à área central de 

São Paulo, que estão relacionadas com esse universo alternativo-queer, e que 

dialogam, principalmente, com os grupos que se encontram nas bordas e em 

negociações com as lógicas do mainstream, disputando visibilidades e articulando 

táticas para subverter pelas brechas, como explicitamos nos capítulos anteriores.  

Tais regiões escolhidas apresentam sentidos de fluxos de migração da 

cena/circuito alternativo paulistano, que vêm sendo observado desde a nossa 

pesquisa de mestrado, realizada em 2015-2017, apontando para um direcionamento 

por parte das culturas juvenis alternativas, deslocando-se em contra fluxo das lógicas 

econômicas e urbanistas hegemônicas vistas em São Paulo (em direção ao quadrante 

Sudoeste da cidade, como será explicitado), e que percebemos como possuindo 

algum tipo de relação com o que identificamos aqui por éthos-alternativo queer, que é 

urbano, cosmopolita, e que busca burlar as lógicas sociais normativas 

contemporâneas. Percebemos o Baixo Augusta como lócus de uma cena/circuito 

musical peculiar, que, em nossa perspectiva, é ponto de partida para pensarmos o 

éthos-alternativo enquanto estilo de vida (Giddens, 1991; Pereira e Pontes; 2017), 

potência que proporciona práticas de consumo/produção artística/musical, e possível 

conceito a ser aplicado em outras localidades centrais da capital paulista e de outras 

urbes cosmopolitas.  

Outro elemento que deve ser ressaltado é o fato desta pesquisa ter sido 

interpelada pela pandemia do Covid-19, o que atingiu diretamente os grupos juvenis 

alternativos-queer, já que, com o isolamento social, as práticas de consumo, os 

encontros presenciais, as socialidades na cidade e a boêmia existente na vida urbana 
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foram forçados a serem paralisados com o fechamento de bares, casas noturnas e 

comércio (entre outros setores), a partir de março de 2020.  

Diante desse cenário, faz-se importante ressaltar que nos debruçamos sob a 

teoria ator-rede na perspectiva de Latour (2012), que aponta os sentidos e potências 

de seguir os atores em suas associações em rede. Para o autor, as conexões que são 

constituídas pelas interpelações no âmbito social se desdobram enquanto uma trama 

nas relações sociais; tal trama é estabelecida em forma de rede interligada pelos fios 

que tais conexões constituem, sendo rede para além dos sentidos estabelecidos para 

os ambientes virtuais/digitais. Latour (2012) aponta, nesse contexto, o processo de 

seguir os atores enquanto método que direciona a pesquisa e o olhar do pesquisador 

pelos percursos, associações e apontamentos indicados pelos atores inseridos no 

campo analisado, sendo esse processo, em seguir os rastros, elemento inerente 

quando tratamos de estudar grupos em fluxo constante.  

Através desse prisma e método de pesquisa, direciono meu olhar com o intuito 

de estabelecer que a trajetória da pesquisa de campo, que aqui desenvolvo, guia-se 

pelos rastros, vestígios, indicadores e potencialidades trazidas pelas movimentações 

e associações das conexões momentâneas, provisórias e instáveis, estabelecidas no 

decorrer da pesquisa de inspiração etnográfica, que se desenrolou entre ruas e redes. 

Outro aspecto que deve ser apontado se refere ao desenvolvimento deste 

terceiro capítulo, uma vez que, tendo em vista que o campo analisado foi interpelado 

pelo isolamento social, a pesquisa desdobrou-se para um olhar direcionado às 

práticas de consumo midiáticas: produção e propagação de memes advindos da 

cultura pop/LGBTQIA+, e interações sociais que se desenrolam em grupos secretos 

do Facebook, circuito no qual estou efetivamente inserido desde seu surgimento. O 

que nos leva a observar a minha participação nas cenas/circuitos aqui analisados, 

enquanto pesquisador-insider. Tal definição é indicada por Amaral (2009) como sendo 

um olhar observante e um relato advindo da aproximação existente entre o 

pesquisador e o campo, sendo o pesquisador parte pertencente do campo ao qual 

analisa, assim como dos fenômenos decorrentes do mesmo. 

Diante de tais apontamentos, passamos a também fazer uso da autoetnografia 

enquanto perspectiva metodológica. Sendo a autoetnografia apontada por Fortin 

(2009) uma característica que proporciona um diálogo entre as experiências pessoais 

e as dimensões socioculturais atreladas a elas. Temos que, por finalidade, perceber 

e exteriorizar as vivências do pesquisador. Indicamos, portanto, que os fenômenos 
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que atravessaram o desenvolvimento desta tese nos conduz a converter a narrativa 

que até então era adotada em terceira pessoa (nós), para um relato em primeira 

pessoa (eu), a partir deste momento no texto. Sigo, portanto, a perspectiva de Frehse 

(2016) sobre a autoetnografia, em suas aplicabilidades nas análises do urbano e das 

socialidades construídas por essas interações, um olhar da autoetnografia enquanto 

epistemologia, para além de mera orientação metodológica e sistemática. 

Pautado pelos apontamentos e direcionamentos observados durante a 

pesquisa de mestrado (2015 - 2017), busco fazer um recorte mais focado, que percebe 

potências articuladas sob a ótica de um éthos-alternativo queer. E, portanto, a 

movimentação/dinâmica cultural e os fluxos migratórios que partem do Baixo Augusta 

em direção ao Anhangabaú, o que busco analisar aqui, enquanto fenômeno que 

proporciona trocas e tensionamentos nessas territorialidades que não fixas. Proponho, 

desta forma, uma análise prévia a respeito de como esses fluxos urbanos estudados 

reverberaram em fluxos nas redes, já existentes anteriormente, mas que foram 

potencializados em meio à pandemia por meio da interação em grupos secretos 

(LGBTQIA+) no Facebook, do consumo midiático das lives de alguns dos artistas 

alternativos aqui citados, e da produção/consumo/propagação de memes 

advindos/inseridos no universo LGBTQIA+.  

É importante pensarmos essa observação de inspiração etnográfica de maneira 

não fixada em apenas uma localidade, mais sim dedicada a perceber os fluxos, 

migrações e espraiamentos desses grupos/sujeitos alternativos-queer em fluxo 

constante, surgindo nas territorialidades do Baixo Augusta e se expandindo em 

movimentação direcionada às territorialidades do Anhangabaú. Para pensarmos 

esses fluxos e seus sentidos de deslocamento, é preciso compreender as demandas 

e constituições históricas, geográficas e econômicas da capital paulista. Caiafa (2017) 

aponta que se faz necessário considerar a complexidade do tecido social e material 

de uma cidade para que possamos estudá-la sob um viés comunicacional. Devendo 

ser percebidas e analisadas as interferências e fluxos, comerciantes e ocupantes que 

interpelam tal territorialidade culturalmente, trazendo distintos modos de vida e 

pensamento. 

A cidade de São Paulo, por ser o maior polo econômico do Brasil, foi, ao longo 

das décadas, absorvendo migrantes e imigrantes de diversas culturas e países, que 

contribuíram e ainda contribuem para a formação heterogênea que contempla a 

capital Paulista. As territorialidades que analiso aqui carregam algumas 
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peculiaridades, sendo a primeira delas o Baixo Augusta: uma região que, durante 

muito tempo (até a primeira década dos anos 2000), foi um polo de prostituição, e que 

ainda carrega tal estigma, mas também é reconhecida atualmente por ser um recanto 

da diversidade cultural e de gênero, pois acolhe grande parte das casas noturnas, 

bares e fluxos de rua dedicados a um público LGBTQIA+. A região, que se inicia entre 

a saída da estação Consolação (linha verde e amarela do metrô) e a calçada do 

Shopping Center 3 na Avenida Paulista, em cruzamento com a Rua Augusta, vem 

sofrendo um processo de gentrificação com a construção de muitos prédios 

residenciais nos últimos anos, além de apresentar um processo gourmetizador em 

seus bares, restaurantes, lojas e galerias, algo que já apontávamos na nossa pesquisa 

de mestrado (entre 2015-2017). No entanto, a região segue avançando das regiões 

mais próximas da Avenida Paulista para as regiões mais baixas da Rua Augusta, que 

ainda apresentavam aspectos mais underground, e que foram migrando em direção 

ao centro da cidade, desembocando no Anhangabaú.  

A segunda territorialidade é o Anhangabaú, que faz parte do conjunto de bairros 

que constituem o centro expandido da capital paulista, centro esse que até o século 

XIX era o centro econômico da cidade de São Paulo (região da Sé e suas imediações), 

e, posteriormente, passou a ser concentrado na região da Avenida Paulista, já no fim 

do século XX, e que, atualmente, está concentrado na região das Avenidas Brig. Faria 

Lima e Luis Carlos Berrini (Zona Sudoeste da cidade) (Pereira, 2017). Esse processo 

migratório do capital econômico paulistano caminhou em direção ao sudoeste do 

centro, acarretando em um “abandono” do centro antigo da cidade de São Paulo, de 

modo que observamos mobilizações sociais, culturais, artísticas e políticas, advindas 

das bordas subculturais e periféricas das estruturas sociais, não hegemônicas e 

subversivas, que passaram a migrar para essas regiões centrais reivindicando usos 

dos espaços urbanos41. Dentre essas movimentações, percebo que os 

grupos/sujeitos alternativos-queer, que eclodiam nas regiões do Baixo Augusta entre 

2015 e 2017, passaram a se espraiar em sentido oposto ao fluxo do capital econômico, 

em um caminhar mais subversivo direcionado ao sentido de abandono e desusos do 

 
41 É preciso salientar, entretanto, que, desde os anos 1990, algumas ações da Prefeitura e de grupos de 

empresários e proprietários da região central buscaram valorizar e atrair investimentos para estas áreas. Isto 
provocou um certo “repovoamento” da área central, que havia se esvaziado desde os anos 1960/70. Entretanto, 
este processo tem características gentrificadoras de expulsão dos moradores de baixa renda e construção de 
empreendimentos residenciais que possuem um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, atraindo novos 
moradores que se querem possuidores de estilo de vida cosmopolita, “cool” e “descolado”, em articulação com 
noções de cidades criativas, bairros criativos e economias criativas em seus sentidos elitizadores. 
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centro urbano percebidos na região do Anhangabaú; fazendo isso por meio de festas 

itinerantes, bares, e fazendo uso das ruas enquanto espaço de possibilidades de 

interação e entretenimento.  

 

Mapa 03 – Territorialidades das Regiões Centrais e Sudoeste da Capital Paulista 

(Visão Ampliada das Territorialidades Analisadas para Orientação) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Área em Amarelo (Região do Centro Antigo/Expandido); Área em Verde (Região da Paulista); Área 
em Azul (Região da Faria Lima e Berrini); Área em Vermelho (Região do Baixo Augusta e Anhangabaú). 
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Mapa 04 – Contra Fluxo Alternativo-Queer X Fluxo do Capital Econômico Hegemônico   

(Baixo Augusta, Anhangabaú e Centro Antigo X Centro Antigo, Paulista, Faria Lima e Berrini) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor”43. 

 
43 Seta para Sudoeste (Fluxo do capital econômico hegemônico); Seta para Nordeste/Centro (Fluxo do 
alternativo-queer, economias criativas, reinvindicação e ocupação do Centro Antigo). 
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É importante ressaltar que tal região central da capital Paulista ainda funciona 

enquanto centro comercial (já não tão influente), o que acontece normalmente entre 

turnos, de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial (das 8:00 às 18:00). 

Outro ponto importante a ser levado em consideração é que existe um projeto de 

revitalização do Vale do Anhangabaú, que foi idealizado em 2013, ainda sob o 

mandato do então prefeito Fernando Haddad, com início estipulado para 2016, mas 

que só se iniciou em junho de 2019, já sob o mandato do atual prefeito Bruno Covas, 

mandato que tem como secretário da cultura Alexandre Youssef, fundador do bloco 

de carnaval “Acadêmicos do Baixo Augusta”, o qual foi fundado em 2009 (tendo seu 

primeiro desfile em 2010), com o intuito de festejar a diversidade cultural e artística 

revitalizada na região do Baixo Augusta, iniciando um movimento político cultural de 

resgate do carnaval de rua de São Paulo, como afirma Alexandre Youssef, em 

entrevista44 ao Fórum SPresso SP (2015).  

Existe, para além dessa obra de reforma do Anhangabaú, uma proposta mais 

ampla e a intenção de revitalização do centro antigo de São Paulo, para que ele se 

torne mais turístico, e que movimente uma economia criativa e boêmia da vida 

noturna, pauta que se faz atrelada ao histórico e à intenção da gestão da atual 

Secretaria da Cultura do Município, como aponta Youssef em entrevista45 ao site 

Catraca Livre (2019), logo após sua posse, por acreditarem nas potencialidades 

culturais e sentidos da economia criativa movimentada na cidade de São Paulo. 

A economia criativa percebida pelo atual secretário de cultura da cidade de São 

Paulo é reflexo dos interesses do capital ligado a esta área criativa e cognitiva do 

Capitalismo atual e suas ambíguas ênfases em empreendedorismos, criatividades 

etc., mas é fruto da atuação também do impulsionamento causado por esses atores 

sociais aqui analisados, que estão inseridos nessas territorialidades, interferindo e 

atribuindo sentidos a esses espaços urbanos por meio dos usos e apropriações que 

vêm sendo articuladas nos últimos anos. Uma disputa de sentidos pelo centro de São 

Paulo, portanto, está esboçada. Caiafa (2017) aponta que os fenômenos 

artísticos/culturais que se desenrolam na rua, assim como a mobilização dos agentes 

sociais envolvidos sociopoliticamente com esses acontecimentos, ainda que 

 
44 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZFD0RcAPm8w. Acesso em: Agosto, 2020.  
45 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=JeRYeO6Cka0&t=235s. Acesso em: Agosto, 

2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFD0RcAPm8w
https://www.youtube.com/watch?v=JeRYeO6Cka0&t=235s
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marginalizados, são capazes de revelar aspectos relevantes a respeito das dinâmicas 

de acessos e usos que se desenrolam no contexto urbano. 

As territorialidades analisadas se destacam por historicamente carregarem 

identidades que flertam com as subculturas e que vêm se mostrando cenas/circuitos 

que dialogam com ideologias mais amplas, não hegemônicas e disruptivas na vida 

noturna/boêmia e no consumo/produção musical e midiática das culturas juvenis 

ligadas ao alternativo-queer, relacionadas ao estilo de vida mais underground. Esse 

processo se desenrola por uma perspectiva que transcende aos sentidos limitadores 

do que se apresenta enquanto local, o fenômeno é interpelado constantemente 

também pelo global.  

 

Foto 02 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos 

(Esquina da Rua Augusta com a Rua Costa) 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Foto 03 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos  

(Fachada Vale Night, na Rua Augusta) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

  

 

Caiafa (2002) aponta que as cidades são expandidas por meio de um processo 

intercomunicacional do espaço, não se condicionando ao que é determinado pela 

estrutura detentora do poder (o estado). Desse modo, é importante observar que a 

cidade é constituída por suas próprias movimentações e fluxos, que se desenrolam 

no social, e que ainda que existam ressonâncias de focos de poder que direcionam 

sua estruturação, ela também subverte, condicionando-se e recondicionando-se, 

conforme os acontecimentos sociais, culturais e políticos que a interpelam. A autora 

complementa apontando que a cidade é constituída apenas por dispersão, sendo 

também responsável por proporcionar integrações que recodificam o urbano46, e, 

constantemente, é interpelada por novos fluxos que modificam e redistribuem seus 

espaços sociais e físicos, assim como os sentidos identitários e hierárquicos de suas 

territorialidades. 

 
46 Estas também são reflexões e estudos que vêm sendo levados a cabo pelo URBESOM, Grupo de 
Pesquisa em Culturas Urbanas, Música e Comunicação, liderado pela Profa. Dra. Simone Luci Pereira, 
orientadora desta tese, e grupo do qual sou membro fundador. 



120 
 

 

Partindo do que é apontado por Caiafa (2002), podemos observar, nos fluxos e 

sentidos migratórios dos grupos/sujeitos alternativos-queer, um potencial 

espraiamento e expansão territorial, os quais, ainda que condicionados e sofrendo 

direcionamento por ações impostas pelas lógicas sociais de poder, sejam pelas 

regulamentações do governo, sejam pelos avanços no processo de gentrificação do 

mercado imobiliário, ou sejam ainda pelos sentidos gourmetizadores, que se fazem 

presentes no comércio e entretenimento da região do Baixo Augusta, segue 

subvertendo, recondicionando e reestruturando seus sentidos a partir dos usos, 

apropriações e trocas no urbano. Assim, os sentidos heterogêneos da diferença e do 

estranhamento são uma potencial força criadora que torna os fluxos que produzem as 

cidades e o urbano atrativos (Caiafa, 2002). 

Para pensarmos o redirecionamento intensivo desses fluxos que 

proporcionavam interações, socialidades e afetações no urbano, desenrolando-se nas 

redes em tempos pandêmicos, é preciso compreender que se fez necessário incluir 

um eixo a mais na pesquisa de inspiração etnográfica, que se desenrola por meio das 

interações dos grupos/sujeitos alternativos-queer nas práticas e interações em redes 

sociais, festas virtuais e lives produzidas por casas noturnas das territorialidades 

estudadas e artistas consumidos por esse público. É importante observar também a 

produção de sentidos advinda dos memes atrelados à cultura pop e ao universo 

LGBTQIA+, elementos estes que promovem interações e socialidades em uma 

cena/circuito virtual, que já não se limita às territorialidades do Baixo 

Augusta/Anhangabaú, se desenrolando na globalidade que o ambiente virtual 

proporciona.   

Polivanov (2013) aponta que existem algumas vertentes distintas para 

pensarmos metodologias possíveis dedicadas aos estudos etnográficos nos 

ambientes virtuais. A autora observa que o conceito de etnografia virtual (Hine, 2000; 

apud Polivanov, 2013) permite dois caminhos de análise possíveis, sendo eles: 

enquanto cultura e enquanto artefato cultural, perspectivas que podem estar/ou não 

conectadas, e que possuem vantagens e desvantagens analíticas particulares. Se 

pensamos a internet na etnografia virtual enquanto cultura, assumimos que a internet 

é a representação de um ciberespaço desconexo da espacialidade física/off-line, 

existindo apenas no on-line, onde a cultura se constitui/reconstitui. No entanto, se 

percebemos, na etnografia virtual, os fenômenos advindos da internet enquanto 

artefato cultural, percebemos os acontecimentos que se desenrolam nos ambientes 
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virtuais como sendo um produto da cultura, produzido virtualmente por agentes sociais 

com objetivos e prioridades particulares, de modo que assumimos os fenômenos que 

se desenrolam nas redes enquanto elemento que advém e compõe a cultura, não 

sendo uma entidade alheia a ela.  

Ainda de acordo com Polivanov (2013), os fenômenos e interações sociais, que 

se desenrolam nos ambientes virtuais proporcionados pela internet, corroboram para 

percebermos a internet enquanto artefato que apresenta significados culturais 

múltiplos, constituídos pelos usos e apropriações que os atores sociais fazem/dão à 

internet. Partindo dessa percepção da internet enquanto artefato cultural, a autora 

indica um terceiro desdobramento possível, sendo ele: a internet enquanto tecnologia 

midiática geradora de práticas sociais, de modo que a etnografia virtual se faz 

necessária enquanto metodologia capaz de desbravar tais territorialidades e 

socialidades que se desenrolam nos ambientes virtuais. Essa perspectiva se desdobra 

aqui, nesta pesquisa, ao seguirmos os atores em meio às suas práticas, usos, 

apropriações, socialidades e performances que se desenrolam nos ambientes virtuais, 

assumindo, assim, a convergência das mídias, e levando em consideração 

equivalente tanto a dimensão simbólica, quanto a dimensão material que é delineada 

durante a pesquisa (Fragoso et al., 2011; apud Polivanov, 2013). 

Partindo dessa perspectiva, faz-se importante salientar que cabe ressaltar nos 

sentidos e fenômenos advindos da internet, a atribuição de seu caráter enquanto 

cultura e enquanto artefato cultural. Assumo, desta maneira, que tanto as pesquisas 

etnográficas desenvolvidas nos ambientes físicos/materiais, quanto as pesquisas 

etnográficas virtuais desenvolvidas nos ambientes digitais/internet, buscam perceber 

e compreender suas espacialidades/territorialidades e as práticas/interações dos 

agentes sociais envolvidos, atribuindo, assim, caráter etnográfico às pesquisas que 

se debruçam a compreender os fenômenos que ocorrem na internet, que é 

modo/produto das interações sociais que se desenrolam nela (Evans, 2010; apud 

Polivanov, 2013).  

Levando em consideração as perspectivas possíveis de se pensar a etnografia 

virtual aqui apresentada, assumo sua terceira vertente como estrutura metodológica 

que melhor abarca os fenômenos e desdobramentos observados nas migrações dos 

grupos/sujeitos alternativos-queer, aqui analisados, para os ambientes virtuais em 

tempos pandêmicos. Percebo que as práticas, usos, apropriações, socialidades e 

performances articuladas, tanto nas redes sociais, em posts e produção de memes 
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nos grupos secretos (LGBTQIA+) do Facebook, quanto nas lives proporcionadas 

pelas casas noturnas do Baixo Augusta e artistas alternativos no 

Instagram/Youtube/Zoom, formam parte dos processos que se desenrolam no 

ambiente virtual da internet e desdobramento das ruas. Sendo esses processos uma 

espécie de tecnologia midiática geradora de práticas sociais, que analiso e apresento 

enquanto parte dos resultados desta pesquisa. 

