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Resumo: Aberta em agosto de 2017, a exposição Queermuseu sofreu com a grande 

repercussão negativa e com o encerramento precoce. Junto com outras manifestações 

artísticas, a mostra foi alvo de ações judiciais e protestos populares a favor de seu 

fechamento. A partir de tais eventos, este trabalho busca entender de que forma se deram 

os acontecimentos ao redor da Queermuseu e quais foram os valores acionados por seus 

defensores e opositores para justificar sua posição, considerando o contexto sócio-político 

em que emergem. Frente a continuidade da mostra, esta pesquisa busca ainda entender de 

que forma novos sentidos e palavras foram aos poucos sendo associados à exposição em 

oposição àqueles que marcaram seu encerramento precoce em um primeiro momento.  

Palavras-chave: Reação, arte, contexto político 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract: Launched in August, 2017, the "Queermuseu" exhibition suffered with great 

negative repercussion and with a premature closure. Along with other artistic 

manifestations, the exhibition was the target of lawsuits and popular protests demanding 

its shutdown. Taking these events as a starting point, this work aims to understand in what 

way the events surrounding the "Queermuseu" took place and what were the values 

triggered by its defenders and opposers to justify their position, considering the 

sociopolitical context in which they emerge. In light of the continuity of the exhibition, 

this research also seeks to understand in what way new meanings and words were 

gradually associated with the exhibition in oppositoin to those that marked its premature 

closure at first 

Keywords: Reaction, art, political context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

Introdução ....................................................................................................................... 13 

Sobre a visão dos “públicos” .......................................................................................... 20 

A questão do público............................................................................................................... 21 

Para uma etnografia virtual............................................................................................. 30 

1- Queermuseu em Porto Alegre: a construção da dicotomia ..................................... 36 

1.1- O contexto político ...................................................................................................... 43 

1.2- A “direita conservadora” ............................................................................................. 49 

1.3- Em defesa da mostra ................................................................................................... 55 

1.4- O “grande público” ou o embate nas redes ................................................................ 60 

2- Sobre arte contemporânea, imoralidade e registros de valor .................................. 67 

2.1- A rejeição à imoralidade ............................................................................................. 81 

2.2- Palavras em Jogo ......................................................................................................... 89 

2.3- Axiomas em disputa .................................................................................................... 92 

2.4- Mudança nas bases axiológicas do discurso ............................................................. 100 

3- Queermuseu no Parque Lage: Por trás da guerra contra a censura ....................... 107 

3.1- A arte vai à guerra ..................................................................................................... 109 

3.2- A reabertura da exposição ........................................................................................ 117 

3.3- O campo artístico fora do regime de exceção .......................................................... 128 

3.4- De volta ao Parque Lage ............................................................................................ 139 

4- Considerações finais .............................................................................................. 145 

5- Referências Bibliográficas .................................................................................... 151 

 

 
 



 

Lista de Imagens 

 

Figura 1-  "Travesti da Lambada e Deusa das Águas" de Bia Leite; uma das obras 

acusadas de incentivo à pedofilia ................................................................................... 40 

Figura 2 - Grafo polarização do debate no Twitter ........................................................ 42 

Figura 3 - Nuvem de palavras......................................................................................... 62 

Figura 4-  Nuvem de palavras número 2 ........................................................................ 63 

Figura 5 - Da esquerda para a direita, os urinóis de Levine, Gober e Hammons ........... 68 

Figura 6 "Les Deux Plateaux" Daniel Buren .................................................................. 75 

Figura 7  Rideu de Feur de Christo e Jeaene-Claude, .................................................... 76 

Figura 8 - Rosie, Mapplethorpe, 1976 ............................................................................ 83 

Figura 9 - "Desenhando em Terços", Márcia X ............................................................. 86 

Figura 10 - Screenshot da convocação do MBL contra a Queermuseu no Parque Lage

 ...................................................................................................................................... 118 

Figura 11- Manifestantes na abertura da Queermuseu no Parque Lage ....................... 121 

Figura 12 - À esquerda, Fotografia da exposição em Porto Alegre, à direita, no Rio de 

Janeiro ........................................................................................................................... 138 

Figura 13- Fotografias feitas na exposição em Porto Alegre (esquerda) e no Rio de Janeiro 

(direita) ......................................................................................................................... 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795289
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795289
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795290
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795293
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795294
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795295
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795296
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795297
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795298
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795298
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795299
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795300
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795300
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795301
file:///C:/Users/Sara/Documents/UFF/Pesquisa/Para%20a%20versão%20final/Correção/REAÇÃO,%20MOBILIZAÇÃO%20E%20PRODUÇÃO%20DE%20SENTIDOS%20NA%20ARTE.docx%23_Toc536795301


Lista de siglas 

 

Alerj – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

Alesp – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

CAC – Contemporary Arts Center  

CCBB – Centro Cultural Banco do Brasil 

CONMAR - Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio 

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito 

DAPP-FGV - Diretoria de Análises de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas 

DEM – Democratas 

Diap - Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar  

EAV – Escola de Artes Visuais 

EPL – Estudantes Pela Liberdade 

FGV – Fundação Getúlio Vargas  

LGBTT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros 

LGBTTI – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexuais 

MAM – Museu de Arte Moderna 

MAM-Rio – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro 

MAM-SP – Museu de Arte Moderna de São Paulo 

MAR – Museu de Arte do Rio 

MBL – Movimento Brasil Livre 

MPF – Ministério Público Federal 

NEA – National Endowment for the Arts 

ONGs – Organizações Não-Governamentais 

PMs – Policiais Militares 

PNE – Plano Nacional de Educação 

Pronac – Programa Nacional de Apoio à Cultura  

PSOL – Partido Socialismo e Liberdade 

PT – Partido dos Trabalhadores 

PTB – Partido Trabalhista Brasileiro  



UFAL - Universidade Federal do Alagoas 

UFBA - Universidade Federal da Bahia 

UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora 

UFMA – Universidade Federal do Maranhão 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UFPA – Universidade Federal do Pará 

UFPI - Universidade Federal do Piauí 

UFPR – Universidade Federal do Paraná 

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina 

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Introdução 
 

O mês de setembro de 2017 ficou marcado pelo encerramento precoce de uma 

exposição que viriam a ser alvo de discussões animosas na mídia e redes sociais, e 

motivaria ainda protestos contrários à sua continuidade, inflamando debates na esfera 

pública que alcançariam, inclusive, a mídia internacional. 

A exposição “Queermuseu – Cartografias da diferença na arte brasileira”, tinha 

como intenção “acionar a questão da diferença sob uma perspectiva queer, [...]com uma 

abordagem canibalista, nos termos do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade, 

convergindo para uma questão de gênero”1. Na exposição, com 264 obras de 85 artistas 

– que incluía artistas consagrados como Ligia Clark, Candido Portinari, Alfredo Volpi e 

Adriana Varejão - “os cânones restritivos do cânone artístico não são mais dominantes, e 

o aparato museológico mostra-se desestabilizado”. Nas palavras de seu curador, também 

não havia homofobia, embora o tema fosse pensado como meio de explicitar como esta 

seria pervasiva na cultura. 