Miller (2015) aponta que os estudos etnográficos que advêm da Antropologia 

são mais que um mero método, de modo que o fazer etnográfico abarca múltiplos 

aspectos holísticos desenvolvidos na minúcia dos detalhes, ultrapassando a mera 

aplicabilidade técnica da etnografia enquanto metodologia de pesquisa. O autor 

complementa apontando que, ao pensarmos tamanha amplitude metodológica 

atrelada aos estudos etnográficos sendo aplicados em ambientes virtuais, tal 

problemática se torna ainda mais complexa pelas tecnologias digitais que passaram 

a reconfigurar a infraestrutura e as subjetividades no mundo globalizado. Torna-se 

necessário compreender que, ao aplicarmos pesquisas etnográficas em ambientes 

virtuais, devemos propor um enquadramento mais amplo que abarque e busque 

compreender as vastas e difusas conexões possíveis. Para Miller (2015), os estudos 

antropológicos precisam delinear conexões com as múltiplas e densas quantidades 

de informação que, cada vez mais, interpelam e são interpeladas umas às outras, 

construindo conexões possíveis entre si, o que o autor aponta como “Big Data” (Boyd 

e Crawford, 2011; apud Miller, 2015).  

É importante perceber que as culturas juvenis alternativas existentes no Baixo 

Augusta/Anhangabaú são constituídas por vasta heterogeneidade cultural e 

identitária, construindo diálogos e negociações que contrastam, conflitam, tensionam 

e convergem, impulsionando hibridismos latentes, para além da hegemonia cultural 

(Pontes, 2017). Tais culturas alternativas-queer, que são interpeladas pelos sentidos 

de regionalidades já narrados, e que atravessam os limites entre local/global, foram 

impulsionadas pela troca excessiva e constante nas redes sociais devido ao 

isolamento social, percebo um grande e potente encontro (Boyd e Crawford, 2011; 

apud Miller, 2015), que reverberou em uma produção de memes da cultura pop e 

LGBTQIA+ frenética. 

Machado (2018) aponta que as humanidades digitais já apresentam um breve 

histórico capaz de nos encaminhar e auxiliar no processo de identificação das 

matrizes de sua fundação, mesmo sendo importante perceber que tal conceito de 
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humanidades digitais, enquanto campo teórico, ainda se encontra em processo de 

construção. Adoto, portanto, os conceitos apresentados até então enquanto 

metodologias possíveis no processo de análise e compreensão das práticas, trocas e 

produções de sentidos que atravessam minha pesquisa. Percebo, nas lógicas das 

humanidades digitais (Machado, 2018), um caminho capaz de identificar dentre os 

muitos acontecimentos que estão atrelados ao fenômeno das culturas alternativas-

queer, expelindo potencialidades nas redes sociais e plataformas de streaming; já não 

se limitando às territorialidades existentes no espaço físico entre Baixo Augusta e 

Anhangabaú, no centro expandido da capital paulista, mas sim dialogando, através da 

não limitação de fronteiras proporcionada pela internet, algo que já se fazia, mas que 

foi potencializado pelo isolamento social causado pela pandemia no ano de 2020.   

É importante ressaltar que as territorialidades, aqui estudadas, sejam elas 

físicas e/ou virtuais, apresentam, entre os elementos que as constituem, sentidos 

ideológicos, sociais, culturais e políticos, que dialogam com noções mais amplas e 

difusas de cidades criativas, articuladas e negociadas entre tensionamentos por meio 

de ações nas regiões centrais da capital paulista, e que devido à pandemia do Covid-

19 foram interpeladas, condensando-se de maneira intensiva nos ambientes virtuais. 

Observo aqui que os fluxos articulados por esses grupos juvenis alternativos-queer, 

entre ruas e redes, ao eclodir da pandemia, o que forçou o congelamento das 

atividades comerciais, encontros, conexões e socialidades que ocorriam nos espaços 

urbanos entre Baixo Augusta e Anhangabaú, acarretaram em uma possível 

potencialização do processo de gentrificação que a região já vinha apresentando nos 

últimos anos.  
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Foto 04 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Fachada do Edifício “Universo Augusta” e “Food Truck Busger”, na Rua Augusta) 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Foto 05 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos 

(Fachada do Edifício “Universo Augusta” e “Food Truck Busger”, na Rua Augusta) 

 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Diante da progressiva construção de edifícios residenciais, que pôde ser 

observada nas imediações da Rua Augusta ao longo desta pesquisa (2017-2020), e 

que já era apontada durante a pesquisa de mestrado (2015-2017), posso indicar que 

foi percebido um fenômeno que parecia estrangular os fluxos dessa cena/circuito 

alternativa-queer, da boêmia da vida noturna, mais ligada aos sentidos advindos das 

subculturas underground, que apresenta tensionamentos e disputas por poder. Esses 

processos são agenciados entre a expansão da gourmetização/gentrificação dos 

estabelecimentos do Baixo Augusta mais próximos da Avenida Paulista (Pontes, 
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2017), e a reinvindicação das territorialidades que mostram uma carga de abandono 

nas regiões mais próximas do encontro entre Baixo Augusta e Anhangabaú. 

Durante o período em que esta pesquisa foi realizada nas ruas, até o início de 

2020, pude observar que, mesmo com o processo de gentrificação que a região vinha 

sofrendo, os usos, apropriações, interações, socialidades, performartividades e 

afetações articulados nos fluxos por esses grupos/sujeitos alternativos-queer, 

presentes nessas territorialidades, ainda ocorriam com grande frequência e 

intensidade. Esta expansão do Baixo Augusta como região (Haesbaert, 2010) para o 

Anhangabaú é um dos principais pontos de encontro recorrente nas práticas da vida 

noturna do éthos-alternativo queer, na capital paulista, evidenciado sempre nos finais 

de semana, durante a noite/madrugada (de quinta a domingo, entre 19:00 e 07:00).  

 

Foto 06 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos  

(Cruzamento das Ruas Peixoto Gomide e Frei Caneca)  

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Tal efervescência cultural se articulava entre negociações e tensionamentos 

que perpassam os usos e apropriações dos espaços públicos, de modo que o sentido 

de reinvindicação evocado por esses grupos/sujeitos alternativos-queer se 

desenrolavam para além dos bares, casas noturnas e restaurantes, sendo o principal 

protagonista de seus usos, apropriações e corporalidades, a própria rua/calçada e as 

afetações engendradas no urbano.  

Além desses fluxos terem o sentido de reivindicação e busca por 

ressignificação dos espaços públicos e territorialidades centrais abandonados, essas 

articulações se davam por meio de - e eram protagonizadas pelos - usos, práticas, 

produções e consumo da cultura e da arte enquanto elemento político, de estilo de 

vida e de maneira de articular e administrar novas/possíveis economias criativas, em 

seus limites e possibilidades (Pereira, 2018), que impulsionavam nessas 

territorialidades, atribuindo-lhes sentidos identitários. 

Devido às orientações transmitidas pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), e adotadas por grande parte dos governos mundiais, ainda que não tenhamos 

 

Foto 07 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos 

(Rua Peixoto Gomide)  

 

Fonte: Acervo do autor. 
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entrado em lockdown na cidade/estado de São Paulo, o fechamento temporário do 

comércio condicionou os estabelecimentos das territorialidades aqui analisadas, 

ocasionando a suspenção de suas atividades. Com isso, meu campo de estudo se 

apresentou em pausa, ou em suspenção de suas atividades presenciais, no entanto, 

muito potente nas territorialidades virtuais.  

Ainda que com o campo em suspensão, munido de todos os equipamentos e 

proteções necessárias, retornei ao campo presencialmente algumas vezes, 

observando nele muitas reconfigurações, como o fechamento de grande parte dos 

estabelecimentos e a precariedade da manutenção econômica dos restantes, 

elementos que serão melhor abordados ao longo do texto, mas que, a priori, nos 

aponta para uma possível expansão do processo de gentrificação, ainda mais voraz 

e acelerada.  

Sabendo que eram os fluxos urbanos e as diversas formas de 

empreendedorismo dessa cena/circuito, enquanto cidade criativa, o que tensionava 

esta situação por um viés mais político e subversivo de estilo de vida e de consumo, 

em sentido oposto às lógicas hegemônicas sociais e ao mainstream, resistindo de 

alguma maneira ao processo gentrificador que a região vinha sofrendo há anos. A 

ausência desses fluxos alternativos-queer, seus empreendimentos, consumo e 

movimentação econômica enfraquecem ainda mais a disputa desproporcional entre 

tal cena/circuito econômico e as grandes construtoras que, há tempos, vem 

conquistando a região cada vez mais.  
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Foto 08 – Fluxos Urbanos Pré-pandêmicos 

(“Bike Bar” / Empreendedores Criativos) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Foto 09 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Fachada “Food Park”, na Rua Augusta) 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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Foto 10 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Fachada “Lebanon Food Shawarma) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Em uma das primeiras derivas de inspiração etnográfica, realizada durante o 

auge da pandemia, em meados de junho de 2020, enquanto o município de São Paulo 

estava na “fase 2 - laranja” da pandemia, como mostram a 2ª e 3ª atualizações47 do 

“Plano SP48”, vimos casas noturnas e bares fechados, pois parte do comércio havia 

voltado a funcionar pelo período máximo de 4 horas diárias, medida que não 

correspondia à maioria dos estabelecimentos que corroboram tais práticas da vida 

noturna/boêmia nas territorialidades que analisamos aqui. Ao desembarcar em um 

sábado à noite na estação Consolação (linha 2 – verde) do metrô de São Paulo, já me 

deparei com uma cena incomum: a catraca da estação que servia de ponto de 

encontro e partida para esses grupos/sujeitos alternativos/queer, e que costumava 

estar bastante aglomerada meses atrás, estava quase que vazia, com pouquíssimas 

pessoas, e apenas de passagem.  

 
47 Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/balanco-planosp-
19062020.pdf. Acesso em: Agosto, 2020. 
48 Plano de registro e controle das flexibilizações, entorno da pandemia do Covid-19 desenvolvido pelo 
estado de São Paulo. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/balanco-planosp-19062020.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/balanco-planosp-19062020.pdf
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Quando subo as escadas e saio em direção ao cruzamento entre a Avenida 

Paulista e a Rua Augusta, outro estranhamento: a aglomeração de jovens sentados 

pelo chão, bebendo, fumando, conversando e socializando, enquanto 

ouviam/cantavam músicas e dançavam no meio do fluxo da rua - que costumava 

existir partindo da saída da estação de metrô, e se estendendo até a calçada do 

shopping Center 3 - havia sido substituída por uma aglomeração de entregadores de 

aplicativos (iFood, Uber Eats e Rappi). 

Sigo descendo a Rua Augusta em direção ao Anhangabaú, e observo a grande 

maioria dos estabelecimentos fechados e a rua quase que deserta. Caminho mais à 

frente e me deparo com uma ou outra pessoa sentada na calçada, bebendo algo que 

comprou em um dos poucos restaurantes que estão funcionando apenas no modo 

delivery, ou em algum dos mercadinhos da região com os quais me deparei enquanto 

estavam prestes a encerrar suas atividades do dia e/ou que já estavam fechados 

quando chegamos ali, uma vez que os mercadinhos eram um dos poucos segmentos 

do comércio que podiam funcionar durante essa fase da pandemia. Estes mesmos 

mercadinhos, em tempos pré-pandêmicos, costumavam funcionar até altas horas da 

noite/madrugada, atendendo com um preço mais acessível que os bares e casas 

noturnas aos grupos/sujeitos que passavam a madrugada socializando na própria rua, 

na maioria das vezes, e/ou que consumiam álcool a um custo mais baixo antes de 

adentrar nas casas noturnas.  

Um outro fenômeno que me surpreendeu foi o excesso de moradores de rua, 

os quais passaram a ocupar tais territorialidades, que talvez já estivessem ali antes 

da pandemia, invisibilizados pelos fluxos constantes e aglomerados do centro urbano, 

mas que, nesse momento, são evidenciados pelo vazio e silêncio da cidade. Esquina 

após esquina, vou observando mais e mais moradores de rua, recolhidos em seus 

abrigos improvisados nas calçadas, fosse em cabanas de acampamento, fosse em 

caixas de papelão. Dificilmente estão sozinhos, compartilhavam seus abrigos entre si, 

mesmo que sem as devidas medidas de proteção (distanciamento social e o uso de 

máscaras), um reflexo da precariedade estrutural imposta em nossa sociedade.  
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Foto 11 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Cruzamento das Ruas Augusta e Matias Aires) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Foto 12 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Cruzamento das Ruas Augusta e Caio Prado) 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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O policiamento na região parece ter sido redirecionado para a fiscalização, 

carros da polícia circulavam com constância, aparentando estarem rondando em 

busca de festas clandestinas e/ou estabelecimentos funcionando de maneira irregular. 

No entanto, ainda que com um policiamento aparentemente frequente, me deparo 

com o furto da bicicleta de um dos entregadores de aplicativo, enquanto o mesmo 

retirava um dos pedidos para o qual faria a entrega, em um dos poucos restaurantes 

que estavam funcionando. Um homem (descalço, vestindo roupas gastas e bastante 

sujas) se aproxima disfarçadamente, sobe na bicicleta e sai pedalando em velocidade; 

o entregador, ao perceber, vai atrás dele correndo a pé, e outro entregador, que 

utilizava uma moto e vê a cena enquanto passava, se solidariza e resolve ir atrás na 

tentativa de ajudar o companheiro de profissão. Outro reflexo da precariedade de 

nossa estrutura social, que está impressa nas más condições de trabalho dos 

entregadores de aplicativo, assim como na falta de oportunidades do homem que 

roubou. Precariedade que parece só ter aumentado em tempos pandêmicos. 

Sigo caminhando e me deparo com alguns dos clubes de stripper 

remanescentes nas regiões mais baixas da Rua Augusta, localizados em sua grande 

maioria a partir do Parque Augusta, em direção ao Anhangabaú, com suas 

iluminações acesas, e movimentação de pessoas entrando e saindo, o que levantou 

a suspeita de que a prática da prostituição seguiu em fluxo constante, mesmo durante 

a pandemia. Observo também pequenos grupos de jovens que se encontravam e 

caminhavam juntos, bebendo e conversando, e sigo os atores na suspeita da 

existência de alguma festa clandestina na região, o que me levou até a Praça 

Roosevelt, que aparentava ter se tornado uma das poucas territorialidades ligadas ao 

Baixo Augusta, onde os fluxos juvenis alternativos-queer ainda frequentavam 

presencialmente, compartilhando os usos do espaço com os skatistas que lá já 

frequentavam, e com os moradores da região que passeiam com seus animais de 

estimação, e praticam atividades físicas na praça.  
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Foto 13 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos  

 (Praça Roosevelt) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Decido, portanto, suspender a deriva nesse momento, não prosseguindo mais 

a diante em direção ao Anhangabaú por medidas de segurança. Tendo em vista que 

a região já apresentava certo grau de periculosidade antes da pandemia, e, devido ao 

esvaziamento da cidade, percebo o aumento do risco em um centro urbano deserto 

durante a noite, que se comprovou, ao testemunharmos um furto minutos antes. 

Em um segundo momento, retorno ao campo, presencialmente, pela última vez, 

já quando o município de São Paulo avançou para a “fase 3 – amarela” da pandemia, 

em meados de julho de 2020, como mostram a 5ª e 6ª atualização do “Plano SP49”, 

quando as atividades culturais, convenções e eventos já haviam sido retomados. Mas 

a regra era atender o público com ocupação máxima de 40% da capacidade, 

funcionamento máximo de 6 horas diárias, e devendo o público ficar sentado e 

mantendo o distanciamento, de modo que ainda estavam restritos os eventos em pé, 

o que ainda não contemplava as práticas das casas noturnas.  

Nesse momento, já com o shopping Center 3 funcionando entre 16:00 e 22:00, 

e os restaurantes podendo abrir para o consumo no local (desde que seguindo 

 
49 Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/balanco-plano-sp-
10072020.pdf. Acesso em: Agosto, 2020. 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/balanco-plano-sp-10072020.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/balanco-plano-sp-10072020.pdf
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recomendações), o cenário dos fluxos no Baixo Augusta modificou minimamente. A 

calçada do Center 3 já tornava a ter algumas pessoas com as antigas práticas, 

sentados no chão, conversando, fumando e bebendo, mesmo depois do fechamento 

do shopping. No entanto, ainda que essas práticas destoem do esvaziamento que a 

pandemia causou, não podem ser comparadas minimamente ao que o Baixo Augusta 

costumava ser. Percebemos, portanto, outro Baixo Augusta, outras afetações, outras 

ritualidades e outros usos dos espaços urbanos, que demonstram a suspenção dos 

usos e práticas do éthos-alternativo queer, mas que ainda demonstram estar latentes 

e desbravando outras territorialidades, por hora, virtuais.  

 

Foto 14 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Esquina da Rua Augusta com a Avelina Paulista) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

3.2 FLUXOS URBANOS INTERPELADOS PELAS REDES: DIÁLOGOS COM O 

UNDERGROUND E POTENCIALIDADES MIDIÁTICAS NA LÓGICA DOS MEMES 

 

Diante do redirecionamento dos fluxos urbanos, aqui analisados, para as 

interações nos ambientes virtuais, o que foi causado pelo fechamento do comércio 

existente na vida noturna do Baixo Augusta e Anhangabaú, que seguiram as 
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orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), e determinação do governo do 

estado e prefeitura do município de São Paulo, os grupos juvenis alternativos-queer 

passaram a lidar com a realidade do isolamento social, ausência de contato físico, 

ausência de festas e ausência da experiência estética coletiva, que, para aqueles que 

estão inseridos na vida noturna/boêmia da cena/circuito do Baixo 

Augusta/Anhangabaú, é elemento inerente às suas identidades e estilos de vida. 

Em um primeiro momento, essa nova realidade, que recodificou o estilo de vida 

do éthos-alternativo queer, que é fruto e se fazia tão imerso nos usos, apropriações, 

negociações e práticas que se desenrolavam nos espaços urbanos, foi condicionada 

a redirecionar todas essas potencialidades para as interações sociais nos ambientes 

virtuais. Tais grupos/sujeitos já dinamizavam interrelações por meio de grupos nas 

redes sociais, principalmente no Facebook; no entanto, é preciso perceber que tais 

dinâmicas foram intensificadas, gerando uma produção frenética de memes, que 

dialogam entre sentidos políticos/ideológicos e elementos advindos da cultura 

pop/massiva. Percebemos aqui os sentidos de “pop-lítica”, apontados por Rincón 

(2015), que indica a existência de sentidos políticos/ideológicos atrelados a elementos 

da cultura pop, popular e do massivo, e que muitas vezes fazem uso desses 

elementos enquanto artifícios performativos para que os sentidos políticos/ideológicos 

sejam manifestados. 

É importante ressaltar que ao redirecionar a pesquisa de inspiração 

etnográfica realizada nas territorialidades da capital paulista, tal redirecionamento 

parte da observação das aproximações entre os grupos/sujeitos dos espaços físicos 

e dos espaços virtuais, por suas práticas e elementos de consumo midiáticos, 

musicais e meméticos. Faz-se, importante perceber que o filtro metodológico que 

aproxima tais grupos, que não necessariamente são compostos pelos mesmos 

sujeitos em ação, parte daquilo que ambos consomem, entendendo que observamos 

o éthos-alternativo queer a partir de suas práticas de consumo.  

Redireciono a pesquisa partindo de um olhar voltado as aproximações 

existentes entre os grupos/sujeitos observados nas territorialidades analisadas e as 

“comunidades de interesse” presentes nas redes virtuais, que segundo Castells 

(2003), são comunidades de interesse, suportes de relações construídas nas redes a 

partir de conexões específicas por temáticas de interesse em comum. Partindo dessa 



137 
 

 

perspectiva passei a observar as aproximações entre ruas e redes a partir daquilo que 

ambos os grupos consumiam, midiática e ideologicamente. 

Tais grupos, como: “LDRV” (e suas variações), com aproximadamente 437,1 

mil membros na era atual (já tendo existido momentos que ultrapassaram 1 milhão de 

membros), “TINAR” e “FDT” (e suas variações), vêm sendo construídos desde 

meados da última década, seguindo a popularização do Facebook. Estes grupos 

foram criados com o intuito de promover o debate a respeito de elementos da cultura 

pop, enquanto prática da cultura de fãs, que, para Fiske (2017), estão para além da 

materialidade e representação de um produto do mainstream, sendo percebidos 

também nas interferências e ressignificações que os próprios fãs constroem baseados 

naquilo que apreciam. Esses elementos, que aqui percebemos como parte do 

processo de construção e identificação desses grupos/sujeitos, estão também 

atrelados aos memes que eles constroem, derivados dessas temáticas, não se 

limitando apenas aos elementos advindos da cultura pop enquanto produtos do 

mainstream. 

 

 

 
50 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/LDRV12/about. Acesso em: Setembro, 2020. 

Figura 27 – Grupo “LDRV” 

(Grupo Secreto no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook50. 
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Importante ressaltar que a relação com o pop pode ser observada em como os 

grupos utilizam dessas referências em suas construções estéticas, como por exemplo 

nas imagens que utilizam nas capas dos grupos. No caso do grupo “LDRV”, no 

momento em que foi tirado print, a referência era uma cena do vídeo clipe da música 

“911” da cantora norte-americana de música pop, Lady Gaga. 

 

 
51 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/LDRV12/about. Acesso em: Novembro, 2020. 
52 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/340161096378920. Acesso em: Outubro, 2020. 

Figura 28 – Clipe “911” 01 

(Lady Gaga) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “911”51. 

Figura 29 – Clipe “911” 02 

(Lady Gaga) 

 

Fonte: Print  Retirado do Clipe “911”. 

Figura 30 – Grupo “TINAR” 

(Grupo Secreto no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook52. 
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No caso do grupo “TINAR”, no momento em que foi tirado print, a referência 

era a capa do EP “Turn Off the Light, Vol. 1” da cantora de pop, mulher trans alemã. 

Kim Petras. 

 
53 Disponível em: https://www.instagram.com/p/BoYFXBdhEkQ/?igshid=1o0amphzj7bl2. Acesso em: 
Novembro. 2020. 
54 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/fdtera9. Acesso em: Outubro, 2020. 

Figura 31 – Capa do EP “Turn Off the Light, Vol. 1” 

(Kim Petras) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram53 

Figura 32 – Grupo “FDT”  

(Grupo Secreto no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook54. 
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E no caso do grupo “FDT”, no momento em que foi tirado print, temos mais uma 

vez Lady Gaga como referência, agora com a capa do álbum “Chromatica”. Produção 

que representa seu comeback enquanto ícone da música pop mundial. 

O primeiro “LDRV” é sigla para “Lana Del Rey Vevo”, inspirado nos imaginários 

que envolvem as músicas e estéticas dos videoclipes da cantora de indie-pop norte-

americana: Lana Del Rey. A artista produziu muitos de seus videoclipes de maneira 

independente, usando apenas um celular. Ela tem uma carreira atrelada ao 

vazamento de muitas de suas músicas, e idealizou uma persona bastante diferente 

de si mesma: melancólica, ácida e de ar blasé, a qual incorpora enquanto alegoria de 

sua carreira artística. Outro exemplo é o “TINAR”, sigla que abrevia a frase “This is 

not a Rupaul's best friend race”, dita pela drag queen Lashauwn Beyond durante uma 

briga com Jiggly Caliente, na 4° temporada do reality show norte-americano “RuPaul's 

Drag Race”. Este é um grupo muito consumido/usado pelos grupos LGBTQIA+, e que 

viralizou, tornando-se um dos grandes memes utilizados pelos fãs do reality. O grupo 

 
55 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-nQ2KYFYWF/?igshid=8gqs77v3l3u4. Acesso em: 
Novembro. 2020. 

Figura 33 – Capa do Álbum “ Chromatica” 

(Lady Gaga) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram55 
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“FDT”, cuja sigla se refere à frase “Fechação de tempo”, faz referência à fala de 

Sangalo, dita em uma discussão com Rochele Santrelly, ambas mulheres trans 

participantes do reality show cearense “Glitter: em busca de um sonho”, que foi quadro 

do “Programa Ênio Carlos”, entre os anos de 2012 e 2014, transmitido pela TV Diário 

de Fortaleza, e viralizando nas redes a partir de sua divulgação no Youtube em 2015. 

A frase dita durante um dos episódios do programa aciona a produção de memes, e, 

assim como “RuPaul's Drag Race”, o reality show nordestino também passou a ser 

referência da cultura LGBTQIA+. 

Figura 34 – Meme “This is not a Rupaul's best friend race?” 

(Lashauwn Beyond) 

 

Fonte: Print Retirado de Vídeo no Youtube”56. 

Figura 35 – Meme “Fechei o tempo querida!” 

(Sangalo) 

 

Fonte: Print Retirado de Vídeo no Youtube”57. 

 
56 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-pobhssA1gQ. Acesso em: Setembro, 2020. 
57 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=J5q5qdfvYYA. Acesso em: Outubro, 2020. 
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É importante ressaltar que a carreira da cantora Lana Del Ray passou a tomar 

impulso a partir de 2010, com o lançamento de seu álbum homônimo “Lana Del Ray”, 

sendo esse o primeiro momento em que a cantora passa a assumir tal persona 

enquanto sua identidade artística.  A partir de 2013/2014, surgiu a primeira “era” do 

LDRV, criada por Kaerre (Ananias Neto) com o intuito de publicar memes relacionados 

aos artistas alternativos. Desde então, o grupo foi sendo ressignificado no que os 

próprios usuários denominam como “era”. Suas versões mais antigas foram 

desativadas, e outros grupos derivados, que utilizam a mesma sigla, foram sendo 

criados, sempre com o intuito de promover interação social e debates por um público 

majoritariamente LGBTQIA+, gerando memes constantemente. Esses fenômenos que 

impulsionaram um nicho de mercado musical indie-pop, reverberando em outros 

segmentos, como moda/estilo, já eram percebidos durante a nossa pesquisa de 

mestrado. E foi no Baixo Augusta, entre os anos de 2015 e 2017, em que apontei o 

surgimento de um éthos-alternativo, dialogando entre o indie e o pop, resistindo e 

negociando com as lógicas do mainstream (Pontes, 2017). 

No caso do reality show “RuPaul's Drag Race”, o mesmo estreou em 2009, se 

tornando um referencial da cultura pop/LGBTQIA+, impulsionando o surgimento de 

outras artistas drag queens, e popularizando também elementos da cultura queer nos 

grupos LGBTQIA+, que ainda eram bastante limitados pelas lógicas do protagonismo 

gay/branco/normativo. Esses fenômenos muito pautados pela necessidade de 

legitimar discursos, identidades e performatividades, advindos das maiorias 

desfavorecidas presentes na cultura queer, e em suas relações com o periférico, 

negritudes, feminismos e sentidos de não normatividades, já se faziam latentes nos 

fluxos urbanos que percebemos até o início de 2020, nas territorialidades do Baixo 

Augusta, em direção ao Anhangabaú. Tais potencialidades passaram a ser ainda mais 

evidenciadas durante o isolamento social, pois, é através da linguagem performativa 

dos corpos que são reivindicados lugares de fala, visibilidades e legitimação desses 

grupos/sujeitos. Sem a territorialidade dos espaços urbanos, as corporalidades se 

fazem mais limitadas.  

Migliano (2019) aponta que as redes sociais atribuíram mudanças nas práticas 

políticas de grupos/sujeitos, o que acarretou na produção de múltiplos territórios de 

sentidos. A autora percebe as interações proporcionadas pelas redes sociais como 

processo mobilizador, que dialoga dinâmicas entre ruas e redes, proporcionando 
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contatos e articulando negociações que reverberam na mobilização das dinâmicas de 

reinvindicações sociais, políticas e ideológicas. Os diálogos entre redes e ruas já se 

faziam presentes nas lógicas dos grupos/sujeitos alternativos-queer observados entre 

Baixo Augusta e Anhangabaú, sendo importante salientar que parte dos sentidos de 

regionalidades presentes nesse éthos-alternativo queer já era alimentada pelos 

diálogos e articulações que esses grupos/sujeitos agenciam em rede, para além das 

territorialidades da cidade de São Paulo, em lógicas locais/globais. 

É importante perceber que essas potencialidades, observadas nos 

grupos/sujeitos alternativos-queer, são desdobramentos do que é intrínseco nas 

práticas urbanas e interrelações socioculturais que as cidades são capazes de 

proporcionar. Para Caiafa (2005), as cidades são constituídas por pontos de conexão 

e/ou convergências momentâneas, que se dão por meio dos encontros, cruzamentos 

e contatos. A autora percebe que as cidades são formuladas pelos agenciamentos, 

negociações e conflitos desenrolados nos pontos de atração, em que os circuitos 

urbanos coexistem momentaneamente. Essas cargas percebidas nas práticas 

urbanas, que tanto estão presentes nas relações dos grupos/sujeitos 

alternativos/queer, são elementos que permanecem enquanto resíduos identitários 

latentes desses grupos/sujeitos, mesmo nas articulações que se desenrolam nos 

ambientes virtuais.  

Caiafa (2005) complementa ao apontar a “comunicação da diferença” enquanto 

um fenômeno que delineia as experiências de contato no contexto urbano, sendo, 

portanto, evocados aspectos de alteridade para além do reconhecimento. A autora 

indica que o ato comunicativo, que se desdobra nos circuitos urbanos, está para além 

dos sentidos de reconhecimento identitário entre os sujeitos, sendo, também, 

importante ressaltar a dimensão de estranhamento. Tais elementos de 

estranhamento, alteridade e diferença, que são tão presentes na construção identitária 

e distintiva do éthos-alternativo queer aqui analisado, permanecem enquanto resíduo 

latente nas relações articuladas no ambiente virtual, nos sentidos de subversão e não 

hegemonia expressos pelas performatividades, corporalidades e estéticas 

indumentárias desses grupos/sujeitos - que foi tão estimulante enquanto os fluxos 

urbanos se desenrolavam nos contatos e materialidades físicas - hoje seguem como 

contaminação, que se faz presente nos contatos virtuais.  

Percebemos, nas práticas articuladas por esses grupos/sujeitos alternativos-

queer, táticas e astúcias (Certeau, 1995), as quais apresentam cargas de subversão 
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e sentidos disruptivos. As interações sociais, que vão se desenrolando, trazem 

reflexos de uma contaminação advinda das práticas sociais urbanas, costurada pelos 

tensionamentos, alteridades e conflitos constantemente negociados, recodificados e 

ressignificados por aqueles que estão inseridos, e contribuem para os diálogos da 

cena/circuito. Tais interações sociais, nos ambientes virtuais, estão se dando por meio 

da produção e compartilhamento potente de memes, pelo estímulo nas trocas 

frenéticas de nudes, e devido ao engajamento e conscientização sociopolítica que 

regula as práticas diante do isolamento social dentro da comunidade LGBTQIA+. 

 Assim como apontado, as relações e socialidades mantidas em grupos como 

o LDRV e TINAR, uma vez que o contato físico se faz quase inexistente, a ausência 

das práticas sexuais são ressignificadas por esses grupos/sujeitos através da troca 

de fotos e vídeos íntimos em grupos secretos (+18) no Facebook. Tais grupos, 

destinados a esse tipo de prática, já existiam antes da pandemia, mas seu uso se 

intensificou durante o isolamento social.  Podemos apontar grupos como “KGB” (e 

suas variações), com aproximadamente 49,4 mil membros; “Muchachos”, com 

aproximadamente 52,7 mil membros, que já existem desde 2018 e 2019; 

“Quarentener’z”, com aproximadamente 7,7 mil membros; e “The Place Is Back”, com 

7,6 mil membros, ambos criados em maio e agosto de 2020, respectivamente, durante 

a pandemia, com o intuito específico de suprir necessidades na quase ausência da 

vida sexual dos grupos LGBTQIA+, sendo importante ressaltar que tais grupos são 

majoritariamente compostos por homens gays cis58, não necessariamente normativos, 

e que muitas vezes podemos presenciar a participação e interação de homens trans59 

e mulheres, sejam elas trans e/ou cis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Cis (cisgeneridade) designa a concordância da identidade de gênero de um indivíduo com a sua 
configuração hormonal/física de nascença. 
59 Trans (transgeneridade) designa a não identificação da identidade de gênero de um indivíduo com a 
sua configuração hormonal/física de nascença. 
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Figura 36 – Grupo “KGB - Calabasas +18” 

(Grupo Secreto +18 no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook60. 

Figura 37 – Grupo “Muchachos” 

(Grupo Secreto +18 no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook61. 

Figura 38 – Grupo “Quarentener’z” 

(Grupo Secreto +18 no Facebook)  

 

Fonte: Print Retirado do Facebook62. 

 

Figura 39 – Grupo “The Place Is Back” 

(Grupo Secreto +18 no Facebook) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook63. 

 

 

Nesses grupos secretos (+18) do Facebook, as socialidades são desenroladas 

pelo que os integrantes denominam como “nude tour”, sendo, portanto, o ato em que 

os usuários organizam em um post a postagem de suas fotos e/ou vídeos íntimos 

através de links hospedados em outros sites, para que os algoritmos do Facebook não 

consigam identificar o conteúdo explícito, não podendo assim, bloquear os usuários 

de suas respectivas contas. Outra tática muito utilizada quando tais usuários 

 
60 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/KGBCalabasas3. Acesso em: Setembro, 2020. 
61 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/336150747324658/. Acesso em: Setembro, 2020. 
62 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/3183478798331596. Acesso em: Setembro, 2020. 
63 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/214935596579544. Acesso em: Outubro, 2020. 
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interagem em uma “nude tour” é a alteração dos links, utilizando espaço e/ou asterisco 

com o intuito de criptografar a identidade do link, indicando como os usuários podem 

acessar o conteúdo por meio de instruções explicitadas no próprio post.  Percebemos 

aqui que tais grupos secretos (+18) também se apropriam de elementos da cultura 

pop, sendo, portanto, a expressão “nude tour” advinda dos posts que viralizam em 

grupos como “LDRV” e “TINAR”, denominados de “tours”, que, por sua vez, fazem 

referência às turnês que grandes artistas da música pop fazem pelo mundo.  

É importante ressaltar que, por mais que tais grupos secretos (+18) não sejam 

exclusivamente integrados pelos grupos/sujeitos alternativos-queer aqui analisados, 

o éthos-alternativo queer é parte ativa dessas interações, sendo a partir de tais 

interações em que manifestam sentidos de engajamentos sociopolíticos, que renegam 

heteronormatividades performadas e evocam empoderamento aos corpos gays não 

normativos, negros, afeminados, trans e gordos. Parte dessas dinâmicas transita pela 

narrativa de enaltecer corpos e belezas negras, assim como também buscam 

naturalizar corpos afeminados.  

Podemos identificar esses sentidos políticos em grupos secretos (+18) do 

Facebook, nos posicionamentos que os membros assumem, como por exemplo: 

escrevendo a hashtag “#foraBolso...” em seus nudes, normalmente em seus pênis 

eretos, se referindo ao movimento de aversão ao então presidente, e reivindicando  

seu impeachment; e também expondo integrantes que foram eleitores/apoiadores do 

atual presidente da República durante as eleições de 2018, com o intuito de questionar 

suas incoerências, em que, por um lado, assumem posicionamentos de direita 

conservadora e cristã publicamente, e, por outro, participam de grupos secretos 

dedicados ao compartilhamento de conteúdo íntimo gay. Em um desses posts, o 

administrador do grupo intima o participante revelando prints com suas fotos antigas, 

e questionando: “Por que o Fabrício Queiroz depositou R$ 89.000 na conta da Michele 

B?”; ou ainda: "Por que o Jair B64 desviou R$ 7,5 milhões dos testes rápidos do 

COVID-19 para a Michele B?". Diante da postagem, outros membros satirizam nos 

comentários. Um deles escreve: “... de novo essa exposição de quem tem opinião 

diferente? É um absurdo! Só acho que o administrador deveria é continuar e postar 

 
64 Passo a optar pela utilização da abreviação do sobrenome do atual Presidente da República nas 
transcrições, com o intuito de não escrever tal nome em minha tese, tomando tal atitude enquanto um 
ato político. 
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mais! Veado ‘bolsominion’ tem mais é que se foder mesmo!”; em outro comentário, 

um membro relata: “Esses dias ouvi de uma gay que ela votou no ‘B’ porque ele vai 

favorecer os ricos...”, “... a gay não tem nem aonde cair morta e acha que é rica 

também...”. 

 

Figura 40 - Post do Muchachos 01 

(Resistência à Heteronormatividade Gay) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook65. 

Figura 41 - Post do Muchachos 02 

(Resistência à Heteronormatividade Gay) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook66. 

 

 Esses sentidos também são percebidos nos grupos secretos do Facebook, em 

postagens com prints e/ou gravações de tela expondo conversas e posicionamentos 

de gays normativos em aplicativos de pegação, como Grindr, Scruff e Hornet, 

convertendo tais posicionamentos e narrativas que, muitas vezes, são de cunho 

racista, transfóbico e que rechaçam gays afeminados em sátira que passa a ser 

 
65 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/2017699705125710. Acesso em: Outubro, 2020. 
66 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/fdtera9. Acesso em: Outubro, 2020. 
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convertida em memes, como nos posts a seguir. Em um deles, há um print de tela em 

que um gay heteronormativo recusa a rejeição de sua “beleza” em um dos 

comentários de sua foto e rebate: “... não tá em condição de recusar nada, não, fofa...”; 

e o outro ironiza: “... putz, feri o ego da ‘the weekeira’67, desculpa mô, eu esqueço que 

‘smartfiter’68 não sabe ser recusado, forças...”; em outro caso, o post de um gay 

heteronormativo é satirizado por conter a seguinte declaração: “... galera, eu sou 

evangélico dotado...”, “à procura de um varão cristão e trabalhador, sou ciumento, 

portanto, de preferência tem que ficar em casa fazendo os serviços domésticos tal 

como diz a Bíblia...”, “... tem que gostar de apanhar às vezes...” e “... o passivo faz o 

papel da mulher na relação, que é ficar em casa cuidando das crias que podem ser 

gatos ou cachorros, enquanto o ativo sai pra beber...”. 

Figura 42 - Post do LDRV  

(Resistência à Heteronormatividade Gay) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook69. 

Figura 43 - Post do FDT  

(Resistência à Heteronormatividade Gay) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook70. 

 
67 Referência ao gay heteronormativo de corpo atlético, estereótipo daqueles que frequentam a balada 
LGBT The Week. 
68 Referência ao gay heteronormativo de corpo atlético, estereótipo daqueles que frequenta a academia 
Smart Fit. 
69 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/2017699705125710. Acesso em: Outubro, 2020. 
70 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/fdtera9. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Nessa articulação, é possível identificar a “cultura do cancelamento” enquanto 

tática potente, engendrada nas negociações dessas maiorias desfavorecidas, de 

modo que tais grupos/sujeitos alternativos-queer se unem com o intuito de derrubar 

manifestações de ódio e narrativas preconceituosas, evocando, assim, 

potencialidades que contrarregulam os sentidos de interseccionalidade (Piscitelli, 

2008), (Kergoat, 2010) nos grupos LGBTQIA+. 

Para Migliano (2016), ao articular relações de usos, apropriações e práticas, 

que se desenrolam tanto nos espaços físicos quanto nos espaços virtuais, torna-se 

possível compartilhar projetos outros de compreensão das relações entre os agentes 

sociais e as cidades. A autora indica que o uso de ambos os espaços, sejam eles 

físicos ou virtuais, nos processos de reinvindicação das cidades, contribuem 

produzindo uma expansão polarizada de imaginários políticos. Migliano (2016) aponta 

que tais socialidades reverberam pelas potências contaminantes que transitam entre 

ruas e redes, emergindo de modo contra-hegemônico, e produzindo narrativas 

híbridas. 

Percebo que, nas dinâmicas pandêmicas atuais, em que os espaços físicos 

eram elementos intrínsecos das cenas/circuitos de reinvindicação dos sentidos 

ideológicos desses grupos/sujeitos alternativos-queer, essas 

territorialidades/corporalidades, hoje, já não podem mais ser acionadas - os espaços 

virtuais e suas tantas outras potencialidades passaram a operar de maneira frenética, 

sem deixar de estabelecer diálogos com as lógicas das ruas que, mesmo em pausa, 

ainda seguem contaminando as socialidades e os modos de negociações, interações, 

usos, apropriações e ressignificações dos sentidos de desordem 

undergroud/subversão, existentes nos espaços urbanos. Pereira (2020) percebe, 

nesses grupos juvenis alternativos - que costumavam viver as lógicas da boêmia da 

vida urbana noturna enquanto práticas de consumo e estilo de vida – que, ainda que 

estejam temporariamente com suas atividades interrompidas, seguem apresentando 

potencialidades, estímulos e escapes que demonstram o seu estado de latência, 

forças em tensão que pulsam constantemente, mesmo que em outra frequência e de 

maneira contida. 
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Outro aspecto importante a ser ressaltado é que os grupos/sujeitos analisados 

estão atrelados aos agenciamentos e nichos de mercados destinados à vida noturna 

e boêmia, sendo, portanto, as práticas de consumo cultural e de entretenimento um 

elemento que abarca tal cena/circuito, e que, na atual conjuntura pandêmica, não são 

elementos de consumo prioritários. No entanto, é importante ressaltar que muitas 

casas noturnas e artistas que se viram inertes, sem possibilidade de manutenção e 

movimentação de suas economias, tiveram que se ressignificar e adequar, fazendo 

uso das plataformas digitais como suas territorialidades momentâneas.  

Algumas casas noturnas, como a 1007, Selva e Blitz, todas no Baixo Augusta, 

tentaram por vezes manter suas atividades, promovendo eventos remotos através de 

lives no Instagram e reuniões no Zoom. Tais eventos tentaram reproduzir a 

experiência daquilo que era proporcionado pelas casas noturnas antes do isolamento 

social, mesmo que à distância. A dinâmica é formada por um ou mais DJs que 

conduzem o setlist, enquanto performam em frente à câmera, assim como fariam se 

estivessem na casa noturna, presencialmente. Alguns outros eventos contam com a 

participação de um anfitrião que busca interagir com os participantes, e, quando esses 

eventos se desenrolam na plataforma Zoom, muitas vezes os participantes abrem 

suas câmeras, bebem, dançam e performam estar em uma balada, usando elementos 

alegóricos como iluminação improvisada.  
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Foto 15 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Fachada “Selva”) 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Foto 16 – Ausência/Fluxos Urbanos Pandêmicos 

(Fachada “1007”) 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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No caso da 1007, os eventos inicialmente tinham custo simbólico, e pretendiam 

proporcionar a manutenção dos funcionários da casa. Por ser uma casa noturna de 

público majoritariamente LGBTQIA+, atrelavam os custos dos ingressos às causas 

sociais, direcionando um percentual dos lucros em forma de doação à Casa 1, que é 

um centro de cultura e acolhimento LGBT, localizado na capital paulista (Bixiga), que 

desenvolve um trabalho filantrópico proporcionando moradia e buscas de 

oportunidade a membros da comunidade LGBT expulsos de casa. Cheguei a 

participar de alguns dos eventos, no entanto, eles acabaram não sendo o suficiente 

para a manutenção do aluguel do ponto físico da casa noturna. A administração do 

local tornou pública uma nota informando que a 1007 independe de um ponto físico, 

sendo formada pelas memórias e afetos construídos por seus frequentadores, e que, 

assim que a pandemia passasse e a vida tornasse à sua antiga normalidade, estariam 

preparando outro ponto físico para que os clientes pudessem retornar. Atualmente, a 

1007 mantém suas atividades no Instagram, articulando narrativas pelo campo da 

nostalgia, onde reposta, com bastante frequência, memórias que os clientes viveram 

em suas festas. Vale destacar o quanto estas territorialidades virtuais apontam para 

sentidos de socialidades e de pertencimento construídos por seu grupo de 

frequentadores/usuários, como comunidade de afeto e local de partilhas comuns. 