A exposição seguiu normalmente até a publicação de um texto no portal regional 

Lócus Online2 que acusava o Santander Cultural de promover a pedofilia, pornografia e 

arte profana em exposição. A partir de então, postagens e comentários nas redes sociais, 

contrários à mostra, se multiplicaram. Grupos liberais e conservadores passam a se 

manifestar, reivindicando o fim da Queermuseu, páginas na internet aconselham o 

encerramento das contas no banco Santander, o Ministério Público passa a receber 

notificações sobre o conteúdo da exposição. Frente à grande mobilização e repercussão 

negativa, principalmente nas páginas do Santander Cultural em redes sociais, a instituição 

decide encerrar a exposição quase um mês antes da data prevista. O encerramento da 

exposição levou manifestantes contra e a favor a protestar no centro de Porto Alegre, 

havendo enfrentamento com a polícia.3 

                                                           
1 Gaudêncio Fidelix, curador da exposição, em texto para o jornal ZeroHora. Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/08/curador-explica-como-sera-o-
queermuseu-nova-exposicao-no-santander-cultural-9867491.html 
2 Santander Cultural promove pedofilia, pornografia e arte profana em Porto Alegre, Disponível em: 
http://www.locusonline.com.br/2017/09/06/santander-cultural-promove-pedofilia-pornografia-e-arte-
profana-em-porto-alegre/ 
3  Protesto em frente ao Santander Cultural termina com briga entre manifestantes, confronto com a 
PM e dois presos, Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/protesto-em-
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 Acompanhei o desdobramento dos acontecimentos através das lentes da internet 

e comentários de amigos; embora eu mantivesse a distância física, a repercussão causada 

pela sucessão de eventos que se iniciou foi alvo de debates pelos meses seguintes; o caso 

não foi menos discutido, a divergência de opiniões e a polarização de posições não foi 

menos intensa. Políticos, intelectuais, artistas, curadores, advogados e personalidades da 

internet foram apenas alguns dos atores que participaram, mobilizando opiniões sobre os 

acontecimentos que tiveram início com a forte reação do público a essas duas 

manifestações artísticas.  

Esse não é o único nem um dos poucos casos em que manifestações artísticas se 

tornam alvo de mobilizações e protestos públicos contra sua realização ou seu conteúdo. 

Como veremos, diversos tipos de “registro de valor” (Heinich, 2011) são acionados para 

expressar desacordo com práticas artísticas que parecem transgredir normas ou princípios 

sociais e coletivos. Os casos aqui abordados chamam a atenção não só pela comoção 

pública que promoveram, mas também pelas condições sociais em que emergiram e pelo 

“desfecho” que tiveram. A mostra “Queermuseu” ganharia continuidade através do 

financiamento coletivo possibilitado por uma plataforma de crowdfunding na internet, 

recebendo apoio ainda de diversos artistas e profissionais da arte que, solidários a sua 

continuação, promoveram eventos que teriam os fundos revertidos para sua realização. 

Este trabalho consiste num estudo de caso que visa, para além de tentar da conta 

da multiplicidade de argumentos mobilizados pelos atores para justificar suas posições, 

contra ou a favor - colocando em evidência o contexto e condições sociais e políticas em 

que tais eventos ocorreram – pensar as novas formas de recepção, possibilitadas pelo 

desenvolvimento e popularização da tecnologia, das redes sociais e das mídias, e refletir 

sobre o conteúdo dos discursos de opositores e simpatizantes, pensando as reações a obras 

de arte e exposições a partir de uma perspectiva sócio histórica. 

Nesse sentido, ao me debruçar sobre o desenrolar de tais eventos e as discussões 

que eles provocaram, pretendo pensar a articulação entre arte e vida social através da 

forma como discursos, valores e conjuntos de palavras foram acionados para construir 

argumentos contrários e a favor e, de que maneira tais posicionamentos são cooptados 

por uma lógica política partidária polarizada em um contexto específico. A comoção em 

                                                           
frente-ao-santander-cultural-termina-com-briga-entre-manifestantes-confronto-com-a-bm-e-dois-
presos.ghtml 
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torno desses acontecimentos, que se deu na maior parte em debates na internet, convida 

ainda a refletir sobre os novos públicos, que participam ou recebem o conteúdo de 

exposições através de redes sociais e mídias, fora do espaço físico do museu, galeria ou 

centro cultural. É possível que o momento atual presencie o surgimento de uma nova 

forma de recepção, virtual, descorporificada, não presencial.  

O conjunto de reações contrárias agrupados em torno da construção argumentativa 

que busca justificar a agressividade das opiniões negativas evoca, ao mesmo tempo, a 

particularidade do contexto em que tais eventos acontecem e outros episódios de rejeição 

à arte, tão comuns à história da arte e da recepção. A partir dessa observação, faço um 

esforço na tentativa de compreender quais motivos estão implicados nessa rejeição e de 

que forma a arte é usada como pretexto para que pessoas possam emitir juízos e protestar 

contra determinado conjunto de valores que consideram ameaçadores ou prejudiciais. 

É importante ressaltar que, ao eleger os acontecimentos que citei como objeto, 

seleciono focos de atenção, não deixando de lado a multiplicidade de questões que 

evocam, mas a fim de me debruçar sobre questões que busco esclarecer. Dessa forma, 

não me volto para o conteúdo semiótico ou estético das obras que porventura vierem a 

incitar os protestos – exceto quanto esses fatores surgirem no discurso dos atores -, mas 

para os argumentos e justificativas em torno dos quais se aglutinam defesas e protestos 

às manifestações artísticas. 

Se por um lado, o discurso dos principais atores responsáveis por mobilizar a 

opinião dos espectadores constitui um conjunto específico, mensurável e “rastreável” de 

pessoas, conhecer os pontos de vista dos públicos por meio do relato pessoal constitui 

tarefa quase impossível. Ainda há de se considerar a dificuldade de fazer com que as 

pessoas mantenham sua opinião, principalmente sua rejeição, sobre arte contemporânea 

em uma situação de entrevista, especialmente se considerarmos que a figura do 

pesquisador nem sempre se apresenta de modo claro aos pesquisados.  

Nesse sentido, a escolha está em trabalhar com opiniões já elaboradas ao invés de 

criar novas situações; essa opção metodológica tem a vantagem de evitar criar situações 

que poderiam dirigir as respostas. A dificuldade em buscar essas opiniões, no entanto, se 

dá pela ausência de uma “identificação”, uma vez que qualquer pessoa constitui “público” 

em potencial. A partir dessas observações surge a necessidade de buscar essas opiniões 

no lugar em que as pessoas se sentem confortáveis para expressá-las, sendo o espaço 
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virtual privilegiado para essa coleta, não só por considerar o fato de que tais eventos se 

desenrolaram no passado e que as impressões que causaram foram em grande parte 

influenciadas pelo contexto em que se deram, como também porque foi nas redes sociais 

que grande parte dos debates aconteceu. Dessa forma, busco considerar a opinião de 

pessoas que, sem nenhum outro motivo que não sua iniciativa própria, expressaram seus 

pensamentos em espaços de discussão possibilitados pelas redes sociais. Há também de 

se levar em conta que, a grande mobilização e polarização de opiniões só foi possível 

graças à cobertura da mídia e aos espaços de interação virtual, uma vez que os 

acontecimentos foram situados em um espaço e tempo específicos, mas as mobilizações 

se expandiram para outros lugares e perduraram por mais algumas semanas. 

Uma parte das opiniões do grande público que considerarei para a construção do 

objeto provem da aplicação de um questionário pensado, na verdade, para uma outra 

versão dessa pesquisa. Essa versão anterior tinha como intenção compreender as formas 

de experimentar a arte contemporânea através do espectro entre duas realidades opostas: 

a adesão de um público especializado a exposições de arte em galerias, ateliês e museus 

e a afluência do chamado grande público a museus e centros culturais.  Essa proposta 

apresentava também como opção metodológica a abordagem de comentários, críticas e 

defesas à Queermuseu, pela singularidade das mobilizações provocou. Para a análise 

dessas ocorrências, existia um capítulo dedicado nessa versão anterior. 

No entanto, compreendemos que não seria possível dar conta deste recorte tão 

abrangente no espaço de um capítulo; a forte reação dos públicos a tais manifestações 

bem como a trajetória singular do desenvolvimento desse caso constitui, por si só, um 

objeto rico, passível de investigação sociológica. Para aquela primeira versão, no entanto, 

havíamos nos empenhado na recolha de dados, tanto para entender as relações dos 

públicos dentro do espectro de reações possíveis e observáveis à arte contemporânea, 

quanto as reações ao caso específico sobre os quais agora proponho o estudo. Nesse 

sentido, parte das observações feitas até agora, embora não de todo descartáveis, estavam 

direcionadas a um outro foco de análise; não deixam, no entanto, de servir como 

experiência e ajudam a entender possíveis posições e articulações, principalmente 

daqueles que participam dos mundos da arte. 