Figura 44 - Post da 1007 - 01 

(Festas Remotas) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram71. 

Figura 45 - Post da 1007 - 02 

(Encerramento das Atividades) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

 
71 Disponível em: https://www.instagram.com/1007sp/?hl=pt-br. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Já a Blitz se ressignificou, pois pudemos observar que segue resistindo e 

investindo em seu espaço, enquanto lounge bar e restaurante, passando a funcionar 

depois da liberação do governo do estado de São Paulo, para que clientes possam 

consumir alimentos e bebidas no local. Segue promovendo noites temáticas com DJs, 

buscando, porém, seguir as normas de capacidade e distanciamento social entre 

clientes em seu espaço físico. Em conversa com um de seus frequentadores, ele 

relata que foi atraído a entrar, pois, no andar onde ficam as mesas, o ambiente se 

apresentava mantendo o distanciamento social, com poucas pessoas nas mesas, mas 

que, ao adentrar e seguir para o andar onde funciona a “pista de dança”, os 

frequentadores seguem se aglomerando ao beberem juntos e socializarem sem o uso 

devido das máscaras, tendo como justificativa a consumação mínima. 

Em conversa com um dos promoters da Blitz, que está inserido e tem contatos 

diversos com outros profissionais dessa cena/circuito do Baixo Augusta, ele me 

apontou que vem sendo um período bastante difícil, em que todos aqueles que 

trabalham com eventos culturais e de entretenimento estão resistindo às adversidades 

como podem.  

Figura 46 - Post da Blitz 01 

(Reabertura/Novo Formato) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram72. 

 
 

72 Disponível em: https://www.instagram.com/blitzhaus/?hl=pt-br. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Figura 47 - Post da Blitz 02 

(Reabertura/Novo Formato) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

Figura 48 - Post da Blitz 03 

(Reabertura/Novo Formato) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

 

 

Ele me relata que parte desses profissionais, não só os que estão à frente dos 

espetáculos como DJs, drag queens, performers, mas também aqueles que trabalham 

nos bastidores como produtores, promoters e seguranças, teve que se reajustar 

profissionalmente. Para alguns, esses trabalhos, principalmente os artísticos, são 

atividades extras para complementar a renda e/ou por gostarem desses universos, 

fazendo parte de seus estilos de vida, e por serem formas possíveis de extravasar e 

se divertir. Estes acabaram concentrando suas atividades nas áreas que já atuavam, 

enquanto “empregos formais”. No entanto, para aqueles que tinham na vida noturna 

a principal renda e meio de sobrevivência, acabaram tendo de buscar 

reposicionamentos no mercado de trabalho, descobrindo outras áreas de serviço, e 

procurando novos meios de sobrevivência. 

O jovem também aborda as consequências socioemocionais que a pandemia 

vêm causando dentre muitos dos profissionais que trabalhavam na área de eventos, 
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com entretenimento e cultura. Aponta que o setor de eventos, de modo geral, foi o 

mais abalado, não havendo como negar que eventos demandam aglomeração, algo 

que todos estão tentando evitar; de forma que essa escassez de oportunidades, para 

aqueles que trabalhavam em finais de semana, feriados e recessos, como, inclusive, 

no réveillon, proporcionando festas para o divertimento do público, causou 

estranhamento, desconforto e angústia, de forma ainda mais intensa.  

Este informante me indica também a existência de algumas festas clandestinas, 

que, supostamente, acontecem em mansões e barcos alugados de maneira 

independente, em que é determinado um valor pelos ingressos para que este possa 

ser convertido nos custos desses eventos. Ele diz que alguns DJs estão participando 

desses eventos, e que isso não está sendo bem visto por aqueles profissionais que 

seguem tentando resistir, reajustando modelos de negócio às orientações da OMS e 

determinações do governo. Aponta que esses profissionais que se envolvem com 

festas clandestinas estão sendo “marcados” na área por estarem “manchando” a 

categoria, e que logo os eventos culturais e de entretenimentos voltem a acontecer 

como antes da pandemia, os mesmos dificilmente serão contratados pelas casas 

noturnas do Baixo Augusta que resistirem. 

O jovem me aponta e confirma que a pandemia se apresenta como um 

agravante de uma crise que já assolava as casas noturnas do Baixo Augusta. O 

fechamento do Beco, no início de março de 2020, antes mesmo do estouro da 

pandemia e das diretrizes de isolamento social e fechamento do comércio, é reflexo 

do que apontamos nesta pesquisa, enquanto disputas entre essa economia criativa e 

as grandes construtoras imobiliárias nos entornos da Rua Augusta. O Mono Club 

seguiu resistindo, até que em julho tornou pública uma nota de esclarecimento, 

informando que todas as suas atividades estariam suspensas por tempo 

indeterminado.  
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Figura 49 - Post do Mono Club 

(Nota de Esclarecimento) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram73. 

 

No Madame Satã, o jovem promoter me informa que o estabelecimento esteve 

enfrentando muitas dificuldades financeiras, mas que segue resistindo   graças a um 

investidor/cliente antigo, que acabou arcando com as dívidas da casa. No caso da 

Selva, a casa noturna segue proporcionando lives no Instagram e eventos gratuitos 

no Zoom, dos quais sigo participando, o que possibilita a interação entre os clientes e 

articula a manutenção na memória afetiva dos mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 
73 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B949nRhlI9A/. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Figura 50 - Post da Selva 01 

(Festas Remotas) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram74. 

Figura 51 - Post da Selva 02 

(Festas Remotas) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

 

Diante do cenário pandêmico que interpela e limita tal cena/circuito alternativo-

queer, percebo que os grupos/sujeitos e empresas envolvidas passam a agenciar 

outros possíveis mecanismos de sobrevivência. Sejam os bares, restaurantes, casas 

noturnas e demais segmentos de mercado, que passam a se reajustar no intuito da 

manutenção de seus negócios enquanto economias criativas, sejam os 

frequentadores/consumidores dessa cena/circuito cultural e de entretenimento, que, 

além de buscarem se fazer inseridos e conectados de alguma maneira, demonstram 

ter relações afetivas com essa cena/circuito bastante fortes. Em meio a todas essas 

articulações, um elemento se faz comum: os diálogos com a música, seja por quem 

consome, por aqueles artistas que produzem e/ou pelos estabelecimentos que 

agenciam tal entretenimento nessa cena/circuito.   

Essas articulações, que evocam a música enquanto ferramenta e mediadora 

potente que proporciona conexões afetivas, puderam ser evidenciadas na produção 

 
74 Disponível em: https://www.instagram.com/selva.011/?hl=pt-br. Acesso em: Outubro, 2020. 
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frenética de lives, que ocorreram muito fortemente, de maneira hegemônica em um 

primeiro momento, e que seguem ocorrendo mais moderadamente com o passar dos 

meses. É preciso ressaltar que, de maneira geral, a grande maioria daqueles 

artistas/produtores atrelados não só à música, como às demais potencialidades da 

arte, cultura e entretenimento, dependem das interações sociais e do contato físico 

entre pessoas em eventos diversos para que a engrenagem de seus modelos de 

negócio seja movimentada. Com o isolamento social, esses eventos foram 

paralisados e entendidos pelo público como não prioritários, já que vivemos uma crise 

econômica derivada da pandemia.  

As lives representaram um mecanismo possível para seguir no agenciamento 

desses eventos artísticos/musicais. No entanto, é importante ressaltar que esses 

eventos relacionados a grandes artistas reconhecidos, legitimados e inseridos no 

mainstream, apresentam diferentes impactos se comparados com aqueles que são 

independentes, como os DJs e drag queens, que apenas se apresentam em casas 

noturnas entre Baixo Augusta e Anhangabaú, reconhecidos numa cena/circuito mais 

restrito.  Para esses artistas, que estão na base da estrutura das economias criativas 

articuladas nesses territórios, a realidade é outra, com muitas outras cargas de 

resistências e enfrentamentos. 

Percebo, nas lives realizadas com destino ao alternativo-queer, enquanto 

público, que alguns elementos bastante característicos são atrelados. Algumas trazem 

a representatividade LGBTQIA+ enquanto temática e elemento de engajamentos 

sociopolíticos, ao mesmo tempo em que a interação do público passa a construir 

narrativas cômicas, que reverberam na produção dos memes. Um desses eventos, 

que potencializou a produção de memes que reverberaram nos grupos secretos do 

Facebook, já indicados aqui (LDRV e TINAR), foi a live “Festival do Orgulho Live”, que 

contou com a parceria de artistas como Aretuza Lovi, Pabllo Vittar, Pepita, Mateus 

Carrilho e Urias.  
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Figura 52 – “Festival do Orgulho Live” 01 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube75. 

Figura 53 – “Festival do Orgulho Live” 02 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 54 – “Festival do Orgulho Live” 03 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 55 – “Festival do Orgulho Live” 04 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

 

Em um determinado momento, durante a live, que era patrocinada pela marca 

de cerveja Amstel, a cantora e drag queen Aretuza Lovi canta sua música intitulada “I 

Love You Corote”, o que causou um grande desconforto nos outros artistas que 

participavam da live, e que começaram a pegar latas de Amstel e dançar com elas 

nas mãos. Pepita chega a escrever em um papel uma placa improvisada, onde estava 

escrito “#Amstel em casa”, e a direciona para a câmera, até que em um determinado 

momento Aretuza percebe a gafe e diz: “Hoje abre Amstel aí, hein?!”. Essa situação 

gerou diversos memes, que capturavam, nas expressões faciais dos artistas 

envolvidos, a sensação mista de constrangimento, indignação e desespero. 

 

 

 

 
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xxyCAxh0_Ok. Acesso em: Setembro, 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxyCAxh0_Ok
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Figura 56 – “Festival do Orgulho Live” 05 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 57 – “Festival do Orgulho Live” 06 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 58 – “Festival do Orgulho Live” 07 

(Live) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

 

Percebo, nesse cenário, que tais grupos/sujeitos inseridos e/ou que dialogam 

com o éthos-alternativo queer são detentores da capacidade de absorver, ironizar e 

ressignificar situações de maneira satírica, identificando, nesses fenômenos, 

potencialidades autocríticas com bom humor, convertidas na produção de memes.  

Para Inocencio e Lopes (2014), o meme é produto advindo da reinvenção dos 

elementos cotidianos por um viés do humor ácido e subjetivamente irônico, que muitas 

vezes se apresenta como nonsense, sendo essa uma de suas características mais 

efêmeras, impregnada em sua retórica e estética. As autoras apontam que o 

nonsense é característica inerente da utilização de elementos advindos do real, por 

uma perspectiva de sua desconstrução enquanto forma de contestação.  

Diante desse contexto, se faz importante perceber que, assim como o meme - 

que é elemento derivado de fenômenos subversivos, e que apresenta forte 

característica nonsense - o queer, por sua vez, apresenta também sentidos nonsense, 
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por ser fenômeno e cultura não normativa, que subverte até os padrões presentes nas 

lógicas do LGBTQIA+ (gay, mais especificamente), sendo essa categoria 

historicamente subalternizada.  Portanto, percebemos aqui que tanto a lógica dos 

memes quanto as potencialidades do queer apresentam aproximações com sentidos 

disruptivos, sendo ambos contestatórios, cada um a seu modo.  

Inocencio (2017) complementa ao apontar que existe um valor de capital social 

nos memes, capaz de categorizar sujeitos com maior ou menor familiaridade com os 

variados formatos meméticos. A autora indica que os memes são subdivididos por 

gêneros que envolvem diferentes níveis de habilidades cognitivas, de modo que 

alguns destes podem ser produzidos e identificados de forma mais hegemônica, 

enquanto outros requerem repertório que abarque subculturas meméticas específicas. 

Estes seriam um elemento distintivo enquanto capital social, expressão cultural e 

forma de comunicação nos ambientes digitais.  

Diante de tais apontamentos, é importante ressaltar que as potencialidades 

presentes na construção de memes, por esses grupos/sujeitos alternativos-queer, 

apresentam-se enquanto fenômeno que, inicialmente, transita entre essas 

subculturas, e que em alguns momentos escapam, passando a ser introduzidos e 

absorvidos pela/na hegemonia social. Esse fenômeno, diferente dos tensionamentos 

que impulsionam forçadamente a abertura de brechas, no que se refere à produção 

de memes advindos da cultura queer, é apontado enquanto referência, e captado pelo 

mainstream, ora por observar nesses grupos/sujeitos um nicho de mercado potencial, 

ora por perceber a potência que tais grupos/sujeitos vêm alcançando. 

Exemplo desse fenômeno são lojas de departamento como Renner, Riachuelo 

e C&A, que absorvem bordões meméticos advindos da cultura LGBTQIA+, sendo 

muitos deles surgidos em posts do grupo secreto LDRV, no Facebook, como: “ranço”, 

“tour”, “lacre”, “berro” e “cancelar”, passando a fazer uso dos mesmos ao estampá-los 

em camisetas. “Ranço” é a designação a um indivíduo e/ou situação de repúdio; 

“lacrar”, a designação de uma situação de discussão, ou disputa em que um indivíduo 

se sobressai ao outro; e “cancelar” é a designação ao ato de boicotar algo ou alguém. 

Torna-se importante perceber que a cultura do cancelamento, que hoje é identificada 

hegemonicamente, foi um elemento que atravessou a cultura LGBTQIA+, já em 

meados de 2013/2014, enquanto tática que movimentou sujeitos de forma 

aglutinadora com o intuito de boicotar marcas, artistas e/ou personalidades da mídia 

que apresentavam comportamento homofóbico e/ou racista, em tempos onde ainda 
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não se falava sobre transfobia, fazendo uso de redes sociais como Facebook e Twitter 

enquanto mecanismo possibilitador potente que as maiorias desfavorecidas 

encontraram para serem ouvidas. 

Outro fenômeno a ser observado é como alguns artistas do mainstream 

também absorvem dessas referências meméticas surgidas nas subculturas 

LGBTQIA+ com o intuito de produzir grandes hits, como: Jojo Todynho com a música 

“Que Tiro Foi Esse” (2017), que potencializou o uso do bordão memético “que tiro foi 

esse, viado?!”, que se refere a um estado de plenitude de um indivíduo LGBTQIA+, 

enaltecido por uma atitude empoderada, performatividade não normativa e/ou 

construção estética indumentária; Heavy Baile feat. Tati Quebra Barraco e Lia Clark 

com a música “Berro” (2018), que se refere a um estado de riso debochado, causado 

por espanto e incredibilidade sobre uma situação específica; MC JottaPê e Mila com 

a música “Nem Guindaste” (2020), bordão memético utilizado para demonstrar 

interesse e atração por um homem, com o intuito de afirmar que nem um guindaste 

será capaz de remover o indivíduo do colo do homem a quem o elogio foi destinado. 

Pude acompanhar, ao longo desta pesquisa, entre 2017 e 2020, e além, entre 

2015 e 2017 (durante o mestrado), os diálogos existentes entre os grupos que aqui 

apontamos e o éthos-alternativo queer, observado nas territorialidades centrais da 

capital paulista. E mais, faz-se importante ressaltar que ainda antes de ingressar na 

pesquisa acadêmica, em meados de 2013/2014, eu já presenciava o surgimento do 

LDRV, e vivenciei o surgimento de muitos desses memes eclodindo na cultura 

LGBTQIA+, e se expandindo no decorrer dos anos. 

Aponto, portanto, que tais potencialidades meméticas surgem e/ou são 

ressignificadas em meio aos diálogos e socialidades desses grupos LGBTQIA+ em 

fluxo constante, nos ambientes virtuais e/ou nas territorialidades físicas, 

materializados pela performatividade e reprodução memética. É importante ressaltar 

que essa produção de sentidos meméticos, construídos entre combinatórias, colagens 

e misturas, que concebem o surgimento do meme, nem sempre se faz unicamente 

com sentido político e emancipatório, muitas vezes também pode estar articulada com 

o único intuito de fazer rir, debochar e ironizar situações.  

É importante ressaltar que tal pesquisa, aqui desenvolvida, não tem por 

pretensão observar produções artísticas/musicais de artistas que considero inseridos 

no éthos-alternativo queer, por meio de seus videoclipes e/ou lives em tempos 

pandêmicos, nem somente pelos grupos/sujeitos alternativos-queer em si. Mas sim, 
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buscamos observar esses atores e cenas/circuitos em ação, entre ruas e redes. Como 

dialogam, absorvem, se apropriam, ressignificam e performam em suas interações 

sociais, seja se apropriando e sendo apropriados pelas estéticas dos videoclipes, seja 

socializando e produzindo memes nos grupos secretos do Facebook, seja 

consumindo lives e/ou festas remotas produzidas por casas noturnas, ou pelos 

próprios atores que articulam conexões em rede (Latour, 2012).  

Quando passo a observar as performances e estéticas que eclodem para além 

dos videoclipes, assim como as performatividades decorrentes das socialidades (para 

além das práticas urbanas), é preciso perceber que falo aqui de sentidos estéticos e 

fenômenos performativos, pautados no que Sá (2019) define por “Videoclip pós MTV”. 

A autora aponta um processo de declínio da MTV enquanto emissora 

predominantemente dedicada e referencial na transmissão de videoclipes no Brasil, 

ao mesmo tempo em que o Youtube passa a emergir e se popularizar no cenário 

brasileiro.  

Para Sá (2019), o videoclipe pós-MTV pode ser observado, inicialmente, em 

quatro aspectos, sendo eles: o primeiro é que seriam vídeos produzidos por artistas 

iniciantes/independentes, em busca por visibilidade, que apresentam recursos 

limitados, porém alcançam sucesso midiático; o segundo se refere aos vídeos que 

são de produção de usuários, apropriando-se de canções no intuito de produzir 

paródias e/ou homenagens;  o terceiro se faz pela junção de diversos fragmentos 

audiovisuais que passam a gerar outras/novas composições híbridas, que não foram 

originalmente concebidas  enquanto videoclipe em seu sentido clássico; e o quarto se 

refere à produção de usuários reutilizando matérias previamente publicadas, sendo 

editadas, reconfiguradas e ressignificadas. 

Diante desse cenário, faz-se imprescindível apontar que, de fato, meu olhar 

diante aos fenômenos pungentes nas socialidades, interações, estéticas, 

performances e performatividades do éthos-alternativo queer, aqui apontado, está 

para além do videoclipe clássico enquanto materialidade e elemento de análise. 

Direciono meu olhar, principalmente, para a observação do emaranhando de 

apropriações e produções de sentidos, seja nos memes, no consumo 

musical/midiático, na absorção/construção de estéticas identitárias, nas 

representações performáticas e corporalidades performativas com que esses 

grupos/sujeitos dialogam entre ruas e redes, o que de fato se faz relevante nesta 

pesquisa. Estabeleço e reforço, portanto, que aquilo que busco evidenciar aqui não 
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necessariamente está relacionado com as materialidades de tais objetos (humanos 

e/ou não humanos), mas sim com os fenômenos que impulsionam a produção desses 

objetos, e que também são reverberações de suas materialidades. 

 

3.3 PRÁTICAS DE PRODUÇÃO E CONSUMO MIDIÁTICO: POTENCIALIDADES 

PERFORMÁTICAS DO ENGAJAMENTO QUEER NO VIRTUAL. 

  

 Percebendo tal cena/circuito, que se polarizou ao ser interpelado e recodificado 

das ruas para as redes, passo a ter como indicativo que meu olhar sobre tais fluxos 

transita por distintos fenômenos que se cruzam em meio à trama agenciada por esses 

atores em redes (Latour, 2012).  Para que se possa melhor compreender as práticas 

de produção e consumo midiático que vão se desenrolando pelas dinâmicas 

articuladas por esses grupos/sujeitos, e que se dão pela perspectiva do consumo 

cultural, é preciso compreender o que é consumo cultural/midiático e como tais 

práticas de produção/consumo se articulam dentre esse grupo/sujeito em questão. 

 Para Canclini e Mantecón (2005), o consumo cultural se refere a todo e qualquer 

consumo que independe de o mesmo ter, ou não, finalidades práticas para aquele que 

o consome. Sendo, portanto, o consumo cultural, elemento inerente ao vasto e 

ilimitado repertório de objetos culturais, cujos processos de consumo são regulados 

por sentidos econômicos, políticos e simbólicos. Os autores complementam ao 

apontar que, no contexto latino-americano, é possível identificar a trajetória de três 

importantes marcos nos estudos do consumo cultural, sendo eles: o primeiro se refere 

às primeiras realizações de investigações sobre o tipo e comportamento do público 

no campo das artes; o segundo se refere à pesquisa comparativa sobre o consumo 

cultural entre grandes cidades da América Latina, com o objetivo de identificar 

características específicas nas práticas de consumo dentre tais regiões; e o terceiro 

se refere aos estudos sobre os gêneros e mídias particulares (Sunkel,1999; apud 

Canclini e Mantecón, 2005). 

 Jacks et al. (2016), por sua vez, indicam que, quando tratamos de consumo 

midiático, é preciso perceber que tais processos sofrem interferências dos sujeitos 

que os produzem/consomem, de modo que não é possível identificá-los e/ou qualificá-

los unicamente mediante aos produtos consumidos, sendo imprescindível considerar 
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os usos, apropriações, ressignificações e práticas que tais agentes fazem dos 

elementos midiáticos em questão.  

 As autoras complementam ao apontar que, quando tratamos de consumo 

midiático, é preciso considerar que passam a ser acionadas reconfigurações nas 

formas de consumo, já que se destinam a novas formas de produção, articuladas, 

mediante às dinâmicas caracterizadas por serem astuciosas, dispersas e quase 

imperceptíveis. No entanto, Jacks et al. (2016) ressaltam que, diante das atuais 

práticas de consumo cultural em meio aos agenciamentos diversos dos 

produtores/consumidores midiáticos nos ambientes digitais, essas astúcias se tornam 

rastreáveis.  

 Nesse sentido, os ambientes virtuais proporcionam uma maior autonomia por 

parte de seus consumidores, sendo a internet uma ferramenta que proporciona a 

descentralização dos produtos midiáticos que são produzidos e distribuídos pela rede, 

de modo que os consumidores têm a possibilidade de também produzirem, para além 

de apenas consumirem aqueles produtos pré-estabelecidos pelo mainstream. 

 Diante desse contexto, é preciso compreender que os fenômenos e elementos 

midiáticos, analisados aqui, se articulam em meio a essas lógicas. Assim, os 

grupos/sujeitos alternativos-queer não apenas consomem as produções midiáticas 

que lhes são oferecidas. Eles absorvem aquilo que lhes contempla, rejeitam e 

subvertem aquilo com o que não se identificam, ressignificando, dando novos usos e 

apropriações - com o intuito de produzir outras/novas produções midiáticas, seja em 

forma de produção de memes, em versões remixadas das músicas, sejam pelas festas 

e lives que produzem de maneira independente.   

 Jacks et al. (2016) afirmam que as tecnologias digitais passaram a reconfigurar 

o cenário sociocultural na contemporaneidade, de forma que a cibercultura se torna 

campo onde conexões são acionadas, possibilitando múltiplas trocas de bens 

simbólicos e culturais, que são compartilhadas e impulsionam novas práticas culturais. 

As autoras indicam que essas conexões e reconfigurações das práticas culturais são 

agenciadas pelo fenômeno da convergência, e, assim, as fronteiras já não são 

obstáculos limitadores entre a produção e a recepção/consumo. 

 Para melhor compreender do que tratamos aqui, enquanto resultados de 

produção/consumo midiático, articulados por esses grupos/sujeitos alternativos-
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queer, impulsionados pelo isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19, 

que reconfigurou/intensificou a relação e usos dos elementos midiáticos por esses 

grupos/sujeitos pertencentes às culturas juvenis e inseridos, freneticamente, nos 

fluxos urbanos da vida noturna boêmia, é preciso identificar que esses grupos/sujeitos 

costuram diálogos que perpassam entre distintas esferas, que vão de elementos da 

cultura pop, enquanto produtos do mainstream, a sentidos políticos/ideológicos 

atrelados às maiorias desfavorecidas, como negritude, feminismos, LGBTQIA+ e 

periféricos. 

 Os agenciamentos articulados por esses grupos/sujeitos alternativos/queer, em 

suas produções/consumo midiático, estão atrelados por marcadores que abarcam 

sentidos de “coerência expressiva”, bem delineados. Sá e Polivanov (2012) apontam 

os sentidos de coerência expressiva, preliminarmente, em três características 

fundamentais. A primeira evidencia que a coerência expressiva do sujeito está sujeita 

à contínua reelaboração; a segunda afirma que tal coerência se dá pela relação 

inerente a escolhas de estilos de vida de forma planejada e organizada, e/ou ações 

seguidas em curso delineado; e a terceira indica a necessidade de que tais 

expressões condigam com as narrativas biográficas dos sujeitos.  

 Assim, as autoras constroem um pensamento reflexivo que muito ajuda a 

identificar os agenciamentos midiáticos articulados por esses grupos/sujeitos 

alternativos-queer, pois, ainda que dialoguem com elementos da cultura pop e o 

consumo massivo, acionam constantemente elementos da esfera sociopolítica, que 

se quer consciente e engajada, muitas vezes se apropriando e ressignificando os 

elementos da cultura pop, agregando-lhes caráter ideológico e bem posicionado, 

sendo identificados enquanto “pop-lítica” (Rincón, 2015). 

 Exemplo dessa evocação por coerência expressiva pôde ser observado em 

como um percentual dos sujeitos LGBTQIA+ passaram a reivindicar posicionamentos 

da cantora Anitta durante o processo eleitoral de 2018, enquanto a cantora não se 

posicionava explicitamente contra o então candidato à presidência, e atual presidente 

do Brasil. Esses sujeitos LGBTQIA+ passaram a impulsionar o cancelamento da 

artista, deixando-a de seguir nas redes sociais e de ver seus videoclipes, até que a 

mesma, sob pressão, passou a se posicionar e afirmar, em um vídeo, que não apoiava 

o candidato declaradamente homofóbico, racista, misógino e xenofóbico. Estes 

grupos, enquanto público majoritário da cantora, foram os mesmos que impulsionaram 
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sua carreira, fazendo mutirão de acessos em seus lançamentos de singles e clipes, 

como foi o caso do clipe da música “Sua Cara”, em parceria com Pablo Vittar e Major 

Lazer, que bateu recorde de 20 milhões de visualizações, em 24 horas, e alcançou o 

3º lugar no ranking histórico de videoclipes no Youtube. 

 Assim como esse fenômeno ocorrido em meados de 2018, outros foram se 

sucedendo, de modo que a coerência expressiva é elemento intrínseco ao surgimento, 

expansão e conexões em rede que constituem as práticas de produção/consumo 

midiático e os sentidos ideológicos reivindicados pelo éthos-alternativo queer aqui 

analisado.   

 Sá e Polivanov (2012) ressaltam ainda que tal coerência expressiva, 

manifestada pelos atores nas redes, é fortemente manifestada pelos mesmos na 

produção/consumo de artefatos culturais/midiáticos, sejam eles letras de músicas, 

clipes, entre outros, passando a serem avaliados pelos atores que os consomem, 

avaliando se, de fato, se adequam às suas expressões. As autoras indicam que tal 

processo está sujeito a tensionamentos que resultam em ruídos, uma vez que tal 

fenômeno é atravessado por múltiplos sujeitos nas redes, cada um expondo e 

posicionando suas perspectivas; sendo, portanto, tal coerência expressiva, elemento 

de estabilidade ilusória, incontrolável e subjetiva.  

 Frente à reconfiguração das relações sociais sendo direcionadas e concentradas 

nas interações das redes sociais, causadas pelo isolamento social, em meados de 

março - quando ainda estávamos no início da pandemia do Covid-19 no Brasil - os 

grupos/sujeitos alternativos/queer, aqui analisados, tiveram suas práticas de interação 

e socialidade forçadamente interrompidas, e, nesse primeiro momento, o consumo de 

produtos midiáticos se deu muito intensamente pelas lives que se popularizaram, 

pelas interações nas redes sociais e pelos diálogos construídos com produtos 

midiáticos massivos, como a 20ª edição do BBB (Big Brother Brasil), transmitida entre 

21 de janeiro de 2020 a 27 de abril de 2020, abarcando o início e o pico da pandemia 

no Brasil.  

 A edição do programa acabou por ganhar bastante repercussão e visibilidade, 

sendo produto de construção de memes que viralizaram em grupos como LDRV, 

TINAR e FDT, ao mesmo tempo em que existiam potencialidades e sentidos políticos 

atrelados à sua audiência, que construíram identificações com as narrativas de 

sororidade entre as participantes, assim como sentidos de representatividade negra, 

impressas nas potencialidades de resistências da ganhadora da edição, Thelma 
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Regina Maria dos Santos Assis, mulher negra que enfrentou todas as adversidades, 

tornando-se médica, e primeira ganhadora negra retinta do reality. Tais discursos 

foram abordados pela edição do programa de forma recorrente, de modo que tal 

narrativa foi elemento de estímulo e identificação para os grupos/sujeitos inseridos 

nesses grupos secretos do Facebook, e que dialogam com maiorias desfavorecidas.  

 Por outra perspectiva, o reality rendeu grande produção de memes e diálogos 

com a cultura pop, sendo, talvez, o principal deles a participação da cantora e atriz 

Manu Gavassi, a qual foi fenômeno da cultura teen em meados dos anos 2000, 

quando a MTV ainda não tinha entrado em declínio. Depois de diversas tentativas 

frustradas em sua carreira, a cantora ingressou no reality - que pela primeira vez 

trouxe 50% dos participantes enquanto personalidades já conhecidas da mídia - 

buscando um lugar para se reinventar e impulsionar sua carreira novamente. Muito 

bem preparada midiaticamente, se apoiou no público jovem, que se desdobra em 

muitas perspectivas, sendo uma dessas a LGBTQIA+.  

 A cantora, que antes de ingressar no reality já postava vídeos em seu canal do 

Youtube, em uma série independente intitulada “Garota Errada", passou a se apropriar 

de um dos bordões meméticos surgido e popularizado em grupos como LDRV, TINAR 

e FDT: o “fada sensata”, publicando vídeos em todas as suas redes sociais (Youtube, 

Instagram, Facebook, Twitter etc.), planejados e produzidos antes de seu ingresso no 

reality, para se autodefinir e impulsionar o apoio daqueles que se identificam com seus 

posicionamentos, ideologias e engajamento contra todo e qualquer tipo de 

preconceito.  

 Manu passou a articular diálogos com tal público, criando sentidos de coerência 

expressiva (Sá e Polivanov, 2012), que se faz desejável por aqueles grupos/sujeitos 

subversivos não hegemônicos, que dialogam e/ou estão inseridos nas maiorias 

desfavorecidas. Tal bordão, “fada sensata”, é a definição para sujeito politizado e 

consciente, que, de fato, detém coerência expressiva, se opondo a toda e qualquer 

manifestação preconceituosa e/ou visão arcaica na sociedade contemporânea. Outra 

perspectiva que a participante aciona, durante a transmissão do reality, é o diálogo 

com a cultura pop, criando uma coreografia para a música “Don't Start Now”, da 

cantora de indie pop Dua Lipa, lançada em novembro de 2019, pouco antes do início 

do reality show, e que viralizou enquanto potencialidade na produção de memes, 

tomando tamanha proporção ao ponto da própria Dua Lipa participar do programa 
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fazendo um show remoto como atração internacional, em uma das últimas festas da 

edição.  

 

Figura 59 – Post do LDRV 01 

(Meme Manu Gavassi BBB 20) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook76. 

Figura 60 – Post do LDRV 02 

(Meme Manu Gavassi BBB 20) 

 

Fonte: Print Retirado do Facebook. 

 

 Essas dinâmicas, que pressupõem os diálogos e tensionamentos entre os 

grupos/sujeitos e os elementos midiáticos que consomem/produzem, transitam entre 

perspectivas e frustrações da coerência expressiva atribuída àquilo que se espera de 

artistas e/ou personalidades da mídia, com quem são construídas identificações, 

assim como a produção dos objetos da mídia, que são produzidos/consumidos, sejam 

eles videoclipes, lives e/ou memes.  

 Diante da eclosão das lives de artistas, destinados aos mais variados 

grupos/sujeitos e/ou gêneros musicais, não foi diferente ao se pensar o éthos-

alternativo queer aqui analisado. Deu-se um movimento na produção de lives, 

articuladas de forma independente, e agenciadas por aqueles artistas 

iniciantes/emergentes, que estão na base dos fluxos urbanos/virtuais do éthos-

alternativo queer. Uma live realizada durante a pandemia que me chamou atenção e 

 
76 Disponível em: https://www.facebook.com/groups/LDRV12/about. Acesso em: Agosto, 2020. 
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deve ser ressaltada é o evento intitulado “Live Independente Pop77”, que foi idealizado 

pelo artista paraense Kevin Kenned, em parceria com tantos outros artistas 

LGBTQIA+ de diferentes localidades do Brasil, alguns em início de carreira, e outros 

já com uma produção independente, que contempla singles, EP’s e videoclipes. O 

intuito desse evento foi, justamente, promover e ampliar a visibilidade desses artistas 

que ainda não são tão conhecidos. É importante perceber que aqui observo artistas 

que dialogam com o éhtos-alternativo queer em outra dimensão, identificando, nas 

conexões em rede, que constroem, e nas lives, como ferramentas de propagação, 

táticas possíveis que potencializam e ampliam seus alcances. 

 Durante toda a live, os artistas envolvidos vão apresentando uns aos outros, 

mantendo discursos bastante políticos em determinados momentos, que buscam 

criticar os posicionamentos e descasos do governo federal em sua administração de 

crises com relação à pandemia, e como ela está sendo prejudicial para a classe 

artística, que segue sem possibilidades de trabalho, principalmente aqueles que são 

independentes. As performances são articuladas por mecanismos um tanto 

mambembes e improvisados na lógica do DIY (do it yourself), o que demonstra e 

reforça a estética identitária de artistas independentes. No entanto, existem em suas 

performances potencialidades artísticas que subvertem as limitações e adversidades 

técnicas da produção independente, com o intuito de entregar um belo trabalho 

autoral.  

 

Figura 61 – Live “Independente Pop” 01 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube78. 

 

Figura 62 – Live “Independente Pop” 02 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

 
77 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mbxAfjOEwUA. Acesso em: Agosto, 2020. 
78 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mbxAfjOEwUA. Acesso em: Agosto, 2020. 
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Figura 63 – Live “Independente Pop” 03 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 64 – Live “Independente Pop” 04 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 65 – Live “Independente Pop” 05 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

Figura 66 – Live “Independente Pop” 06 

(Youtube) 

 

Fonte: Print Retirado do Youtube. 

 

 É importante ressaltar que, ainda que os artistas que participaram dessa live 

sejam de diferentes localidades do Brasil, sendo alguns das regiões Sul e Sudeste, a 

grande maioria desses artistas vem das regiões Norte e Nordeste. Identifico aqui outro 

aspecto indicado durante o texto a respeito dos elementos regionais (Haesbaert, 

2010) que se fazem presentes nesse éthos-alternativo queer, sendo esse evento um 

fenômeno indicativo que contribui em nossa análise e aponta a real existência da 

expansão e popularização dessas potencialidades artísticas/musicais, inerentes ao 

éthos-alternativo queer, atravessando as limitações locais/globais. 

 Tais fenômenos contribuem com o impulsionamento de produções e práticas de 

consumo musical, atreladas a certo engajamento político/ideológico. Brandão e Bueno 

(2019) apontam que é por meio da musicalização, melodia, ritmo e letras, em diálogo 

com as corporalidades nas produções musicais de temáticas engajadas 

sociopoliticamente, onde surgem também suas objetificações enquanto estruturas 

que reproduzem significados politizadores. As autoras indicam que, por serem 
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temáticas inovadoras nas abordagens que vêm ganhando maior repercussão na 

contemporaneidade, existem potencialidades impulsionadoras de resistências nesses 

tipos de produções artísticas/musicais. 

 Essas produções artísticas/musicais são evocadas constantemente pelo éthos-

alternativo queer que indico aqui, sendo os corpos suportes estéticos performativos 

que buscam legitimar seus discursos, ideologias e perspectivas sociopolíticas não 

hegemônicas, os quais, nas territorialidades dos espaços urbanos, na cidade, 

reivindicavam visibilidade e legitimação. Jacques (2008) observa que cada 

corpo/sujeito pode ser aglutinador de múltiplas/distintas corpografias, resultantes dos 

repertórios adquiridos nas experiências urbanas vividas, sendo tais representações 

corpográficas suas movimentações, gestos, padrões e ações, elementos que 

possibilitam a identificação das experiências urbanas das quais são resultado. Diante 

dos estudos corpográficos, torna-se possível identificar as experiências e relações 

construídas entre corpo e espaço, enquanto registro das experiências urbanas.  

 Jacques complementa, indicando que as práticas corporais articuladas no 

cotidiano, entre corpo e espaço urbano, assumem caráter de errância. São, portanto, 

reflexo das atualizações dos espaços urbanos ao serem interpelados pelos corpos na 

cidade, por meio das práticas, vivências e/ou experiências construídas. Ainda que não 

seja convencional, proponho pensar as errâncias urbanas recodificadas às 

territorialidades virtuais, seus sistemas e códigos, interpelando e contaminando 

corporalidades performativas nos ambientes digitais. As socialidades construídas em 

festas remotas pelos grupos/sujeitos alternativos-queer reproduzem, de maneira 

performática, aquilo que se desenrolava nas práticas urbanas enquanto 

performatividade. A ocupação, que tais grupos/sujeitos fazem dos espaços virtuais, 

carrega resquícios dos sentidos de subversão e desordem do underground enquanto 

contaminação das ruas para as redes. 

 As performatividades dos corpos (Butler, 2003), em fluxos nas territorialidades 

urbanas, assumem aqui sentidos performáticos que são acionados e representados 

nas lives e festas remotas. Para melhor compreender os sentidos desses corpos 

performáticos, é preciso levar em consideração a sua conceituação basilar nos 

fenômenos performativos e celebrizações que ocorrem e são resultados nas/das 

culturas digitais. Amaral et al. (2018) percebem os estudos de performance aplicados 

às práticas dos corpos performatizando em eventos/festas, enquanto episteme, de 

modo que são essas corporalidades que norteiam os sentidos de atenção, sendo elas 
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capazes de acionar e direcionar olhares em torno das ações que são incorporadas, 

assim como as práticas culturais que lhes são associadas. Os autores propõem uma 

perspectiva pautada nas relações entre performance e vida cotidiana, sobre suas 

múltiplas e diversas acepções e recontextualizações culturais, que refletem sentidos 

simbólicos nas encenações e fruições performáticas. 

 Faz-se importante perceber os fenômenos aqui analisados, principalmente as 

relações construídas entre sujeitos em contato, socializando em festas remotas, como 

manifestações performativas decorrentes de um processo sociocomunicativo, em que 

são envolvidas as múltiplas e complexas conexões que se entrelaçam e constroem 

relações em um emaranhado de agentes humanos e não humanos em rede, 

reverberando significados, valores e disputas em negociações contínuas (Frith, 1996; 

apud Amaral et al., 2018). 

 Amaral et al. (2018) apontam também que as corporalidades, nas performances, 

proporcionam percepções singulares das teatralizações pertencentes a cada cultura 

em suas experiências performáticas restritas a contextos específicos enquanto 

reverberação/propagação midiática. De modo que as corporalidades das diversas 

culturas corroboram experiências culturais específicas. No entanto, os atores reforçam 

que, faz-se importante perceber que os sentidos de performance apontados assumem 

caráter para além do estético, sendo também ético, cabendo, portanto, aos códigos, 

que são acionados nas performances, identificar as instrumentalizações das mídias 

diante das políticas da vida cotidiana, detendo poder de construir aproximações e/ou 

distanciamentos.  

 Os corpos alternativos-queer, que aqui analisamos, acionam e dialogam entre 

sistemas midiáticos complexos, de modo que suas performances, que decorrem das 

práticas de produção/consumo midiático em torno das lives e festas remotas, são 

partes responsáveis por comporem as experiências, gerando sentidos estéticos que 

devem ser analisados enquanto representações de suas ideologias e engajamentos 

políticos. Exemplo desses fenômenos são as festas remotas e lives promovidas pelas 

casas noturnas localizadas nas territorialidades do Baixo Augusta.  

 Em um primeiro momento, foram as festas remotas organizadas pelas casas 

noturnas, como 1007 e Selva, as festividades que passei a observar, e que me 

levaram a seguir os atores (Latour, 2012). A festa intitulada “Imatch em Casa”, 

promovida pela 1007, aconteceu de forma fragmentada, sendo a primeira parte entre 

22 e 23 de maio, e a segunda parte entre 23 e 24 de maio de 2020, sendo realizada 
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na plataforma Zoom. A festa era paga, custava R$ 15,00, e tinha como intenção 

promover a interação entre os participantes, estimulando as socialidades e o flerte 

com jogos interativos no Instagram para formar casais em potencial, reverberando 

para um grupo no Whatsapp, em que passamos a interagir coletivamente. No entanto, 

a festa teve poucos participantes, e sua iniciativa não foi o suficiente para manter o 

funcionamento da casa noturna. 

 

Figura 67 – Festa “Imatch em Casa” 01 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 68 – Festa “Imatch em Casa” 02 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 No caso da Selva, participei da festa intitulada “House Party da Selva”, que 

também acontece no Zoom, no entanto, sem custo algum, sendo talvez esse o motivo 

para que a festa tenha sido muito mais movimentada que a da 1007. É importante 

ressaltar que o Zoom aciona sentidos para além de um mero mediador, sendo também 

um actante (Latour, 2012), que interfere nas formas como as festas remotas são 

conduzidas. Diante de todos os acontecimentos decorrentes durante a festa, foi 

possível observar a interação de famílias completas, crianças e até bichos de 

estimação interpelando as performances compartilhadas pelas câmeras ligadas, 

situações que não seriam possíveis de acontecer - ou ao menos não seria 

convencional - nas festas presenciais/físicas, ocorridas nas territorialidades urbanas 

aqui abordadas.  
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Figura 69 – Festa “House Party da Selva” 01 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 70 – Festa “House Party da Selva” 02 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 71 – Festa “House Party da Selva” 03 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 72 – Festa “House Party da Selva” 04 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 Os participantes da festa socializaram como se estivessem em uma festa na 

própria Selva, dançavam, preparavam bebidas e construíram ambientações com 

iluminação e outros artefatos com o intuito de compor uma cenografia de casa noturna. 

Outro fator que deve ser ressaltado é que foi a partir das trocas e interações ocorridas 

no decorrer das festas que fui construindo relações e trocando contatos com os 

participantes. E, por meio dessas interações e trocas de contatos, fui descobrindo 

outras festas promovidas pelos próprios participantes, não necessariamente 

vinculadas a uma casa noturna.   

 Outro exemplo desse processo pôde ser observado na festa remota intitulada de 

“Mamata”, onde os participantes, em sua grande maioria mulheres, exibiam e 

erotizavam seus corpos, construindo narrativas performáticas emancipatórias, 

evocando, reivindicando e legitimando o poder sobre seus próprios corpos.  
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Figura 73 – Festa “Mamata” 01 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla79. 