Desde o início do ano passado, com as aulas do mestrado, venho reunindo a 

bibliografia na qual me baseei na construção desta pesquisa. Em conjunto com a 

orientação e a partir das aulas, principalmente de sociologia da arte e sociologia da arte 
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contemporânea, reuni muitos dos textos dos quais faço uso neste trabalho. Aqueles que 

diferem do corpo bibliográfico proposto pelas ementas dessas disciplinas constantemente 

são textos que os autores usam como referenciais em suas pesquisas. Assim, devo às duas 

disciplinas quase a totalidade da bibliografia até aqui empregada. 

A partir de outubro do ano passado, passei a frequentar exposições de arte 

contemporânea de todos os “formatos”. Desde eventos promovidos por museus e centros 

culturais grandes no Rio de Janeiro, como o MAM e o CCBB, quanto exposições menores 

oferecidas por galerias e ateliês (as vezes até organizadas por alunos de artes visuais em 

galpões e estacionamentos), e fora do corredor cultural que atrai grande afluência de 

pessoas. Nessa experiência pude perceber como a composição dos públicos muda 

dependendo dos locais em que tais exposições acontecem, e como esses públicos vão se 

tornando mais homogêneos na medida em que diminuem as dimensões dos locais que 

abrigam exposições e a divulgação. Constatei, por exemplo, que quanto mais longe dos 

grandes museus e centros culturais, maiores as chances de o público ser composto 

exclusivamente por participantes do campo da arte em quaisquer níveis, sejam eles 

estudantes de arte visuais, curadores, colecionadores, diretores de museus e centros 

culturais, críticos ou galeristas. A observação in loco também ajudou a estabelecer o 

contato mais direto com alguns desses atores.   

Para trabalhar com a noção de público, buscamos refletir sobre essa categoria 

através de uma revisão da bibliografia sobre o tema. Embora a sociologia da arte seja hoje 

um campo de estudos institucionalizado, com questões e objetos de pesquisa definidos, 

concentrado pesquisadores especializados e métodos particulares à sua especificidade a 

seu redor, a literatura sociológica que trata da reação aos objetos de arte é, no entanto, 

escassa. A “sociologia da recepção”, é provavelmente a linha de interesse da sociologia 

da arte que mais se aproxima da proposta deste trabalho; o estudo da recepção que leva, 

não a um conhecimento em última análise das obras, mas a compreensão da relação que 

os atores estabelecem com os fenômenos artísticos, tem seu início marcado por pesquisas 

de sondagem que revelam dados quantitativos sobre práticas e hábitos culturais dos 

públicos. Com o passar do tempo, pesquisadores passam a pensar o público em si como 

objeto de pesquisa rico e diversificado, e inauguram uma abordagem qualitativa de 

pesquisa, prestando mais atenção na constituição dos públicos enquanto grupos de 

pessoas com interesses, práticas diversificadas e específicas em sua relação direta com os 
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objetos de arte, do que levantando dados quantitativos sobre a frequentação, práticas 

culturais e composição do público. 

Para além da reflexão de como os públicos das artes foram abordados até então 

pela sociologia, questionamos a possibilidade de pensar em uma nova forma de 

participação dos públicos, que considera o envolvimento em determinada atividade 

artística a partir das imagens e vídeos compartilhados pelas redes sociais e mídias e relatos 

de amigos, ou pessoas influentes que falam sobre, como críticos, por exemplo. Muito 

embora grande parte das pessoas que se manifestaram sobre a mostra ou a performance 

não tenham participado delas de forma presencial – ou sequer tenham visto quaisquer 

imagens produzidas sobre esses eventos – elas exerceram um papel tanto no cancelamento 

da mostra, quanto na decisão do prefeito do Rio em suspender as negociações para trazê-

la para a cidade e, principalmente, na repercussão internacional que a Queermuseu 

provocou. Dessa forma, busco debater a validade de conceituar como “público”, pessoas 

que, embora não tenham participado/visitado da exposição de forma presencial, conhece 

seu conteúdo e é por ele afetado. 

 Muito embora o registro da admiração seja frequentemente acionado como 

entrada sociológica na abordagem da relação entre espectadores e objetos de arte, as 

reações negativas constituem também campo fértil para investigar de que que maneira os 

valores atribuídos aos objetos de arte são acionados e mobilizados, mesmo que os 

julgamentos a eles vinculados partam de esferas que não necessariamente tocam as 

questões estéticas. Assim como a admiração, a rejeição apresenta uma lógica própria 

passível de revelar valores sociais e enfoco ambas as construções, favoráveis ou 

desfavoráveis, positivas ou negativas, na construção deste trabalho. Nesse sentido, volto 

minha atenção para entender como essas reações se deram ao longo da história da arte 

recente, trazendo para a discussão autores que tomaram a recepção negativa como objeto 

de estudo. 

 No entanto como mencionado, a literatura relacionada à reação dos públicos é 

ainda escassa. Nathalie Heinich é uma das poucas autoras que se dedica a estudar a reação 

dos públicos de arte contemporânea desde os anos 1980. Assim, discussão iniciada por 

Heinich, recebe bastante espaço, não só pela semelhança com o objeto de estudo, como 

também pela maneira como a autora o aborda, partindo das opiniões do grande público e 

do senso comum para entender as rejeições à arte contemporânea ao invés de se debruçar 

sobre o discurso de especialistas. Como veremos, a autora categoriza as rejeições a partir 
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de “registros de valor” (Heinich, 2011), que são coletados junto ao público leigo para 

entender a forma que expressam desacordo com práticas artísticas que parecem 

transgredir normas ou princípios sociais. 

 Buscando expandir a discussão, me apoio também em autores que, vindos da 

história da arte, voltam seu foco para as reações mais violentas a obras de arte, como atos 

vandalismo, destruição ou de intervenção, procurando observar as regularidades e 

dissidências desses episódios a partir do contexto social em que emergem, comparando 

os casos aqui estudados com outros em que a arte provocou a rejeição violenta, atentando 

para pontos comuns ou particularidades nesses eventos. A partir desse movimento, busco 

situar os casos que observo dentro da história recente da arte e da recepção. 

 Para além dos eventos que acabaram por colocar fim à Queermuseu em setembro 

de 2017, no último capítulo voltamos à exposição, reaberta no ano seguinte, a fim de nos 

aproximarmos das reações dos públicos nessa segunda versão da mostra. Aqui, daremos 

enfoque à produção de sentidos, significados e palavras que vão sendo associados à 

exposição durante o ano que a mesma permaneceu fechada; observamos também a 

movimentação do campo artístico, descrita pelas ações de profissionais da arte e artistas, 

ao redor da campanha pela reabertura da exposição, pensando em questões como a 

autonomia do campo e a sujeição às exigências externas – aqui ilustradas pelo 

encerramento de uma exposição por instituições outras que não as ligadas à arte – já 

analisadas por Bourdieu (1982, 1996) em outro momento. 

 Por fim, apresentamos as contribuições que essa pesquisa pode ter alcançado pelo 

acompanhamento da trajetória de um caso representativo. As observações feitas ao longo 

do texto serão retomadas com a intenção de apresentar de que forma essa investigação 

contribuiu para responder algumas das questões levantadas, apresentando também o 

alcance e os limites deste trabalho. 
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Sobre a visão dos “públicos” 
 

Se de acordo com Duchamp são os contempladores que fazem os quadros, só 

poderíamos extrair da arte alguma função ou significado se considerássemos o produto 

da experiência dos públicos (Heinich, 2008:71). Em concordância com essa afirmação, o 

objetivo deste trabalho está em entender a produção de sentidos que se dá no contato entre 

os públicos e arte através do estudo de um caso limite: a exposição Queermuseu, fechada 

em Porto Alegre em 2017. Buscamos compreender de que forma as pessoas atribuem 

sentidos à arte e como a construção desses sentidos podem estar atreladas ao contexto que 

circunda a prática artística, partindo das reações, opiniões, comentários e discursos feitos 

pelas pessoas ao redor de um caso polêmico. Consideramos para este trabalho a maneira 

como a opinião do “grande público” influenciou e foi influenciada na construção de 

sentidos e palavras que passam a circular na esfera pública sobre a mostra, pensando ainda 

as novas formas de mediação que possibilitam, por exemplo, que pessoas que não 

visitaram a exposição se sintam aptas a opinar sobre, defendendo-a ou pedindo seu 

encerramento. Embora este não seja um trabalho voltado fundamentalmente para os 

públicos, tomá-los como entrada para a produção de sentidos que existem nos contatos 

entre as pessoas e a arte exige que se faça uma reflexão sobre como esta categoria vem 

sendo pensada na sociologia. 

Neste tópico, buscamos contrapor aquilo que tradicionalmente tem sido entendido 

por “público” frente às diversas concepções deste termo. Através de uma revisão 

bibliográfica, objetivamos circunscrever a maneira como pretendemos pensar os públicos 

dentro do escopo deste trabalho, considerando a pesquisa no campo da sociologia da arte, 

bem como os autores que colocaram os públicos no centro da problemática de seu 

trabalho. Assim, fazemos um esforço na direção de esclarecer a circunstâncias 

contextuais que alteram ou alargam a noção que se tem de “público” diante da 

popularização da internet e das mídias sociais, que surgem como condição para abordar 

a exposição que colocamos sob análise nesta pesquisa. Nesse sentido, conjugamos as 

pesquisas e formas de enxergar e pensar os públicos na era das mídias sociais e em relação 

à desconstrução dos cânones da arte contemporânea, que exige cada vez mais a 

participação de “mediadores” na recepção. 
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A questão do público 

 

 

Tomar os públicos de arte como objeto de estudo está no cerne de um dos atos 

fundadores da sociologia da arte, tal como a conhecemos hoje. A pesquisa que deu origem 

ao livro “L’Amour de l’art”, publicada pela primeira vez em 1966, coordenada por Pierre 

Bourdieu e Alain Darbel, consistia na aplicação de métodos de pesquisa estatísticos à 

frequentação de museus de arte da Europa. Até então reservadas ao marketing, comercial 

ou político, a aplicação de enquetes de opinião permitiu mensurar a diferenciação das 

condutas em função das estratificações sociodemográficas como idade, sexo, origem 

geográfica e social e nível de estudos (Heinich, 2008:72).  

O estudo pioneiro de Pierre Bourdieu e Alain Darbel trazia inovações 

consideráveis e suas conclusões transformariam de forma irreversível a abordagem da 

questão (Ibid.). Para responder às questões levantadas por Bourdieu, a equipe de 

pesquisadores empreendeu a aplicação de questionários em diversos museus de cinco 

países da Europa – Espanha, França, Grécia, Holanda e Polônia – com objetivo de 

entender a articulação entre público e museus de arte a fim esclarecer as condições 

socioculturais que acompanham as visitações frequentes a esses espaços. 

Buscando desvendar os mecanismos por trás do declarado “gosto” que os 

visitantes de museus têm pela prática, Bourdieu e Darbel falam sobre a exigência de 

disposições dos “amantes” da arte para que haja a fruição, sendo necessárias condições 

sociais de acesso às práticas culturais. Essa afirmação iria de encontro com as noções 

ventiladas tanto pelos profissionais da área (curadores, diretores de museus, etc.) quanto 

pelo público iniciado, de que o gosto cultural faria parte de um processo natural e que não 

envolveria disposições herdadas e cultivadas lentamente ao longo da vida.  Nessa 

perspectiva, o caráter pioneiro da pesquisa empreendida se deve ao fato de enfatizar a 

dimensão social que seria a maior responsável por conformar a maneira de se apropriar 

dos bens culturais disponíveis em museus (Bourdieu, Darbel, 1969).   

O trabalho deixa claro ainda que a correlação estatística entre frequentadores de 

museus de arte e o maior nível nos estudos nem sempre perpassa a origem social no que 

diz respeito aos rendimentos. Assim, Bourdieu define que o acesso aos “bens simbólicos” 

não é redutível aos meios financeiros, mas construído ao longo da vida através de 

“disposições” incorporadas pela educação familiar. As conclusões dessa pesquisa 
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evidenciam ainda a reprodução de obstáculos invisíveis por parte dos museus de arte que 

agravam o distanciamento entre iniciantes e iniciados, uma vez que pressupõe a 

universalidade e transparência dos valores artísticos. 

O gosto, a propensão ou aptidão à apropriação a determinadas práticas ou 

categorias de objetos, que permite aos atores julgar a qualidade de uma fotografia ou 

orientar-se num museu é entendido por Bourdieu como um conjunto coerente de hábitos 

que é construído pela interiorização inconsciente de modos de ser próprios do meio. A 

partir desse conceito é possível pensar a dificuldade de acesso aos locais da alta cultura, 

não diretamente ligada aos rendimentos financeiros, mas à falta de familiaridade, 

manifestas nas posturas corporais, na aparência do vestuário, no modo de falar e se 

deslocar (Heinich, 2008:76). 

O trabalho de Bourdieu e Darbel coloca os públicos e o hábitos culturais no plano 

central da pesquisa, mas tem como problemática a questão das disposições necessárias 

para despertar o interesse pela arte e pela cultura; nesse sentido, não são as práticas dos 

públicos ou o público enquanto categoria que são problematizados na pesquisa, mas sim 

os mecanismos por trás dos gostos e interesses pela arte. No entanto, o trabalho dos 

autores é um dos primeiros a pensar a sociologia da arte fora de um projeto explicativo 

que teria por análise última compreender o significado/sentido das obras. A partir de 

então, a disciplina passa a dirigir seu olhar para outras questões do mundo da arte, que 

não aquelas pautadas pela estética; assim, a sociologia da recepção, sem tencionar traduzir 

a arte através do “olhar do público”, volta seu interesse para as diferentes categorias de 

públicos, sua morfologia, comportamentos, motivações e emoções, buscando nada mais 

que o conhecimento da relação dos atores com os fenômenos artísticos (Heinich, 

2008:71). 

Embora os estudos sobre a recepção venham afirmando a necessidade da inclusão 

da atividade do público como parte constitutiva da esfera artística, Vera Zolberg 

(1990:137) afirma que dois conjuntos de ideias sobre a audiência vêm confundindo os 

analistas desse objeto. Enquanto o primeiro deles toma o público como constituído de 

atores autônomos e individuais – essa visão se apoia fortemente na pesquisa quantitativa 

-, o segundo o considera uma massa manipulável. Ainda de acordo com a autora, nenhuma 

dessas formulações é pertinente com a observação empírica; embora frequentemente 

assumido como um grupo de atores individuais que atomisticamente usam a arte para o 

prazer particular, diversos trabalhos apontam para um comportamento em termos de 
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membros de um grupo, que usam as artes para fins que ultrapassam apenas a 

contemplação estética. 

Nesse sentido, seu comportamento pode ser orientado para objetivos mais 

complexos que articulam fins sociais, econômicos e simbólicos. Enquanto 

comportamento dos públicos é mediado por diversos fatores que não se limitam ao prazer 

estético individual, tomar a natureza dessa mediação como objeto de estudo bem como a 

organização que os públicos assumem no contato com as artes – em pares, grupos de 

amigos, ou seja, pensar o contato também com interação social – é fundamental para 

afastar da análise a noção de público construído por atores autônomos; considerar a 

natureza heterogênea em características sociais e preferências estéticas faz com que os 

públicos emerjam como uma categoria que não se adequa ao modelo de massa.  