 

 A festa “Mamata”, originada no Rio de Janeiro, passa a romper fronteiras 

territoriais diante dos agenciamentos virtuais pandêmicos. Autointitulada e descrita 

ironicamente como “... investida da dominação virtual comunista, a festa mais 

esquerdista...”, convidou os participantes virtuais assumindo como narrativa 

debochada: “... é hora de preparar a mamadeira de piroca, tirar o Kit Gay da gaveta, 

e separar a máscara e o álcool gel, pois pode não parecer, mas a pandemia ainda não 

acabou...”. A festa, que acontece no Zoom, é gratuita, mas conta com contribuições 

voluntárias, com valores que variam entre R$ 5,00 e R$ 200,00, daqueles que 

querem/podem ajudar com a sua manutenção, “para que possamos arcar com os 

custos mínimos de produção e continuar servindo muito deboche brasileiro”, dizem. A 

organização do evento define como uma das normas para participação, no evento, a 

não aceitação de nenhum tipo de preconceito ou discriminação. 

 

 
79 Disponível em: https://www.sympla.com.br/mamata--emcasa--zoom__980631. Acesso em: Outubro, 
2020. 
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Figura 74 – Festa “Mamata” 02 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 75 – Festa “Mamata” 03 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 76 – Festa “Mamata” 04 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 77 – Festa “Mamata” 05 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 Durante o evento que participei, entre 25 e 26 de setembro de 2020, pude 

observar a interação frenética dos participantes da festa, em que um percentual 

considerável abria suas câmeras e dançava ao som principalmente de funk, em sua 

grande maioria com letras de conotação sexual explícita, cantadas por mulheres. O 

público, que em sua grande maioria era LGBTQIA+, evocava corporalidades 

performáticas afeminadas, debochadas e caricatas, impressões das corpografias 

(Jacques, 2008) do éthos-alternativo queer, de modo a conceber, a partir das 

experiências, dos compartilhamentos e das dinâmicas em rede, performances que 

dialogam com as práticas da vida noturna dos fluxos entre Baixo Augusta e 

Anhangabaú, aqui analisados inicialmente.  

 Essas narrativas performáticas de estéticas afeminadas, gordas, negras, 

periféricas, e que acionam diálogos com o queer, podem ser percebidas e dialogam 

com performatividades e estéticas construídas nas produções/representações 
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artísticas/musicais de artistas como Ctrl + N e Juan Guiã, algo impresso em seus 

respectivos videoclipes “Afeminada” (2018) e “Play” (2019); “Despacho” (2018) e 

“Libera a Raba” (2019). 

 No caso de Ctrl+N, a proposta em enaltecer os sentidos da não dicotomia de 

gêneros se faz visível pela maquiagem e indumentárias, tidas como do universo 

feminino, sendo absorvidas por corpos masculinos que exacerbam performatividades 

afeminadas enquanto uma resistência que flerta com o deboche.  

 

Figura 78 – Clipe “Afeminada” 01 

(Ctrl+N) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Afeminada”80. 

Figura 79 – Clipe “Afeminada” 02 

(Ctrl+N) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Afeminada”. 

Figura 80 – Clipe “Play” 01 

(Ctrl+N) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Play”81. 

Figura 81 – Clipe “Play” 02 

(Ctrl+N) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Play”. 

 No caso de Juan Guiã, as performatividades acionadas pelos corpos se dão 

também pelo viés de sentidos políticos, da autoafirmação dos corpos enquanto 

ferramentas de reinvindicação e menos pela narrativa do deboche. O artista é também 

 
80 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=XHLCRh1Oevg. Acesso em: Outubro, 2020. 
81 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_CQOiY0wczA. Acesso em: Outubro, 2020. 
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atravessado por sentidos étnicos, absorvendo e incorporando elementos das culturas 

e religiões de matrizes africanas. 

Figura 82 – Clipe “Despacho” 01 

(Juan Guiã) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Despacho”82. 

Figura 83– Clipe “Despacho” 02 

(Juan Guiã) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Despacho”. 

Figura 84 – Clipe “Libera a Raba” 01 

(Juan Guiã) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Libera a Raba”83. 

Figura 85 – Clipe “Libera a Raba” 02 

(Juan Guiã) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Libera a Raba”. 

 

 Outros exemplos vão para além das performatividades queer não normativas, 

passando a assumir caráter engajado mais explícito e contestatório, de modo que 

absorvem os estigmas de periféricos e da negritude, ressignificando-os e 

convertendo-os em enfrentamento emancipatório de legitimidade. Isto pode ser 

percebido nas estéticas construídas nas produções/representações 

artísticas/musicais de artistas como Quebrada Queer e Urias, impresso em seus 

respectivos videoclipes “Quebrada Queer” (2018) e “Pra Quem Duvidou” (2018); 

“Diaba” (2019) e “Rasga” feat. Maffalda (2019). 

 No caso da Quebrada Queer, os artistas buscam evidenciar os estereótipos de 

afeminados que carregam e que são tidos como alheios à cultura rapper, passando a 

 
82 Disponível em: youtube.com/watch?v=MF4PNzGlPCg. Acesso em: Outubro, 2020. 
83 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=U2Cpo2SVABo. Acesso em: Outubro, 2020. 



180 
 

 

incorporar esses sentidos não normativos em uma cultura predominantemente 

heteronormativa, e que evoca sentidos de masculinidades exacerbadas. 

 

Figura 86 – Clipe “Quebrada Queer” 01 

(Quebrada Queer) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Quebrada Queer”84. 

Figura 87 – Clipe “Quebrada Queer” 02 

(Quebrada Queer) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Quebrada 
Queer”. 

Figura 88 – Clipe “Pra Quem Duvidou” 01 

(Quebrada Queer) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Pra Quem 
Duvidou”85. 

Figura 89 – Clipe “Pra Quem Duvidou” 02 

(Quebrada Queer) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Pra Quem 
Duvidou”. 

  

 Já no caso de Urias, os estigmas de negritude e periferia são adensados por sua 

transgenereidade, sendo esse elemento evocado pela artista enquanto narrativa 

disruptiva de enfrentamento que é corporificado em sua performatividade. Um 

exemplo que deve ser ressaltado está no clipe da música “Rasga” que tem duração 

de 00:02:32, enquanto o videoclipe da música tem duração de 00:03:39, com uma 

construção estética de militância transgressora que transcende o que a música é 

capaz de transmite, com uma carga de performance e performatividade intensa, 

questionadora e de enfrentamento. 

 
84 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FwktAmgku68. Acesso em: Outubro, 2020. 
85 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6vFScgrx0aY. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Figura 90 – Clipe “Diaba” 01 

(Urias) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Diaba”86. 

Figura 91 – Clipe “Diaba” 02 

(Urias) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Diaba”. 

Figura 92 – Clipe “Rasga” 01 

(Urias) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Rasga”87. 

Figura 93 – Clipe “Rasga” 02 

(Urias) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Rasga”. 

 

 Para Soares (2009), existem diálogos de identificação e reprodução de 

referências entre o público e as produções audiovisuais dos videoclipes, de modo que 

o público opera em dinâmicas de reconhecimentos capazes de impulsionar múltiplas 

formas de reinterpretações. Para o autor, o videoclipe é fornecedor de elementos 

simbólicos, os quais se convertem em referências absorvidas pelos sujeitos, que os 

utilizam ao forjarem suas identidades. A relação construída entre sujeitos e os 

videoclipes que consomem é, portanto, a relação decorrente entre vida real e os 

produtos midiáticos. 

 Outra festa da qual participei foi a “Zapping”, também gratuita e realizada pelo 

Zoom, entre 25 e 26 de setembro de 2020. A festa remota evoca os sentidos da 

nostalgia enquanto temática, tendo a seguinte descrição: “O ano é 2000, o Spotify 

 
86 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_r83_ualtpM. Acesso em: Outubro, 2020. 
87 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eYpiO6cOG0k. Acesso em: Outubro, 2020. 
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ainda nem existia e, se existisse, com certeza não rodaria no seu V3 rosa88, que 

deveria ter capacidade pra umas três músicas baixadas e olhe lá...”, “... você chega 

da escola, curso ou estágio, liga sua TV e a Disney tá passando ‘Os Feiticeiros de 

Waverly Place’89, ‘Hannah Montana90’ ou ‘Sunny Entre Estrelas’91...”, “... em dias de 

sorte, rola até maratona de Camp Rock92 e, ‘aaaaaa’, como éramos felizes e não 

sabíamos!”.  

 As socialidades que são desenroladas, nessa festa remota, perpassam pela 

abordagem de referências advindas da adolescência e/ou infância desses 

grupos/sujeitos enquanto temática, algo que era recorrente nas festas proporcionadas 

pelas casas noturnas das territorialidades do Baixo Augusta, como apontado em 

Pontes (2017). 

 

Figura 94 – Festa “Zapping” 01 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla93. 

  

 A descrição segue: “... a Zapping Party é essa viagem no tempo aí!”, “... com o 

melhor do pop de duas décadas atrás, a ideia é te fazer curtir, dançar e dublar muito, 

enquanto, quem sabe, desmascara aquele vilão, se apaixona por uma cantora famosa 

disfarçada, ou conquista aquela vaga no musical da escola (e torce pra Sharpay94 ficar 

 
88 Modelo de celular da marca Motorola, que fez muito sucesso na primeira década dos anos 2000. 
89 Série produzida e exibida pela Disney entre os anos de 2007 e 2012. 
90 Série produzida e exibida pela Disney entre os anos de 2006 e 2011. 
91 Série produzida e exibida pela Disney entre os anos de 2009 e 2011. 
92 Filmes musicais produzidos pela Disney, lançados respectivamente entre 2008 e 2010. 
93 Disponível em: https://www.sympla.com.br/zapping-party-de-volta-aos-anos-2000-no-zoom-
2509__970291. Acesso em: Outubro, 2020. 
94 Personagem de High School Musical, da Disney. 
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longe disso)”, “... prepare a sua melhor roupa, acenda as luzes coloridas e embarque 

na festa mais nostálgica dessa quarentena!”.  

 Nessa festa, os participantes interagem performando enquanto dublam as 

músicas, aguardam o momento em que suas câmeras ficam evidenciadas para todos 

os participantes e extravasam, encarando tudo como o seu momento de visibilidade, 

muitos, inclusive, caracterizados como personas produtos dessa nostalgia, utilizando 

plano de fundo e/ou usando roupas características dos integrantes do RBD95 e High 

School Musical96.  

 

Figura 95 – Festa “Zapping” 02 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 96 – Festa “Zapping” 03 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 97 – Festa “Zapping” 04 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 
95 Banda mexicana derivada da novela Rebelde, que fez sucesso mundial entre os anos de 2004 e 
2009. 
96 Banda norte americana derivada da trilogia de filmes musicais da Disney, que fizeram sucesso 
mundial entre os anos de 2006 e 2008. 
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 Em muitas dessas festas, é possível observar a participação de amigos, reunidos 

em casa, ao mesmo tempo em que interagem com a festa remota. Na festa Zapping, 

pude observar um grupo que montou o churrasco no meio da sala, sentados em roda 

e cercados por coolers, bebiam e seguiam socializando. Outro aspecto interessante é 

a participação de uma jovem fazendo uso de um respirador durante toda a festa 

remota. Mais uma vez, observamos esse caráter actante do Zoom, promovendo festas 

remotas que proporcionam múltiplas outras experiências, incluindo pessoas diversas 

e de localidades distintas, em uma mesma interação. 

 

Figura 98 – Festa “Zapping” 05 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 99 – Festa “Zapping” 06 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 As socialidades e performances proporcionadas pelas interatividades desses 

grupos/sujeitos em contato de maneira remota, assim como nas práticas urbanas, 

também acionam e proporcionam experiências estéticas e suas afecções.  Contudo, 

é importante ressaltar que, para Duarte (2008), as afecções se estabelecem pelas 

interações e contatos decorridos no físico, de modo a se referir ao fenômeno pelo qual 

o sujeito é interpelado, criando-lhes imagens e/ou marcas nos corpos e sentidos. Para 

o autor, os sentidos da afecção estão relacionados à capacidade de se abrir para 

novas/outras possíveis conexões, por onde percorrem suas disponibilidades de 

afecção. 

 Duarte (2008) complementa que os fenômenos estéticos estão passíveis a 

vastas possibilidades de conexão, assim como as potencialidades vertiginosas dos 

corpos em relação às afetações, que sofrem e inserem nos espaços. Faz-se 

importante perceber que as interações, promovidas principalmente pelas festas 

remotas, corroboram em uma espécie de reprodução e/ou aproximação dos 
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grupos/sujeitos com as experiências estéticas e afecções que mantinham nas 

interações físicas nos espaços urbanos. 

 Mais uma festa remota que me chamou a atenção, e da qual participei, foi a 

intitulada “Kevin Z(o)na”, ocorrida entre 26 e 27 de setembro de 2020, pelo Zoom, que 

tinha um lote inicial VIP, e que passava a custar R$ 10,00 em seu segundo lote. O 

evento dava continuidade a uma festa que já acontecia presencialmente na casa 

noturna “ZIG Duplexx”, localizada no centro expandido da capital paulista, entre o 

Baixo Augusta e a República. A festa, que funcionava enquanto o maior darkroom de 

São Paulo, passa a projetar as experiências e afecções motivadas pela tensão sexual, 

característica e intensão de qualquer darkroom em uma casa noturna, no modo 

remoto, se autodenominando “global darkroom”.  

 

Figura 100 – Festa “Kevin Z(o)na” 01 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla97. 

  

 Durante o evento, foi possível identificar uma relação de diálogo com as práticas 

observadas nos grupos secretos (+18) no Facebook, aqui apontados. A festa remota 

assume caráter de ambiente para extravasar a ausência das práticas sexuais, ao 

mesmo tempo em que evoca narrativas engajadas, que fazem apologia ao uso do 

PrEP98 nas atividades sexuais, enquanto prática de prevenção ao HIV, o que 

demonstra um tanto de incoerência, já que tais grupos/sujeitos adotam narrativas de 

 
97 Disponível em: https://www.sympla.com.br/kevin-zona-global-darkroom-269-no-zoom__986052. 
Acesso em: Outubro, 2020. 
98 Tratamento de profilaxia na pré-exposição ao HIV. Combinação de dois medicamentos (Tenofovir e 
Entricitabina) em um único comprimido, com o intuito de impedir que o HIV se estabeleça e se espalhe 
pelo corpo.  
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conscientização, prevenção e respeito à importância do isolamento social em relação 

ao Covid-19. No entanto, também são acionadas narrativas performativas satíricas, 

cômicas e descontraídas, como dois participantes usando perucas enquanto 

performam a coreografia clássica da música “Vogue”, da Madonna; e que também 

dialogam com elementos de nostalgia observados na festa “Zapping”, como um 

participante usando uma máscara com o rosto da cantora Dulce Maria, uma das ex-

integrantes da banda RBD. 

 

Figura 101 – Festa “Kevin Z(o)na” 02 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 102 – Festa “Kevin Z(o)na” 03 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 103 – Festa “Kevin Z(o)na” 04 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 104 – Festa “Kevin Z(o)na” 05 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 
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Figura 105 – Festa “Kevin Z(o)na” 06 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

Figura 106 – Festa “Kevin Z(o)na” 07 

(Zoom) 

 

Fonte: Print Retirado do Zoom. 

 

 É importante ressaltar que muitas das festas observadas aqui são recorrentes, 

com mais de uma edição por mês, e que os resultados, aqui apontados, abarcam um 

apanhado introdutório das experiências estéticas e afecções concebidas nessas 

interações remotas nos ambientes virtuais. Aponto também a existência de tantos 

outros eventos que não consegui participar efetivamente, mas que apresentam 

conexões possíveis com o éthos-alternativo queer aqui observado. Tais eventos são 

compartilhados de forma frenética nos grupos de Whatsapp, como o grupo “Festas 

EAD/Zoom Parties”, dedicados à divulgação e interação entre os participantes desses 

eventos.  

Figura 107 – Grupo “Festas EAD/Zoom Parties” 

(Grupo no Whatsapp) 
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 Exemplo destas festividades: a festa “Bota”, com a narrativa “... vamos rever 

‘amigues’ pela telinha, e nos despedir em grande estilo da nossa residência no subsolo 

mais legal de Copacabana na tão esperada live da Recalcada”, “... retire seu ingresso 

gratuito agora, garanta suas bebidinhas com antecedência, conecte aquela caixinha 

de som mais ‘braba’ e se prepare para tremer a raba com a gente”, “... e enquanto não 

botam a vacina, continue em casa se puder e evite aglomerações”, “... nos vemos na 

webcam”. 

Figura 108 – Festa “Bota” 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla99. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Disponível em: https://www.sympla.com.br/bota-a-live-da-recalcada__982291. Acesso em: Outubro, 
2020. 

Fonte: Print Retirado do Whatsapp. 
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 Cito ainda a festa “Heaven”, com a descrição “São Paulo, Rio de Janeiro, o baile 

todo...”, “... festa feita por amigos, para todo mundo”. 

Figura 109 – Festa “Heaven” 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla100. 

 

 E ressalto também a festa “Lust Virtual”, assumindo a narrativa “... saudade de 

uma web suruba, luster? Dia 26 é dia de mais uma sacanagem no Zoom”, “... apesar 

de quase todo o conteúdo na internet estar sendo disponibilizado gratuitamente, 

gostaríamos que todos entendessem o quão difícil está sendo para o setor de eventos 

se manter na quarentena, e quão trabalhoso é organizar um evento online”, “... 

colaborando com o ingresso, você estará ajudando a LUST e toda uma cadeia de DJs 

e performers a sobreviver durante esse período”, “... os DJS ficarão por conta do som, 

e os performers e vocês, público, pelas performances”, “... enquanto você escuta o set 

dos DJs, poderá interagir com os demais participantes na sala pela web cam e pelo 

chat”. Já essa festa teve a participação de DJs e performers de diversas localidades 

do Brasil, dialogando entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

 

 

 
100 Disponível em: https://www.sympla.com.br/heaven-online--2609--zoom__982315. Acesso em: 
Outubro, 2020. 
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 Outro evento que me chamou bastante a atenção foi a proposta da festa remota 

“QuarenteNália”, que acontece desde maio de 2020, havendo uma edição por mês, e 

surgida motivada pelo isolamento social que a quarentena causou. A festa assume a 

descrição “... novas conexões, troca, afeto real conduzido pelo virtual, sons tropicais, 

mistura de ritmos e estilos ‘novantigo’, atemporalidade, corpos em movimento, pista 

‘salaquartocozinha’, memória...”, “... ‘Quarentenália’ é uma experiência festiva virtual 

com DJs de música brasileira e outras atrações, através do app Zoom...”, “... uma 

forma (virtual) de ajudar a atravessar esses tempos de quarentena ao proporcionar 

encontros e aproximar as pessoas através do festejo coletivo”, “... é um novo jeito de 

estarmos juntos, num mesmo ambiente, curtindo boa música, revendo os amigos e 

fazendo novas amizades, mesmo que através de uma tela”, “... arrasta o sofá pro lado, 

te enche de purpurina, prepara um drink, aumenta o som e vem! ou melhor: 

#FicaEmCasa com a gente”. 

 

 

 

 

 

 

 
101 Disponível em: https://www.sympla.com.br/lust-virtual-4--18__981960. Acesso em: Outubro, 2020. 

Figura 110 – Festa “Lust Virtual” 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla101. 
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Pereira e Gheirart (2020) observam, ao analisarem a festa itinerante 

“Capslock”, nas territorialidades da capital paulista, que a precarização e a ausência 

do estado em investimentos na promoção de bem-estar social e cultural, heranças 

estruturais derivadas das crises econômicas e sociais decorrentes do século XXI, 

apresentando-se como potências que, atreladas pelas múltiplas/novas possibilidades 

de agenciamentos juvenis e articulações de visibilidades enquanto táticas articuladas 

pelos grupos/sujeitos pertencentes às maiorias desfavorecidas (LGBTQIA+, negros, 

periféricos etc.), vão sendo esboçadas e agenciadas novas possíveis formas de 

fazer/viver politicamente. Observo, portanto, que existem relações e aproximações 

entre os grupos/sujeitos juvenis analisados pelos autores e o éthos-alternativo queer 

aqui analisado.  Os autores complementam ao apontar que esses grupos/sujeitos 

juvenis, que se fazem musicais, culturais e urbanos, articulam táticas agenciadas 

entre a velocidade efêmera do urbano e das redes, fazendo uso dos ambientes virtuais 

para potencializarem suas articulações e contatos em rede. 

 
102 Disponível em: https://www.sympla.com.br/quarentenalia-6__995713. Acesso em: Outubro, 2020. 

Figura 111 – Festa “QuarenteNália” 

(Sympla) 

 

Fonte: Print Retirado do Sympla102. 
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Diante dessas perspectivas, é importante perceber como são articuladas as 

socialidades, corporalidades e o festejar entre ruas e redes, em dinâmicas 

pandêmicas. As experiências estéticas vividas no urbano pré-pandêmico se faziam 

pelos sentidos de fluxos dessa cena/circuito, apontando um direcionamento por parte 

das culturas juvenis alternativas-queer e cosmopolitas, que buscavam burlar as 

lógicas sociais normativas contemporâneas por seus sentidos ideológicos, sociais, 

culturais e políticos que dialogam com noções mais amplas e difusas de cidades 

criativas, articuladas e negociadas entre tensionamentos nessa cena/circuito, para 

além do urbano, também no virtual. 

Essa articulação se dá, e é protagonizada, pelos usos, práticas, produções e 

consumo da cultura e da arte enquanto elemento ideológico, de estilo de vida e da 

maneira de articular e administrar novas/possíveis economias criativas, em seus 

limites e possibilidades percebidas no Baixo Augusta enquanto ponto de partida, e no 

Anhangabaú, enquanto territorialidade que demonstra a direção para onde as culturas 

alternativas-queer mais disruptivas passaram a ressignificar, e as territorialidades 

virtuais como lugar de latência dessas potencialidades. 

Percebo, nesse contexto, que as táticas e ressignificações das festas virtuais 

articuladas pelos grupos/sujeitos alternativos-queer se apresentam como novas 

formas e possibilidades de estarem juntos, socializarem, construírem relações de 

afeto, performatizarem e corporificarem as experiências estéticas vividas no urbano, 

reinventadas com as limitações remotas.  

Tal contexto pandêmico apresenta-se como circunstâncias em que as relações 

sociais tiveram de ser adaptadas. Observo, portanto, nesse éthos-alternativo queer, 

um estado de latência potencializado pelo momento vivido, e que pode, talvez, 

reverberar em outras/novas perspectivas renovadas e potentes nas formas de viver, 

nos usos e no jeito de ocupar os espaços da cidade, nas produções de diferenças, 

diversidades e pluralidades sociais, culturais, ideológicas, políticas e identitárias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao longo desses três anos de pesquisa, proporcionados pelo doutorado 

(2017-2020), que deram continuidade e possibilitaram ampliar projeções apontadas 

anteriormente, durante a pesquisa de mestrado (2015–2017), fui explorando caminhos 

possíveis diante das múltiplas reverberações que a pesquisa de mestrado apontava 

sobre as pungentes potencialidades da cultura queer impressa no éthos-alternativo, o 

qual emergia em diálogo com as territorialidades do Baixo Augusta, apontando fluxos 

em direção ao Anhangabaú, centro da capital paulista.  

Diante desses fenômenos, busquei perceber como os fluxos urbanos 

existentes nas práticas da vida noturna, em meio à centralidade da capital paulista, 

negociam, se apropriam, ressignificam, performatizam, corporificam, politizam e 

agenciam tensionamentos, e constroem estéticas identitárias em articulações que se 

dão entre fissuras, estratégias e táticas, trazendo a emergência de brechas nas 

hegemonias sociais e culturais. 

Tais grupos/sujeitos, advindos de um éthos-alternativo (indicado 

anteriormente no mestrado), dialogam com sentidos estéticos/políticos da cultura 

queer, absorvendo de referências culturais historicamente subalternizadas, tais como 

periféricas, negras e afeminadas, que transitam fora de padrões sociais de 

normatividade pré-estabelecidos, subvertendo e acionando posicionamentos, e 

sentidos transgressores em seus modos de existência. 

Os fenômenos que apontamos aqui apresentam cargas de potencialidades 

por também produzirem sentidos de cosmopolitismos que são acionados por seus 

usos/práticas, perpassando por referenciais culturais advindos do popular/regional. 

Tais referências e sentidos de regionalidades são apropriados e ressignificados por 

esses grupos/sujeitos, proporcionando hibridismos nos diversos cruzamentos 

articulados em lógicas locais/globais, trazendo noções de cosmopolitismos 

subalternos (Prysthom, 2002) ou alternativos, não necessariamente ligadas às lógicas 

do Norte Global.  

Em meio a esse cenário, busco construir preposições e dialogar com tais 

questionamentos, pautado por uma metodologia de pesquisa que se desenvolveu por 

meio do caminhar observante em torno a esses fenômenos, possibilitando o 
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desenvolvimento desta tese. Através de um estudo que pressupõe a pesquisa de 

campo de inspiração etnográfica e a autoetnografia, passo a perceber, nas 

socialidades e relações articuladas pelos grupos/sujeitos presentes entre Baixo 

Augusta e Anhangabaú (regiões centrais da cidade de São Paulo), identifico cargas e 

sentidos de territorialidades em que são desenroladas as práticas da boemia, 

engajamentos sociopolíticos e subversão do éthos-alternativo queer aqui analisado. 

Faz-se imprescindível ressaltar que, para além da pesquisa de inspiração 

etnográfica, ao sermos interpelados por tempos pandêmicos, inevitavelmente o 

campo no qual esta pesquisa se debruçava, em meio às suas territorialidades, 

materialidades e fluxos urbanos, foi reconfigurado, assim como todas as lógicas e 

práticas da vida urbana em coletivo. Em meio a tal reestruturação dos objetos de 

pesquisa, dei continuidade seguindo os atores, o que me levou a fazer uso, também, 

de etnografia virtual enquanto aplicação metodológica mais apropriada para o 

caminhar observante, que envolve seguir as práticas desses grupos/sujeitos nos 

ambientes digitais, observando, assim, as potencialidades que se desdobram entre 

ruas e redes, através dos diálogos possíveis que esses atores sociais agenciam entre 

as práticas urbanas corporificadas, e as interações virtuais performativizadas. 

Tal pesquisa se torna relevante por trazer uma percepção sociocultural e 

análise estética a respeito de um fenômeno que se mostra inusitado e crescente 

contemporaneamente, sendo uma de suas diretrizes centrais a busca por melhor 

compreender o que intitulo por um “éthos-alternativo queer”, sendo esse 

fruto/derivação do éthos-alternativo observado na pesquisa desenvolvida durante o 

mestrado, em eclosão entre os anos de 2015 e 2017, nas territorialidades do Baixo 

Augusta.  

Proponho aqui, uma expansão daqueles resultados na atual pesquisa enquanto 

desdobramento do que foi estudado no mestrado, onde a noção de alternativo, que 

foi desenvolvida, se limitou a pensar os fenômenos engendrados apenas no Baixo 

Augusta, buscando agora investigar tais fenômenos em fluxos que partem do Baixo 

Augusta em direção ao Anhangabaú, assim como, também, a reverberação e 

redirecionamentos desses fluxos urbanos recodificados nas redes, devido ao 

condicionamento de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19. 
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Mais ainda, é importante observar que, na pesquisa realizada durante o 

mestrado (2015-2017), era apontada a eclosão de um éthos-alternativo, que agora, 

na atual pesquisa de doutorado (2017-2020), aponto como um éthos-alternativo 

queer, enquanto desdobramento e projeção dos grupos/sujeitos analisados nessas 

territorialidades. Entendendo que, assim como já apontava na pesquisa anterior, e 

trazido ao longo do texto, aqui também, tais culturas juvenis alternativas, os 

grupos/sujeitos que a compõem e as potencialidades observadas nos fluxos dessas 

cenas/circuitos urbanos e virtuais, apresentam-se de modo não fixo, em constante 

processo de transformação, ressignificação e reconfiguração de suas identidades e 

representações de si. 

Direciono o olhar desta pesquisa a um viés que busca perceber as dinâmicas 

sociais, culturais e políticas de grupos urbanos advindos das subculturas, presentes 

nas bordas da hegemonia social, e que, nos últimos anos, passaram a flertar com o 

mainstream, articulando negociações conflituosas nos tensionamentos entre táticas e 

estratégias (Certeau, 1994). Isto faz parte do processo de construção do que aqui 

nomeio por éthos-alternativo queer, e suas relações interculturais de relevância em 

sentidos sociopolíticos, assim como de suas representatividades observadas nos 

usos, apropriações e estéticas articuladas por esses grupos/sujeitos. Esses elementos 

demonstram a importância de se propor discussões a respeito de um campo que está 

inserido e faz parte da área de Comunicação, contribuindo com pesquisas que se 

preocupam com as cenas musicais-midiáticas, as culturas juvenis e urbanas. 

A pesquisa busca perceber uma abrangência maior das culturas juvenis e 

coletivos artísticos ligados aos usos e apropriações das regiões centrais da cidade de 

São Paulo, e suas territorialidades (Baixo Augusta e Anhangabaú), assim como nos 

espaços virtuais e sua não limitação física enquanto territorialidade, tendo como foco 

questões que envolvem a presença de localismos e regionalismos em suas práticas 

estéticas/éticas, bem como os cosmopolitismos aí presentes. Exatamente por ter 

ênfase na compreensão dos sentidos dos cosmopolitismos (no âmbito metodológico, 

epistêmico e empírico) é que a pesquisa busca compreender, nos coletivos juvenis, 

que demonstram múltiplas características, e dialogam com sentidos mais globais das 

culturas urbanas (tanto em suas aproximações como em suas disjunções), como 

também com os localismos e regionalismos que ajudam a compreender mais 
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profundamente aspectos da cultura midiática (memes e lives), nos fluxos das redes 

na atualidade.  

Além disso, foi-se percebendo, ao longo da pesquisa, traços semelhantes na 

constituição histórica (social, cultural e ideológica), nas dinâmicas urbanas do Baixo 

Augusta, construindo diálogos e impulsionando fluxos em direção a algumas áreas do 

centro expandido da capital paulista, como o Anhangabaú; assim como se pôde 

observar uma crescente projeção de artistas ligados a essas culturas alternativas-

queer em turnês internacionais, gerando um interesse e uma inquietação de pesquisa 

que busca pensar os cosmopolitismos (e seus fluxos locais e globais) entre estas 

dinâmicas urbanas e culturais de cidades globais no século XXI, ao mesmo tempo em 

que absorvem sentidos e dialogam com as regionalidades. 

Ao pensar as relações sociais e a construção da sociedade, para Kellner 

(2001), a sociedade se constitui como sendo uma manifestação baseada no que se 

ouve e vê; a partir desse pensamento, pude observar que os processos e relações 

sociais se baseiam na representação das informações que os sujeitos presentes 

nesse grupo se apropriam.  

Segundo Ribeiro e Ribeiro (1994), é por meio da construção de padrões 

socioculturais que se rompem as normas no que se referem às tradições, hábitos e 

costumes da sociedade hegemônica, que passamos a observar ser uma ruptura na 

hegemonia que se caracteriza pela inversão/redefinição de valores já anteriormente 

formulados, fazendo com que o contexto social seja modificado e as relações de 

socialidade se alterem.   

Desse modo, passamos a refletir que, possivelmente, as ações que se 

manifestam de maneira não-hegemônica, e que de alguma maneira se estruturem 

contra o fluxo normativo formado na sociedade, têm por principal característica a 

recodificação de antigos conceitos e padrões, que passam a ser desconstruídos e 

reestruturados em meio a uma ampla gama de possibilidades de serem 

ressignificados e modificados através dos usos e apropriações desenvolvidas pelos 

grupos/sujeitos. 

Portanto, a relevância deste estudo se dá através da necessidade de que 

existam novos estudos direcionados para questionamentos a respeito desses 
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processos socioculturais que se encontram, atualmente, em constante eclosão e 

efervescência. Assim, devemos ressaltar que o conhecimento das interações sociais 

possibilita enxergar os afetos e desejos desses grupos urbanos alternativos-queer, 

que envolvem questões muito além das práticas de consumo musicais em meio às 

cenas/circuitos musicais, mas que busca discutir engajamentos sociopolíticos e a 

visibilidade conquistada através de relações conflituosas para grupos ligados às 

subculturas, e que se encontram nas bordas da hegemonia social (LGBTQIA+ não-

normativos e seus desdobramentos). 

A fundamentação da pesquisa visou também obter uma melhor compreensão 

das relações construídas entre a cultura alternativa e as referências vindas da cultura 

popular, que constroem características regionais muito singulares, vinculadas ao que 

se pretende nomear de “éthos-alternativo-queer”, inspirado e absorvendo de 

regionalidades. Percebendo questões ligadas aos usos e apropriações da/na cidade, 

compreendendo como se desenvolvem as interações entre grupos/agentes sociais 

nos fluxos urbanos e nos fluxos das redes, assim como as trocas entre esses grupos 

juvenis e os territórios aos quais vivem/frequentam. Atende-se ainda para como se 

articulam as negociações entre esses grupos não hegemônicos e o mainstream, como 

consomem e o que consomem. Desse modo, pode-se traçar sentidos desses 

novos/contemporâneos modos de ser/viver/fazer alternativo, que se fazem presentes 

e cada vez mais crescentes nos centros urbanos em meio à cultura midiática.  

 Isso é percebido em fenômenos como a música “Tá Rocheda” (2018), de “Os 

Barões da Pisadinha”, banda de forró e tecnobrega baiana, sendo tocada por uma DJ 

drag queen, em uma das lives promovidas pela casa noturna Selva. A música, que é 

produto midiático de um consumo regional muito específico nordestino, passa a ser 

absorvida e ressignificada pelos grupos/sujeitos alternativos-queer, cosmopolita e que 

transita entre local/global em produções de sentidos de regionalidades (Haesbaert, 

2010). 

 

 

 

 

 



199 
 

 

Figura 112 – Live “Selva” 01 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

Figura 113 – Live “Selva” 02 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram. 

 

Essas referências estéticas, performáticas e culturais das regionalidades, são 

atravessadas por ressignificações e influências do alternativo, de modo que passam 

a ser expandidas e projetadas globalmente em diálogo com o mainstream. Exemplo 

desse fenômeno pode ser observado no clipe da música “Are U gonna tell her?”, 

(2019) da cantora sueca de indie pop, Tove Lo, em parceria com MC Zaac, em que 

se exploram muitos elementos regionais brasileiros, para além da mera performance, 

incorporando ritmos e falas de gírias regionais específicas em trechos da música.  
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Figura 114 – Clipe “Are U gonna tell her?” 01 

(Tove Lo feat. MC Zaac) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Are U gonna tell 
her?”103. 

Figura 115 – Clipe “Are U gonna tell her?” 02 

(Tove Lo feat. MC Zaac) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Are U gonna tell 
her?”. 

Figura 116 – Clipe “Are U gonna tell her?” 03 

(Tove Lo feat. MC Zaac) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Are U gonna tell 
her?”. 

Figura 117 – Clipe “Are U gonna tell her?” 04 

(Tove Lo feat. MC Zaac) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Are U gonna tell 
her?”. 

 

Assim como na narrativa, a sonoridade e estética do clipe da música “Bye Bye”, 

da cantora e drag queen Mia Badgyal, em parceria com JLZ, lançado em junho de 

2020, durante a pandemia, pode-se perceber potencialidades e projeções de 

novos/outros artistas que vêm ganhando visibilidade e dialogam com o éthos-

alternativo queer, aqui analisado. O videoclipe faz uso de alegorias como GIFs com 

glitter, elementos tidos pelas culturas juvenis como usual por sujeitos de maior idade 

e menor facilidade nas interações em redes sociais. O GIF com glitter passa a ser 

elemento representativo do cafona, e que passa a ser ressignificado enquanto algo 

cool. 

 

 
103 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RQweYwfEmtw. Acesso em: Outubro, 2020. 
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Figura 118 – Clipe “Bye Bye” 01 

(Mia Badgyal ft. JLZ) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Bye Bye”104. 

Figura 119 – Clipe “Bye Bye” 02 

(Mia Badgyal ft. JLZ) 

 

Fonte: Print Retirado do Clipe “Bye Bye”. 

 

Um outro elemento relevante que deve ser destacado é como os sentidos 

ideológicos e engajamentos desses grupos/sujeitos são rebatidos, refletindo nas 

produções artísticas/musicais que consomem. Gutmann et al (2020) observa ao 

analisar a “áudio/visualidade” performática da cantora Pepita em suas articulações 

para além da produção musical e de videoclipes, ecoando também em suas 

produções e interações entre Youtube e Instagram. As autoras identificam em Pepita, 

o que nomeiam por “performance de empoderamento”, reiterando e acionando 

sentidos do popular/periférico em diálogo com potencialidades e demandas de grupos 

LGBTQIA+. Também identificam sentidos de empoderamento nessas negociações 

construídas por narrativas emancipatórias que são articuladas, potencializadas e 

estabelecidas a partir de seu contato com outros artistas de diferentes gêneros 

musicais populares/periféricos relacionados a categorias do LGBTQIA+. 

Assim como abordado pelas autoras, apontamos em diferentes momentos ao 

longo do texto que os agenciamentos e articulações entre redes de contato dos 

artistas que dialogam com o que nomeamos por éthos-alternativo queer,  mostra-se 

como potencialidades construídas no coletivo, que acionam e possibilitam conquista 

de visibilidade e  inserção no mainstream, alcançado por tensionamentos, fissuras e 

escapes pelas brechas.  

Tais redes de contatos são reafirmadas e podem ser observadas com o recente 

lançamento da versão deluxe do álbum “111” da cantora e drag queen Pabllo Vittar, 

 
104 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jhVOtGRTx7Q. Acesso em: Outubro, 2020. 
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em novembro de 2020. O álbum original, lançado em março de 2020, contava com 

parcerias com artistas nacionais e internacionais como: Márcio Victor (vocalista da 

banda “Psirico”) na música “Parabéns”; Ivete Sangalo na música “Lovezinho”; Jerry 

Smith (cantor de funk) na música “Clima Quente”; Thalía (atriz e cantora mexicana 

que fez muito sucesso em novelas transmitidas no Brasil pelo SBT nos anos 90) na 

música “Tímida”; e Charli XCX (cantora de indie pop britânica) na música “Flash Pose”. 

O álbum “111” tinha uma proposta de alavancar ainda mais a carreira internacional de 

Pabllo, com músicas em inglês e espanhol, além do português, e cantadas em 

parceria de artistas inseridos em diferentes perspectivas do mainstream.  

 

Figura 120 – Capa do Álbum “111” 

(Pabllo Vittar) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram105 

Figura 121 – Capa do Álbum “111 Deluxe” 

(Pabllo Vittar) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram106 

 

Na versão deluxe de “111”, a artista anunciou a regravação de todas as músicas 

e a inserção de composições novas, agora em parceria de artistas inseridos e que 

podem ou não dialogar com o éthos-alternativo queer, mas que articulam sentidos de 

 
105 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B-Gatzzgeg0/. Acesso em: Novembro. 2020. 
106 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CH8wJ9MrzKw/. Acesso em: Novembro. 2020. 
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cosmopolitismos e reinvenção do popular/regional que se faz implícito nas práticas de 

consumo dos grupos/sujeitos aqui analisados.  

São esses artistas: Pocah (cantora fluminense de funk com discurso 

emancipatório feminino) na música “Bandida”; Veronicat (DJ e produtora musical) e 

Lucas Boombeat (integrante do grupo “Quebrada Queer”) na versão remix da música 

“Parabéns”; “A Travestis” (grupo de Salvador, idealizado pela cantora mulher trans, 

Tertuliana Lustosa) na versão remix da música “Tímida”; Jallo na versão remix da 

música “Lovezinho”; Getúlio Abelha na versão remix da música “Amor de Que”; Brabo 

(time de produtores musicais) e Tomasa del Real (cantora chilena de reggaeton, 

eurobeat, hip-hop, techno e trap) na versão remix da música “Selvaje”; DJ Anne Louise 

(DJ que se auto intitula como “missionaria da felicidade”) e Lorena Simpson (cantora 

brasileira de house music bastante reconhecida pelo movimento LGBTQIA+ por ser 

uma das principais referências das músicas tocadas em boates gays no fim dos anos 

2000) na versão remix da música “Flash Pose”; Weber (produtora independente que 

ressignifica músicas de artistas pop internacionais em versões de gêneros musicais 

regionais brasileiros) e Biu do Piserio (cantor paraibano de forró que regrava versões 

do funk reconfiguradas ao ritmo da pisadinha) na versão remix da música “Clima 

Quente”; Chediak (artista e produtor musical) e Laysa (rapper  paulista que aborda e 

problematiza as experiências femininas na sociedade) na versão remix da música 

“Ponte Perra”; e Alice Glass (cantora canadense de PC music que flerta com o punk 

rock e o indie) na versão remix da música “Rajadão”.  

É importante ressaltar que após o anúncio, alguns dos artistas utilizaram suas 

redes sociais para repostarem prints da lista divulgada por Pabllo Vittar, o que gerou 

e rendeu muita interação dos fãs nas redes demonstrando como esses artistas estão 

cada vez mais bem articulados, projetando uns aos outros, enquanto negociam com 

o mainstream e subvertem às logicas da hegemonia social cada vez mais próximos e 

em constante diálogo com os grupos/sujeitos alternativos-queer, suas demandas, 

ideologias e práticas de consumo. 
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Figura 122 – Postagem de Getúlio Abelha 01 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram107 

Figura 123 – Postagem de Getúlio Abelha 02 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram 

Figura 124 – Postagem de Lucas Boombeat 01 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram108 

Figura 125 – Postagem de Lucas Boombeat 02 

(Instagram) 

 

Fonte: Print Retirado do Instagram 

 
107 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CH-zJHWFYad/. Acesso em: Novembro. 2020. 
108 Disponível em: https://www.instagram.com/p/CH-eU7eHiCk/. Acesso em: Novembro. 2020. 
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O que trago, portanto, como apontamento dos resultados desta pesquisa é a 

observação sobre as semelhanças, aproximações e disjunções nesse processo, em 

que entram em jogo fluxos locais e globais, e seus sentidos de cosmopolitismos, 

sendo esses, elementos que contribuíram para que eu pudesse melhor compreender 

os sentidos que envolvem o ser/fazer/viver do éthos-alternativo e suas aplicabilidades 

enquanto conceito não limitado às práticas de consumo, ritualidades, 

performatividades e estéticas dos grupos/sujeitos presentes nas territorialidades do 

Baixo Augusta.  

Entendendo e apontando, portanto, que existem múltiplas possibilidades de 

aplicabilidades em que o éthos-alternativo pode ser incorporado, enquanto conceito, 

sendo a definição que abarca as articulações em que, por um lado, negocia, absorve 

e dialoga com o mainstream e a hegemonia social, e, por outro lado, subverte, 

tensiona, resiste e fissura brechas em um jogo onde o corpo é suporte para 

construções estéticas/performativas que acionam sentidos políticos, ideológicos e 

identitários. Indico, portanto, que é característica desse éthos-alternativo, que aqui se 

apresenta enquanto um éthos-alternativo queer, ser sujeito híbrido, múltiplo e 

transitório, em que sua não estabilidade fixa se reflete em sua não limitação a uma 

única espacialidade territorial, transitando entre os fluxos locais/globais e 

urbanos/virtuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Mateus Pelipe. Olhares cruzados: o Pink Money e o movimento LGBT. 
Monografia (Bacharelado em Comunicação Social, habilitação em Relações Públicas) 
– UNISC, Santa Cruz do Sul, p. 70. 2019.  
 