Nem composto por indivíduos atomizados que usam o prazer estético como fim 

último do consumo das artes, nem massa maleável e uniforme: ainda que desmistificar 

essas categorias não seja o foco de sua pesquisa, Lígia Dabul (2005) questiona a tendência 

a conceber a presença do público em exposições como parte de uma relação 

indivíduo/obra e, assim, tomar essa presença como prática individual. Normalmente 

tratada pela literatura como “visita”, esse enfoque reduz a participação dos públicos à 

uma atividade atomizada, irrelevante à atenção sociológica por não constituir em si um 

objeto coletivo e significativo. 

Ao concentrar o foco de análise na presença do público em exposições, a autora 

chama a atenção para o fato de que não necessariamente, nem fundamentalmente, o que 

é experimentado pelos públicos é “receber” ou produzir sentidos/significados sobre as 

obras. Mesmo que os estudos sobre a arte como vida social apontem a recepção como 

atividade característica ou explicativa e substantiva de toda presença do público nas 

exposições, Dabul vai mostrar que a visita pode se construir como ocasião em que 

sociabilidades são atualizadas ou instauradas em práticas que nem sempre estão voltadas 

para a contemplação das obras expostas (Dabul, 2005:16).  

A partir da observação empírica de espectadores em exposições de objetos de 

artes, a autora verifica que o público costuma efetuar suas visitas não individualmente; 

esse fato, que pode ser pensado como aparentemente banal ou apenas mais um índice no 

elenco de uma pesquisa quantitativa, se mostrou crucial para a compreensão do que 

consiste e o que significa a presença do público nessas exposições (Dabul, 2005:169) e 
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vai de encontro com a crença, grande parte veiculada pela literatura sobre públicos, de 

um público individual e de visitas particulares. Dabul chama a atenção, no entanto, que o 

enfoque da sociabilidade dos atores em contato com as obras não está propriamente 

negligenciado pelos autores, mas constando simplesmente, fora da pauta das 

preocupações dessas pesquisas; essa não-abordagem corresponde a uma não-

problematização de dimensões que são sociologicamente relevantes no contato entre 

público e obras de arte e contribui para a construção de uma noção de público que suprime 

a sociabilidade (Op. Cit. pág. 174). 

Dessa forma, ao contrário de pensar o contato com a obra de arte como uma prática 

particular e individual, a autora nos apresenta uma variedade de práticas que o público 

experimenta durante o tempo da exposição, ressaltando a sociabilidade como valor 

associado a essa prática, uma vez que grande parte dos visitantes se dirigem às exposições 

acompanhados do outro, com quem vão interagir ao longo dela. Para além da 

compreensão da inclusão do público no fenômeno social da arte partindo da consideração 

da experiência de recepção/contemplação da obra como um processo socialmente 

determinado ou socialmente significativo, se faz necessário reconhecer como socialmente 

determinado ou socialmente significativo também as circunstâncias de contato dos atores 

que conformam os públicos com as obras de arte (Op. Cit. pág. 94). 

Dabul afirma que enfatizar as interações entre os atores durante as visitas consistiu 

em acentuar a tentativa de afastar a concepção do público como massa; o trabalho 

etnográfico permitiu observar a heterogeneidade de comportamentos e interações entre 

os visitantes durante o tempo da exposição. Nesse sentido, a autora demonstra que tanto 

a concepção dos públicos como unidades atomizadas quanto como “massa” fica 

desestabilizada frente a uma aproximação qualitativa desse objeto. 

Assim como Dabul, Fleury (2009) questiona a falta de análises feitas sobre a 

noção do próprio público, seja em termos do que a palavra significa ou das questões que 

ela suscita nos discursos políticos e artísticos que se referem incessantemente a ela. O 

autor reflete sobre a conceituação de público feita pela chamada sociologia da recepção, 

considerando a pluralidade do objeto que nem sempre é abordada pela definição 

tradicional de público, levando em conta ainda a razão histórica pela qual os públicos da 

cultura se tornaram objeto de estudo na França – a existência, nesse país, de políticas 

públicas sobre a cultura. Segundo Fleury, sem pensar, o público é visto como algo que 

não é apenas óbvio, mas também natural (Fleury, 2009:17). 
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Pensada pelo autor como metonímia de “povo”, o termo “público” no singular, é 

problematizado em sua discussão por cristalizar a falsa noção de um conjunto homogêneo 

e unitário de leitores, ouvintes ou espectadores e mantém correspondência, tanto com a 

metáfora do corpo político unificado, quanto a ideia, trazida da esfera literária e mais 

próxima da noção clássica de público, que considera espectadores enquanto receptores, 

destinatários. Não há um público, há vários, tão heterogêneo quanto são os gêneros 

artísticos e as expectativas afetivas e intelectuais dos indivíduos.  

Assim, o autor busca responder 

Com o que estamos lidando quando lidamos com essa palavra, seus 

significados e usos? A que tipos de comunidades se refere, que tipo de destino 

descreve? A que necessidades simbólicas ela responde? Que identidades 

imaginárias permite? E que lugar tem nos discursos políticos e sociológicos? 

(Fleury, 2009:17) 

 

O recurso ao “público” atualiza o fato de que a realidade não é apenas real, mas 

também imaginada. Nesse sentido, “o público” é uma categoria que oferece suporte 

metafórico para uma concepção que reduz as representações a instrumentos de análise 

que contribuem para disseminar a noção de unidade que, no próprio termo, prescreve 

aquilo que descreve. 

A noção de público é ainda encorajada pelo uso linguístico cotidiano; para o autor, 

cabe analisar os vários tipos de relacionamentos entre obras de arte, agentes culturais e 

espectadores para que se desconstrua a noção de público unitário. Assim, Fleury afirma 

que não há público no geral, mas coalizões efêmeras ou agrupamentos que o 

individualismo moderno tornou precário; o mundo dos públicos, a despeito da observação 

sociológica das regularidades que caracterizam as relações, é de permanente mudança e 

realinhamento. É nesse sentido que o autor defende o emprego de “públicos”, no plural, 

na tentativa de abarcar a multiplicidade de indivíduos, expectativas e relações que o 

“tornar-se público” envolve. 

Tanto Dabul quanto Fleury refletem e discutem sobre a natureza do público em si, 

seu comportamento em exposições de arte, no sentido de evidenciar as práticas que 

efetivamente se desenrolam durante as visitas, desconstruindo a visão da sociologia da 

recepção, que concebe o público como uma soma de indivíduos atomizados, orientados 
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unicamente pelo prazer estético, esvaziando assim o contexto do contato entre espectador 

e obra de toda sociabilidade que o acompanha. Ao questionar a categoria público, no 

singular, Fleury ressalta a pluralidade do objeto, que, diminuído pelo uso linguístico, 

transporta com o termo a noção errônea de homogeneidade e unidade. A pesquisa 

empírica que ambos abordam, Dabul partindo de uma aproximação etnográfica e Fleury 

se baseando nas enquetes realizadas com públicos de festivais e em pesquisadores dos 

públicos, aponta para o lado contrário daquele demonstrado pela literatura da recepção: 

plural, heterogêneo, não estático, social e nem sempre orientado exclusivamente pelo 

prazer estético, as recentes pesquisas sobre os públicos o apresentam como um corpo 

social heterogêneo e pautado pelo movimento de identificação e reagrupamento. 

Também mostrando uma outra faceta sobre os públicos que não àquela iniciada 

pelo pensamento de Bourdieu e Darbel com a pesquisa sobre a frequentação de museus 

de arte na Europa, Olivier Donnat questiona a lógica da legitimidade baseada na 

correspondência estrita entre a posição social dos indivíduos e o estatuto das obras e 

produtos culturais que se inspira em uma escala linear, indo da cultura popular à cultura 

erudita (Donnat, 2004:87). Segundo o autor, partindo das recentes investigações no 

comportamento cultural dos franceses, é possível concluir a permanência de fortes 

desigualdades sociais no acesso à cultura, que faz notar que as categorias desfavorecidas 

da população investem pouco em consumo cultural e que o “desejo” pela cultura 

permanece estreitamente correlacionado ao capital cultural. Nesse sentido, o autor diz se 

ver obrigado a reconhecer que pouco mudou desde a década de 1960 e que as ferramentas 

fornecidas pela teoria de legitimidade não perderam relevância (Op. Cit. 88).  

No entanto, Donnat aponta que muitos resultados da investigação sobre práticas 

culturais são difíceis de relatar partindo do quadro analisado por Bourdieu. As últimas 

décadas, marcadas na França pela democratização das escolas e de produção e difusão 

culturais e no resto do mundo pelo aumento da influência da tecnologia e 

consequentemente ao aumento considerável de consumo cultural no espaço doméstico, 

testemunham a tendência do enriquecimento dos mundos culturais e diversificação desse 

tipo de consumo, o que torna a análise que considera apenas noções de cultura popular, 

média e erudita, inadequada. A partir dessa constatação, o autor sugere uma outra forma 

de abordar os públicos e sua relação com a cultura - que não aquela da teoria da 

legitimação – que permitiria pensar a complexidade das relações entre posições sociais e 

trajetórias de um lado e consumo e preferências culturais de outro.  
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Assim o autor propõe, ao invés de três “níveis” para o consumo cultural, sete 

universos culturais, de fronteiras mais ou menos marcadas, supondo que certas categorias 

da população apresentam uma configuração particular de atitudes, habilidades e 

preferências que podem ser aproximadas, fazendo com que essas pessoas façam parte de 

um mesmo universo cultural. Podemos exprimir, a partir dessa afirmação, que 

adolescentes estão mais próximos uns dos outros, ainda que variando em classe social, do 

que adolescentes e adultos de uma mesma classe. É pertinente salientar que a pesquisa 

realizada pelo autor se restringe aos públicos da França. Embora transpor os resultados 

dessa pesquisa para um outro contexto - como o que visamos cobrir com este trabalho -  

seja delicado, talvez seja interessante pensar que, para além do viés de classe, os públicos 

sejam mobilizados por ideais e atitudes outras que aproximam pessoas com diferentes 

acúmulos de “capital cultural” sob uma mesma opinião. Assim, talvez não faça tanto 

sentido, por exemplo, aproximar indivíduos a partir do cruzamento de informações como 

origem social, nível de estudos e faixa etária, quanto pensar uma afinidade que surge na 

experiência e participação de determinado universo cultural. 

Ainda que Donnat trate exclusivamente dos públicos franceses da cultura, alguns 

fenômenos como a democratização do ensino básico, maior facilidade de acesso ao ensino 

superior e disseminação do acesso à internet, podem ser observados em outros contextos 

e contribuem para modificar radicalmente aquela primeira conjuntura, observada por 

Bourdieu e Darbel, e alterar a maneira como os indivíduos se relacionam com a cultura. 

O aumento da influência das tecnologias digitais e do consumo cultural no âmbito 

doméstico é, no entanto, fator crucial para pensarmos de que forma os públicos 

acompanham, se expressam e se relacionam com a produção cultural, de maneira geral e 

com a opinião veiculada pelas mídias digitais sobre arte e arte contemporânea em 

específico. 

O poder da “cultura em domicílio” ligada ao equipamento das casas e ao 

desenvolvimento das tecnologias digitais deslocou o centro de gravidade da dinâmica 

artística e cultural, transformando radicalmente as condições de produção, conservação, 

difusão e apropriação das obras. Por conseguinte, ela deslocou também o centro de 

gravidade da política cultural, obrigando-a a intervir em dinâmicas de desenvolvimento 

grandemente dominadas pela lógica do mercado e por comportamentos que pertencem 

essencialmente à esfera doméstica. (Donnat, 2011:31) 
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O crescente movimento de equipar os domicílios com tecnologia audiovisual fez 

com que, hoje, grande parte de nossas práticas culturais aconteçam no espaço doméstico 

(Donnat, 2011:30); por outro lado, esse movimento impulsionou o embaçamento das 

fronteiras entre público e privado, fenômeno fundamental para compreender as 

mobilizações que propomos como objeto de estudo. 

Muito diferente da noção de espectador passivo, atomizado e orientado 

exclusivamente pelo prazer estético que a sociologia da recepção então apresentava, os 

autores até agora debatidos apresentam contribuições significativas para pensarmos o 

público para além das concepções tradicionais, os apresentando-os em uma pluralidade 

de intenções, expectativas e orientações que vão de encontro com a ideia de 

homogeneidade difundida. Priorizar o heterogêneo e a sociabilidade atrai o interesse, 

neste trabalho, por fornecer uma base de análise que permite entender o comportamento 

dos públicos no caso que será estudado.  

Pautados por grande afluxo de pessoas não orientadas pelo prazer ou crítica da 

estética, os eventos nos quais nos debruçamos apresentam forte componente social e uma 

grande diversidade de intenções e opiniões dos espectadores, que faz com que o público 

constatado contraste radicalmente com a ideia de unidade e homogeneidade.  

Há ainda que se considerar o crescimento de instâncias de mediação entre público 

e objeto artístico na prática contemporânea. Assim, se percepções anteriores da arte 

previam a centralidade de apenas um elemento – a obra de arte – ou de uma relação – a 

relação entre arte e espectador - Heinich, no entanto, sugere que a medição deve ser o 

terceiro item central para se compreender a arte contemporânea (2009:21).  A autora 

salienta que, ao tornar perceptíveis o papel dos mediadores, também tornamos explícita a 

lógica por trás das representações da arte e valor que governam as escolhas no mundo da 

arte. Dessa forma, não é possível pensar em intermediários passivos que apenas 

“mediam” o encontro entre arte e espectador, mas em mediadores ativos, responsáveis 

por traduções e operações que concorrem como “co-criadores” de arte e de público (Op. 

Cit. pág. 29). 

Assim, para compreendermos em sua totalidade as rejeições ao redor da exposição 

que estudamos, é preciso considerar não só as referências mobilizadas pelos atores para 

a interpretação das obras, mas também a “mediação” a que foram expostos. Se se 

considerar como mediações os discursos, palavras e, como afirma Heinich, as 
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representações mentais que se dão ao redor do(s) objeto(s) de arte, e ainda, se tais 

mediadores são passíveis concorrer como “co-criadores”, assim como curadores e 

galeristas, para a produção de sentido na arte, devemos considerar como centrais neste 

caso a atuação de “influenciadores digitais”. Nessa categoria, incluímos aqueles que 

escreveram textos ou gravaram vídeos sobre a exposição, acusando-a de blasfema e 

imoral. Assim como os curadores e críticos, esses atores foram fundamentais para a 

reação do público a tal exposição, graças à sua mediação. 

Muito embora influenciadores digitais sejam atores inteiramente novos no 

processo de mediação entre arte e espectador, a seguir veremos que há muito tempo atores 

outros que não os profissionais da arte emergem como mediadores, influenciando a 

opinião pública e a relação entre arte e vida social. 

Em um contexto em que a arte incorpora, cada vez mais, a presença de mediadores 

em sua práxis, não é absurdo propor que as pessoas que tiveram contato com as obras 

através do recorte proposto por grupos contrários à exposição, constituam públicos de 

arte, na medida que seu acesso às obras passa por mediadores que, a partir de sua atividade 

transformam o conteúdo, os discursos, palavras e molduras pelas quais a arte é 

interpretada. Muito embora esta proposição possa parecer absurda, devemos ponderar que 

a própria curadoria oferece uma moldura inteiramente nova para olharmos as obras 

rearranjadas através da problematização do termo ‘queer’. 

Nesse sentido, a disputa que surge não é sobre “quais sãos os verdadeiros sentidos 

das obras de arte expostas” e sim “quem são as pessoas autorizadas a alterá-los”. Assim, 

para os limites desta pesquisa, propomos que pensemos nos textos, vídeos, palavras e 

discursos veiculados na internet por grupos opositores à mostra como “mediadores” tão 

potentes na produção de sentidos da arte quanto propostas curatoriais, críticas sobre as 

obras e as opiniões de especialistas.  