AMARAL, Adriana. Autonetnografia e inserção online: o papel do pesquisador -insider 
nas práticas comunicacionais das subculturas da Web. Revista Fronteiras, São 
Leopoldo v. 11, n. 1, p.14-24, jan/abr. 2009. 
 
AMARAL, Adriana. Amaral et al. Disputas sobre performance nos estudos de 
Comunicação. In Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  Anais... São 
Paulo: INTERCOM, 2018. p. 63-79. 
 

APARICIO, Frances; CHÁVEZ-SILVERMAN, Susana. Tropicalizations: 
transcultural representations of latinidad. Hanover: University Press of New 
England, p. 230, 1997. 

 
APPADURAI, Arjun. Dimensões culturais da globalização. Lisboa: Teorema, 2004. 
Apud PEREIRA, Simone Luci. Sobre a possibilidade de escutar o Outro: voz, world 
music, interculturalidade. Anais... Brasília: COMPÓS, 2012. p. 1-16. 
 
BASTOS, Bruna Freire. Construindo identidades, espaços e sentidos: o consumo 
cotidiano na cidade de São Paulo, um olhar sobre a Rua Augusta. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo) – ESPM, São Paulo, p. 103. 
2016.  
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2005. 
 
BORBA, Rodrigo. A linguagem importa? Sobre performance, performatividade e 
peregrinações conceituais. Cadernos Pagu, Campinas, n. 43, p. 441-474, jul./dez. 
2016. 
 
BORELLI, Silvia Helena Simões; OLIVEIRA, Rita de Cássia Alves; ROCHA, Rose de 
Melo et al. Jovens na cena metropolitana. São Paulo: Paulinas, 2009. 
 
BORELLI, Silvia Helena Simões; FREIRE FILHO, João (orgs.). Culturas juvenis no 
século XXI. São Paulo: EDUC, 2008. 
 
BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 
2007.  
 
BOYD, Danah; CRAWFORD, Kate. Six Provocations for Big Data. Oxford Internet 
Institute’s, p. 1-17, set. 2011. 
 



207 
 

 

BRANDÃO, Maria Luiz Carvalho Meireles; BUENO, Juliana Dourado. Território 
conquistado: música de protesto e conscientização. REBEH, Redenção, v. 2, n. 3, p. 
128-153, jul./set. 2019. 
 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da Identidade. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.  
 
CAIAFA, Janice. Comunicação Urbana. Revista ECO Pós, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, 
p. 1-9, 2017. 
 
CAIAFA, Janice. Comunicação e diferença nas cidades. Lugar Comum, n. 18, p. 91-
102, 2002. 
 
CAIAFA, Janice. Produção Comunicativa e Experiência Urbana. In Congresso 
Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais... INTERCOM, 2005. p. 1-16. 
 
CALANCA, Daniela. História social da moda. São Paulo: Editora SENAC, 2008.  
 
CANEVACCI, Massimo. Metrópole comunicacional. Revista USP, São Paulo, n. 63, 
p. 110-125, set/nov. 2004.  
 
CANO, Rubén López. Performatividad y narratividad musical en la construcción 
social de género: una aplicación al Tango queer, Timba, Regetón y Sonideros. 
Salamanca: SIBE-Obra Social Caja Duero, 2008. 
 
CARERI, Francesco. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: 
Editora Gustavo Gili, 2013. 
 
CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os 
negócios e a sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
 
CASTILHO, Kathia (orgs.). Plugados na Moda. São Paulo: Editora Anhembi 
Morumbi, 2006.  
 
CASTILHO, Kathia; MARTINS, Marcelo M. Discursos de moda: semiótica, design 
e corpo. São Paulo: Editora Anhembi Morumbi, 2005. 
 
CERTEAU, Michel de. A Cultura no Plural. Campinas: Papirus Editora, 1995. 
 
CRENSHAW, Kimberlé. “Documento para o encontro de especialistas em aspectos 
da discriminação racial relativos ao gênero”. Estudos feministas, Santa Catarina, v. 
10, n. 1, p.171-188, 2002.  
 
DELANTY, Gerard. La imaginación cosmopolita. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals. Fronteras: Transitoridad y dinámicas interculturales, Barcelona, 
n. 82/83, p. 35-49, 2008.  
 
DELGADO, Manuel. El animal público: hacia una antropología de los espacios 
urbanos. Barcelona: Anagrama, 1999. 
 



208 
 

 

DEMICHELLI, Maurício. Cultura, identidade e globalismo. Revista Letras Raras, vol. 
4, n. 2, p. 115-127, 2015.  
 
DERRIDA, Jacques. Signature, event, context. In: GERALD Graff Ced.). Limited, inc. 
Evanston: Northwestern University Press, 1988.  
 
DUARTE, Eduardo. O Fenômeno Antropológico Da Experiência Estética. In:  Anais... 
São Paulo: COMPÓS, 2008. p. 1-12. 
 

EVANS, Leighton. Authenticity Online: using webnography to address 
phenomenological concerns. In: MOUSOUTZANIS, A.; RIHA, D. (orgs.). New Media 
and the Politics of Online Communities. Oxford: InterDisciplinary Press, 2010. Apud 
POLIVANOV, Beatriz Brandão. Etnografia virtual, netnografia ou apenas etnografia? 
Implicações dos conceitos. Esferas, n. 3, p. 61-71, jul./dez. 2013. 

 
FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. Trad. Julio Assis 
Simões. São Paulo: Studio Nobel, 1995.  
 
FEIXA, Carles. De jóvenes, bandas y tribos: antropología de la juventud. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1996. 
 
FERNANDES, Cíntia Sanmartin; HERSCHMANN, Micael. Usos da cartografia nos 
estudos de comunicação e música. Revista Fronteiras, São Leopoldo, v. 17, n. 3, p. 
291-301, set./dez. 2015.  
 
FERREIRA, Ademir Pacelli. Processamentos alterativos e subjetivos: os dispositivos 
da elaboração migrante. In: FERREIRA, Ademir Pacelli. et al. (orgs.). A experiência 
migrante: entre deslocamentos e reconstruções. Rio de Janeiro: 
Garamond/FAPERJ, 2010. p. 15-18. 
 
FISKE, John. Reading the popular. 2. ed. Londres: Routledge, 2017. 
 
FORTIN, Sylvie. Professora do Departamento de Dança da Universidade de Quebéc, 
em Montreal. Revista Cena, Porto Alegre, v. 6, n. 7, p. 502-523, set/dez. 2009. 

 
FREHSE, Fraya. Em busca do tempo nas ruas e praças de São Paulo. Ponto Urbano, 
São Paulo, n. 18, p. 1-18, 2016. 
 
FREIRE FILHO, João. Reinvenções da resistência juvenil: estudos culturais e 
micro-políticas do cotidiano. Rio de Janeiro: Editor Mauad, 2007. 
 
FREIRE FILHO, João. Das subculturas às pós-subculturas juvenis; música, estilo e 
ativismo político. Revista Contemporânea, Salvador, v. 3, n. 1, p. 138-166, jun. 2005. 
 
FRITH, Simon. Performing rites: On the Value of Popular Music. Harvard: Harvard 
University Press, 1996. In: AMARAL, Adriana Amaral et al. Disputas sobre 
performance nos estudos de Comunicação. São Paulo, INTERCOM, v. 41, n. 1, p. 
63-78, 2018. 
 



209 
 

 

GALLETTA, Thiago. Cena musical paulistana dos anos 2010: “a música 
brasileira” depois da internet. São Paulo: Annablume, 2016. Apud PEREIRA, 
Simone Luci. Alternativos, autorais, resistentes: coletivos musicais, festas e espaços 
de música em São Paulo. Rio de Janeiro: PPG UFRJ, 2017.  
 
GARCÍA-CANCLINI, Néstor. Lectores, espectadores e internautas. São Paulo: 
Iluminuras, 2008. 
 
GARCÍA-CANCLINI, Néstor. Diferentes, desiguais e desconectados: mapas da 
interculturalidade. Rio de Janeiro: v. 3, Editora UFRJ, 2015.  
 
GARCÍA-CANCLINI, Néstor. Consumidores e Cidadãos: Conflitos multiculturais 
da globalização. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1999. 
 
GARCÍA-CANCLINI, Nestor. Culturas híbridas: estratégias para entrar y salir de 
la modernidad. Barcelona: Paidós, 2001. Apud PEREIRA, Simone Luci. Circuito de 
festas de música ‘alternativa’ na área central de São Paulo: cidade, corporalidades, 
juventude. Revista Famecos - Mídia, Cultura e Tecnologia, Porto Alegre, v. 24, n. 
2, p. 1-20, mai./agos. 2017. 
 
GARCÍA-CANCLINI, Néstor; MANTECÓN, Ana Rosas. Políticas culturales y 
consumo cultural urbano. In: GARCÍA CANCLINI, Néstor. (coord.) La antropología 
urbana en México. México: Conaculta, UAM, FCE, 2005.  

 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora 

UNESP, 1991. 

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Petrópolis: Vozes, 2004. 
 
GOMES, Itania Maria Mota. Raymond Williams e a hipótese cultural da estrutura de 
sentimento. In: GOMES, Itania Maria Mota; JANOTTI JUNIOR, Jeder, (org.) 
Comunicação e estudos culturais. Salvador: EDUFB, 2011. 
 
GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v.5, 
2002.  
 
GUERRA, Paula. “Punk, ação e contradição em Portugal - Uma aproximação às 
culturas juvenis contemporâneas”. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 102. p. 
111-134, dez. 2013.  
 
GUERRA, Paula. Uma cidade entre sonhos de néon. Encontros, transações e fruições 
com as culturas musicais urbanas contemporâneas. Sociologia & Antropologia. Rio 
de Janeiro, v. 8, n. 2, p. 375-400, mai./ago. 2018. 
 
GUERRA, Paula; FIGUEREDO, Henrique Grimaldi. Today Your Style, Tomorrow The 
World: punk, moda e imaginário visual. Moda Palavra, Florianópolis, v. 12, n. 23, p. 
112-147, jan/mar. 2019. 
 



210 
 

 

GUHA, Ranajit; SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Selected Subaltern Studies. New 
York: Oxford University Press, 1988.  
 
GUTMANN, Juliana Freire; CUNHA, Simone Evangelista; SÁ, Simone Pereira de. 
Performances de empoderamento de Pepita em múltiplas áudio/visualidades. Anais... 
XXIX Encontro Anual da Compós, 2020. p. 1-22.  
 

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In:  SILVA, Tomaz Tadeu da, (org.) 
Identidade e diferença. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. 

 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 10. ed. DP&A Editora, 
2014. 
 
HANNERZ, Ulf. Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia 
transnacional. Mana, Rio de Janeiro, v. 3, n. 1, p. 7-39, 1997. 
 
HAESBAERT, Rogério. Região, regionalização e regionalidade: questões 
contemporâneas. Antares. Caxias Do Sul, n. 3, p. 2-24, jan./jun. 2010.  
 
HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. 3. ed. Editora Contexto, 2002.  
 
HERSCHMANN, Micael. Nas bordas e fora do mainstream musical: Novas 
tendências da música independente no início do século XXI. São Paulo: Editora 
Letras e Cores, 2011.  
 
HERSCHMANN, Micael. Cenas, circuitos e territorialidades sônico-musicais. In: 
JANOTTI JR, Jeder; SÁ, Simone Pereira de. (orgs.). Cenas musicais. 
Guararema/SP: Editora Anadarco, 2013.  
 
INOCENCIO, Luana. High By The Sarrada: videomemes musicais, ativismo de fãs e 
performances de gosto nos sites de redes sociais. Anais... Curitiba: Intercom, 2017. 
p. 1-15. 
 
INOCENCIO, Luana; LOPES, Camila Priscila. The Zuera Never Ends: interação, 
compartilhamento e potências virais das imagens meméticas em comentários no 
Facebook. Anais... João Pessoa: Intercom, 2014. p. 1-15. 
 
JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. Anais... Salvador: IV ENECULT, 
2008. p. 1-13.  
 

JACKS, Nilda Aparecida; TOALDO, Mariângela Machado; OIKAWA, Erika et al. 
Práticas Culturais e Ciberculturais: para pensar a relação com as tecnologias. Revista 
E-COMPÓS, Brasília, v.19, n. 1, p. 1-16, jan./abr. 2016. 

 

JAGGER, Gill. Judith Butler: Sexual politics, social change and the power of the 
performative. Nova York: Routledge, 2008. 

 



211 
 

 

KELLNER, Douglas. Cultura da mídia. Bauru: EDUSC, 2001. 
 
KERGOAT, Danièle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Novos 
Estudos Cebrap, 2010. In: Dorlin, Elsa (org.). Sexe, race, classe: pour une 
épistémologie de la domination. Paris: Actuel Marx Confrontations, 2009. 
 
KERGOAT, Danièle. Se battre, disent-elles… Paris: La Dispute (col. Le Genre du 
Monde), 2012. Lowy, Ilana. “Universalité de la science et connaissances situées”. In: 
Gardey, D. & Lowy, I. (orgs.). Les sciences et la fabrication du masculin et du 
féminin. Paris, Editora des Archives Contemporaines, 2002. 
 
LATOUR, Bruno. Reagregando o social: uma introdução à teoria do ator-rede. 
Salvador: EDUFBA, 2012. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades. 
Siglo Veintiuno. Editores, 1987. 

 

LOURO, Guacira Lopes. Teoria queer: uma política pós-identitária para a educação. 
Estudos Feministas, Santa Catarina, v. 9, n. 2, p. 541-553, 2001. 

 
LURIE, Alison. A Linguagem das Roupas. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.  
 
MACHADO, Monica. A teoria da antropologia digital para as humanidades 
digitais. Rio de Janeiro: Z Cultural, 2018. 
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos Meios às Mediações. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
2009. 
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo: Travesías latinoamericanas de la 
comunicación en la cultura. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. 
 
MIGLIANO, Milene. A experiência da Praia da Estação: outras narrativas, 
multiterritorialidade e resistências no centro de Belo Horizonte. Logos. Rio de Janeiro, 
v. 26, n. 1, p. 95-110, 2019.  
 
MIGLIANO, Milene. Entre gafanhotos e vaga-lumes: a potência narrativa na criação 
de outros imaginários políticos na Praia da Estação. Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais, Recife, v. 18, n. 2, p. 240-254, mai./ago. 2016.  
 
MILLER, Daniel. O Digital e o Humano: prospecto para a antropologia digital. 
Paragráfo, v. 2, n. 3, p. 91-111, jul./dez. 2015. 
 
NUNES, Monica Rebecca. Memória, consumo e memes de afetos nas cenas cosplay 
e furry. Revista Contracampo, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 142-162, abr./jul. 2016.  
 
PEREIRA, Simone Luci. Música, cosmopolitismos e cidades: experimentações juvenis 
das migrações em São Paulo. Interin, Curitiba, v. 22, n. 1, p. 23-40, 2017.  

 



212 
 

 

PEREIRA, Simone Luci; HERSCHMANN, Micael. Circuitos latinos em SP e RJ: 
sentidos dos ativismos musicais migrantes. Revista Fronteiras – estudos 
midiáticos, São Leopoldo, v. 20, n. 2, p. 168-180, mai./ago. 2018.  
 
PEREIRA, Simone Luci; Pontes, Everton Vitor Silva. Culturas juvenis, identidades e 
estilo de vida: o que é ser “alternativo” no Baixo Augusta/São Paulo? Revista 
Comunicação Mídia e Consumo - ESPM, São Paulo, v. 14, n. 40, p.111-130, 
mai./ago. 2017.  
 
PEREIRA, Simone Luci. In: Webinar Urbanidades Indoor, 2020, Juvenália/ESPM. 
 
PETERSON, Richard A.; KERN, Roger M. Changing highbrow taste: from snob to 
omnivore. American Sociological Review. v. 61. n. 5, p. 900-907, 1996.  
 
PEREIRA, Simone luci; GHEIRART, Oziel. Caminhos da cena de música eletrônica 
em festas de rua em SP: estéticas, territórios e ativismos na festa e no personagem 
CARLOS CAPSLOCK. Comunicação & Inovação, São Caetano do Sul, v. 21, n. 45, 
jan./abr. 2020. 
 
PISCITELLI, Adriana. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências 
de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, v. 11, n. 2, jul./dez, 2008.  
 
POLIVANOV, Beatriz Brandão. Etnografia virtual, netnografia ou apenas etnografia? 
Implicações dos conceitos. Esferas, n. 3, p. 61-71 , jul./dez. 2013. 

 
PONTES, Everton Vitor Silva. Das Subculturas ao Alternativo: Um estudo 
etnográfico do Baixo Augusta. São Paulo: UNIP, 2017. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Cultura Midiática) – UNIP, São Paulo, p. 183. 2017. 
 
PRYSTHON, Ângela. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, 
pós-modernidade e estudos Culturais na América Latina. Recife: Editora. Bagaço, 
2002.  
 
REGUILLO, Rossana. Las culturas juveniles: Un campo de estudio; breve agenda 
para la discusión. Guadalajara: RBE, 2003.  
 
RESTREPO, Eduardo. Etnografía: alcances, técnicas y ética. Lima: Fondo Editorial 
Facultad de Ciencias Sociales, 2018.  
 
RIBEIRO, Ana Clara; RIBEIRO, Ivete. T. Família e Desafios na Sociedade 
Brasileira: Valores Como Um Ângulo de Análise. Rio de Janeiro: Centro João XXIII, 
1994.  
 
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Coleção Feminismos Plurais, Belo 
Horizonte: Editora Letramento, 2017.  
 
RIBEIRO, Gustavo Lins. Postimperialismo: cultura y política en el mundo 
contemporaneo. Barcelona: Gedisa, 2003. 
 



213 
 

 

RINCÓN, Omar. Lo pop-pular está de moda: sobre culturas bastardas y quilombos pó-
líticos. In: BRUZZONE, Daiana, SAINTOUT, Florencia e VARELA, Andrea (orgs.). 
Voces abiertas de América Latina - Comunicación, política y ciudadanía. Buenos 
Aires: CLACSO, 2015. 
 
RINCÓN, Omar. O popular na comunicação: culturas bastardas + cidadanias 
celebrities. Revista Eco Pós, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 27-49, 2016.  
 
ROBINSON, Jennifer. Ordinary Cities. Between Modernity and Development. 
London: Routledge, 2006. 
 
ROCHA, Rose de Melo; SILVA, Josimey Costa da; PEREIRA, Simone Luci. 
Imaginários de outra diáspora: consumo, urbanidade e acontecimentos pós-
periféricos. Galáxia, São Paulo, n. 30, p. 99-111, dez. 2015. 
 
ROCHA, Rose de Melo; GHEIRART, Ozzie. “Esse close eu dei!’: a pop-lítica ‘orgunga’ 
de Rico Dalasam”. Revista ECO Pós – Cultura pop, v. 19, n. 3, p. 161-179, 2016. 
 
ROCHA, Rose de Melo; CAMINHA, Marina. Estéticas bastardas de subjetividades 
celebrizadas: sensualização, deboche e resistências no pop-funk de Lia Clark. 
Revista Famecos, Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 2-19, jan./abr. 2019.  
 
SÁ, Simone Pereira de. Cultura digital, videoclipes e a consolidação da Rede de 
Música Brasileira Pop Periférica. Revista Fronteiras, São Leopoldo, v. 21, n. 2, p. 21-
32, mai./ago. 2019. 

 
SÁ, Lucas de Paula de. A questão de gênero na canção popular brasileira: 
agência social através do fazer musical. São Paulo: Faculdade Santa Marcelina, 
2017. Monografia (Pós-Graduação Lato-Sensu em Canção Popular: criação, 
produção musical e performance) – Faculdade Santa Marcelina, São Paulo, p. 24. 
2017. 
 
SÁ, Simone Pereira de. Rumos da cultura da música: negócios, estéticas, 
linguagens e audibilidades. Porto Alegre: Editora Sulina, 2010. 
 
SÁ, Simone; POLIVANOV, Beatriz. Auto-reflexividade, coerência expressiva e 
performance como categorias para análise dos sites de redes sociais. 
Contemporânea, Salvador, v. 10, n. 3, p. 574-596, set./dez. 2012. 
 
SANT’ANNA, Mara Rúbia. A moda: o desafio de pensá-la além do produto. 
Florianópolis: UDESC/CEART, 2003.  
 
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (org.). Epistemologias do 
Sul. São Paulo: Cortez, 2010.  
 
SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. Rio 
de Janeiro: Cadernos IPPUR, 1999. 
 
SASSEN, Saskia. The global city: New York, London, Tokio. Princeton: Princeton 
University Press, 1991. 



214 
 

 

 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias 
do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
 
SOARES, Thiago. A Construção Imagética Dos Videoclipes: Canção, Gêneros E 
Performance Na Análise De Audiovisuais Da Cultura Midiática. Salvador: 
Universidade Federal da Bahia, 2009. Tese (Doutorado em Comunicação e Culturas 
Contemporâneas) – UFBA UNIP, Salvador, p. 303. 2009. 
 
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2010. 
 
STRAW, Will. Scenes and sensibilities. Revista E-COMPÓS, Brasília, v. 6, p. 2-16, 
jun./ago. 2006. 
 
SUNKEL, Guillermo (coord.). El consumo cultural en América Latina. Santafé de 
Bogotá: Convenio Andrés Bello,1999. Apud GARCÍA CANCLINI, Néstor; 
MANTECÓN, Ana Rosas. Políticas culturales y consumo cultural urbano. In:  
GARCÍA CANCLINI, Néstor. (coord.) La antropología urbana en México. México: 
Conaculta, UAM, FCE, 2005.  

 
WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979.  
 