No entanto, a abordagem a esse tipo de mediação nos impõe desafios, uma vez 

que grande parte de sua atuação se constrói exclusivamente no ambiente virtual. No 

tópico seguinte, apresento uma reflexão sobre os instrumentos teórico-metodológicos 

empregados neste trabalho para nos aproximarmos das opiniões, reações e comentários 

dos públicos e dos mediadores, usados para a construção do objeto.  
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Para uma etnografia virtual 
 

A reflexão sobre as ferramentas teórico-metodológicas usadas para abordar os 

objetos colocados sob o foco de análise deste trabalho são fruto de um acúmulo, pensado 

também para construir as questões de outras versões desta pesquisa. Assim como agora, 

que procuramos abordar a discussão e os sentidos que se dão ao redor de uma exposição 

específica, a Queermuseu, ao longo do ano passado, buscamos refletir sobre os 

instrumentos mais adequados para a aproximação de um outro objeto, os públicos de arte 

contemporânea e também os discursos e sentidos por eles tecidos ao redor de suas práticas 

em relação a este tipo de arte. 

Embora os objetos de análise sejam diferentes, tanto em um quanto em outro caso, 

eles tinham um ponto de partida comum: meu computador. Quando, ainda para aquela 

primeira versão eu comecei a frequentar mais ativamente, para fins de pesquisa, aberturas 

de exposições, museus, galerias e ateliês, a internet se tornou grande aliada e principal 

ferramenta na construção de uma “agenda de campo”: a partir de algoritmos das redes 

sociais e por “seguir” pessoas e espaços que se dedicam à arte contemporânea, eu estava 

sempre informada sobre os eventos que a promoviam e também as pessoas que a eles 

compareciam ou neles tinham interesse. 

A partir desta percepção, passei a incorporar no escopo do trabalho a influência 

da internet e das redes sociais, tanto para o planejamento do pesquisador quanto para a 

construção do objeto, uma vez que grande parte das aberturas de exposições em museus 

e galerias passava pela divulgação do evento em redes sociais. Nesse sentido, pareceu 

importante congregar à análise o alcance e seleção que esses eventos faziam de seus 

públicos, através por exemplo, dos algoritmos que aumentavam ou diminuíam a chance 

das pessoas descobrirem tais eventos nas redes sociais e das ligações que as pessoas 

mantinham com as redes de pessoas que participavam de tais eventos – é interessante 

pensar, por exemplo, que uma pessoa que é “amiga” nas redes sociais de pessoas que 

trabalham com arte e que “seguem” páginas de instituições culturais têm mais chance de 

ser notificada desse tipo de evento do que uma pessoa que não estivesse inserida neste 

tipo de rede. 

Já não é possível pensar a internet como um espaço separado da interação 

cotidiana. Na medida em que ela foi sendo incorporada, cada vez mais intensamente ao 
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dia-a-dia das pessoas, os limites entre on e off-line se tornam cada vez mais tênues. A 

experiência de um “ciberespaço” em separado da vida “real” para onde se transporta 

quando se está online foi sendo substituída por um uso despercebido onde o on e o off-

line se misturam em meio as atividades diárias. A expansão dos dispositivos móveis 

alimenta cada vez mais a sensação de um espaço compartilhado da vida dentro e fora da 

rede, fornecendo novas maneiras de experimentar os espaços, públicos e privados, 

incorporando o “espaço online” à vida “real”. Assim, raramente vivenciamos a internet 

como um espaço em separado do cotidiano; passamos a formar uma rede de interconexões 

que vê seus limites cada vez mais imperceptíveis. 

Na medida em que as pessoas incorporam o espaço online como uma extensão do 

cotidiano, a rede, e principalmente as redes sociais, se torna cada vez mais o depositário 

de ideias, expressão de opiniões e pontos de vista. É a partir dessa perspectiva que 

Christine Hine (2016:16) argumenta em favor de compreender a internet como um 

fenômeno corporificado: estar online não constitui uma forma distinta de experiência 

diante de outras formas materializadas de ser e atuar no mundo, ao contrário, ocorre 

paralelamente e as complementa. Uma experiência online tem a mesma capacidade de 

produzir em nós uma resposta emocional quanto qualquer outra, ao mesmo tempo que a 

experiência on e off-line não distinguível a priori por nossos corpos, a tentativa de separar 

essas duas dimensões pelo etnógrafo constituiria uma investida problemática. 

Se em um primeiro momento, pensar a inclusão da rede no escopo do trabalho de 

campo significava uma possibilidade de entender as redes de pessoas ao redor dos eventos 

de arte contemporânea, ao restringir os limites da pesquisa aos eventos relacionados às 

reações à Queermuseu, refletir sobre a pesquisa sociológica nas redes sociais se tornou 

ainda mais necessário, uma vez que a maior parte dos desdobramentos que enfocamos na 

pesquisa aconteceram no ambiente virtual.  

 A aproximação etnográfica do objeto pesquisado surge como uma abordagem 

possível no ambiente virtual a partir dos anos 2000, com o esforço de diversos 

pesquisadores para entender a internet como um fenômeno cada vez mais presente na vida 

social. A etnografia digital (Pink et. al., 2016) ou etnografia virtual (Hine, 2000) descreve 

assim a abordagem para se fazer etnografia em um mundo contemporâneo cada vez mais 

atravessado pela tecnologia e pelas mídias digitais; essa proposta convida pesquisadores 

a considerar como vivemos e pesquisamos em um ambiente digital, material e sensorial; 

ela também explora as consequências da presença e influência da mídia na forma como 
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técnicas e processos através dos quais praticamos a etnografia são por ela transformados 

e como as dimensões digital, metodológica, prática e teórica da pesquisa etnográfica são 

cada vez mais entrelaçados (Pink et. al., 2016:20). 

 Para esses autores, a pesquisa etnográfica e ambiente virtual afasta a mídia como 

foco de pesquisa para reconhecer as maneiras pelas quais a mídia é inseparável de outras 

atividades, tecnologias, sentimentos e contextos que a atravessam. Nesse sentido, a ideia 

de colocar a mídia como centro da problemática pode atrapalhar que se observe as formas 

pelas quais a mídia faz parte de conjuntos mais amplos de ambientes e relações (Ibid.). 

Assim, a abordagem do espaço digital através de práticas e princípios etnográficos 

busca manter a mídia em perspectiva relacional com outros elementos do tópico de 

pesquisa. Dessa forma, convém considerar que a discussão ao redor da exposição 

Queermuseu, embora tenha se desenvolvido em grande parte, nas redes sociais através 

das trocas de comentários, publicações de vídeos e textos de opinião, não se restringe 

exclusivamente a este domínio; ela se relaciona com um contexto político, cultural e 

religioso que, ao mesmo tempo que lhe é exterior, é também parte constituinte da 

polêmica que se deu; esses vínculos, embora reforçados pelos comentários sobre a 

exposição, acabam por ser facilitados pela pesquisa em meio virtual.  

Christine Hine (2015:157) afasta ainda a ideia de que apenas ler as mensagens em 

um grupo de discussão online possa contar como “fazer etnografia”. Para a autora, fazer 

uso apenas de “métodos discretos” (unobtrusive methods) – ou seja, quando o 

pesquisador não interfere na ação, como uma conversação ocorrendo em grupos online, 

por exemplo – não seriam suficientes para construir uma descrição etnográfica robusta. 

No entanto, a exploração discreta de paisagens online pode propiciar a experiência de 

uma imersão etnográfica particularmente útil quando o etnógrafo tem interesse em 

aspectos minuciosos da vida cotidiana, que seriam difíceis de reconstruir em uma situação 

de entrevista. Hine (Ibid. pág. 5) reforça que a chave para entender a natureza das 

interações online está em perceber (e frisar) as interpretações diversas que podem ser 

colocadas sobre os fenômenos e que o etnógrafo é um “construtor ativo da situação de 

campo e do texto”. 

 A impossibilidade de participar das discussões, como aconselha Hine que deva 

ser feito em uma etnografia virtual, contudo se impôs como condição para realização 

desta pesquisa: separada dos ambientes de discussão sobre a Queermuseu por um espaço 
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de tempo de quase um ano, a opção por uma abordagem discreta se deu devido à natureza 

do material coletado, se impondo na busca daqueles comentários feitos quando a polêmica 

sobre a exposição ainda circulava na esfera pública. No entanto, na medida em que 

corresponde à necessidade de uma questão específica da pesquisa - nesse caso, buscar os 

comentários sobre a exposição sem criar novas situações, como a entrevista, por exemplo 

– a etnografia virtual pode sofrer algumas adaptações, desde que se observem aspectos 

como o tempo necessário ao processo de “familiarização”; o olhar que deve ser lançado 

ao redor do fenômeno, a tentativa de entender o que ele é e de que forma é vivenciado 

são passos fundamentais para que o pesquisador possa desenvolver as perguntas 

apropriadas que fazemos ao fenômeno (Hine, 2012:4). 

 Não se trata de ter como ponto de partida fazer etnografia de uma discussão online, 

mas chegar a ela através de um processo mais longo de amadurecimento das questões 

colocadas à pesquisa e de imersão no meio virtual que se tem como objeto. Esse cuidado 

considera que a pesquisa no ambiente virtual deve observar uma fase de desenvolvimento 

de uma pergunta para a qual a etnografia possa ser a resposta e de pensar se esse tipo de 

observação é de fato prioridade para obter a resposta a essa pergunta (Ibid.). Outro aspecto 

fundamental deste tipo de observação é a reflexividade. Dada a complexidade dos 

fenômenos digitais, não é possível esperar que tenhamos uma compreensão completa de 

tal fenômeno apenas por “estar ali”, até porque, dentro do ambiente virtual, não é possível 

saber onde é “ali” e nem como “estar presente”.  

Pensando dessa forma, o campo será sempre uma construção, que se faz a partir 

de uma rede complexa e contingente de interconexões, onde a proposta etnográfica deve 

ser montada a partir de um conjunto particular de interesses estratégicos. Dado que a 

internet, devida a sua complexidade espacial, é desafiadora para a prática da etnografia, 

o analista pode ver sua dificuldade aumentar dada a grande quantidade de dados 

potenciais e atividades em curso, que se opõe drasticamente às interações face a face onde 

a informação é obtida ao longo do tempo e construção de laços de confiança. 

As redes sociais e espaços dedicados a comentários em sites de informação 

permitem que o espaço seja utilizado de forma horizontal por seus usuários para a 

expressão de suas opiniões. O contato com a quantidade de opiniões, dadas sem o possível 

direcionamento de um questionário ou pergunta específica ou a influência de um espaço, 

por vezes intimidador (como os museus de arte) permite, no entanto, que se explore um 

material que surge a partir da motivação pessoal de opinar sobre determinado assunto. A 
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vantagem de recolher esses comentários em postagens, notícias ou nos vídeos, funciona 

como sinalizador que marca os pontos de interesse dentro do campo não mapeado e vasto 

das redes sociais. 

Considerando a enorme quantidade de informação disponível, uma saída para a 

pesquisa é agrupar a busca por dados a um espaço determinado de tempo, que permite 

que se circunscreva um foco para que se mantenha a capacidade interpretativa individual 

do pesquisador. Hine argumenta que, embora possa parecer contra-intuitivo à pesquisa 

etnográfica usar técnicas que explorem um grande conjunto de dados armazenados, 

técnicas quantitativas são uma possibilidade de abordagem para uma visualização ou 

mapeamento de atividades online, o que seria útil no sentido de direcionar a atenção do 

etnógrafo para locais de interesse, sendo esta etapa uma pré-sondagem antes da análise 

em profundidade. 

Existem ferramentas específicas para a construção dessa topografia, mas também 

é igualmente possível trabalhar com ferramentas que estão disponíveis a usuários comuns 

para visualizar o terreno, como os sites que utilizam motores de busca. No entanto, 

convém chamar a atenção para os desdobramentos, tanto do uso dessas ferramentas, 

quanto para a experiência de pesquisa online como um todo, uma vez que é conhecido 

que os mecanismos de busca não apesentam resultados neutros, priorizando a atenção 

para locais que são considerados pelo algoritmo mais dignos da atenção do usuário. Dessa 

maneira, diferentes usuários verão listas diferentes de resultados e serão direcionados para 

lugares também distintos a partir de sua experiência prévia na rede. 

Embora esses fatores concorram para descartar o mecanismo de busca como fonte 

de dados na pesquisa, o etnógrafo pode partir da premissa que o algoritmo e sua influência 

são aspectos hoje quase inevitáveis do uso da internet; nesse sentido, ao invés da renúncia 

a determinadas ferramentas, pode ser produtivo estar aberto à reflexão sobre as 

experiências que um usuário comum poderá ter. Assim, ao tornar visíveis nossa 

experiência desses fenômenos, como etnógrafos inseridos, contribuímos à reflexão sobre 

como nosso conhecimento é plasmado pelas abordagens metodológicas que usamos, pelo 

conjunto de escolhas que fazemos que nos levam a determinados lugares e que outros 

pesquisadores nas mesmas condições chegariam a conclusões diferentes. O etnógrafo, 

mesmo condenado a uma perspectiva muito individualizada do mundo online, pode partir 

dessa experiência e tirar vantagem da imersão no campo para refletir sobre o que contém 

e possibilita a maneira particular de se deslocar na rede.  
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No entanto, uma questão ética se impõe: até onde a informação recolhida é pública 

ou privada? Eu partia de uma discussão em uma das postagens do Facebook, que 

poderiam ser acessadas por qualquer usuário da internet, mesmo que este não tenha uma 

conta pessoal no Facebook; mas ainda assim, até onde eu poderia utilizar aqueles dados 

para uma pesquisa sem o consentimento dos interlocutores? Uma vez que a abordagem 

aqui utilizada parte da captura de informações interativas vindas por pessoas reais e não 

informações textuais editadas. 

A partir desta observação, frente à impossibilidade de pedir autorização da mostra 

coletada, e a fim de manter a privacidade das pessoas que comentaram na discussão 

observada, optei pelo uso de comentários sorteados de maneira aleatória, que me 

impediriam de saber quem foram os responsáveis por aquele texto e mantive a privacidade 

dos comentários; nesse sentido, opto por não citar nomes nem transcrever em totalidade 

os comentários que recolhi, a fim de manter a privacidade das pessoas que participaram 

de tal discussão. 
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1- Queermuseu em Porto Alegre: a construção da dicotomia 
 

O Santander Cultural está sediando a exposição Queermuseu, na 

cidade de Porto Alegre. São cerca de 270 obras que promovem a pedofilia, a 

pornografia e os mais variados ataques à moral e aos bons costumes que se 

possa imaginar.4 

 

Assim começa o texto de César Cavazzola Júnior, advogado e professor de Direito 

que escreve para uma coluna no portal Lócus, um site local de Passo Fundo. Publicado as 

8:21 da manhã do dia 6 de setembro, o texto do advogado, que havia visitado a exposição 

dias antes acompanhado de três amigos, discorre sobre “os ataques à moral e aos bons 

costumes cometidos pela exposição” e a confusão que se dava, segundo sua opinião, entre 

“processo criativo e a necessidade de expor intimidades”. Segundo César, ele havia feito 

as imagens, publicadas em sua coluna, e o texto porque algumas crianças e adolescentes 

circulavam pelo local que não mostrava restrição ou indicação etária5. Embora o portal 

em que foi publicado o texto de César tenha um alcance consideravelmente pequeno, a 

publicação foi rastreada como a primeira de uma série de ataques, manifestações e 

protestos, nas redes sociais e em frente ao prédio do Santander Cultural, que levantaria 

nas semanas seguintes um debate polêmico sobre censura, liberdade de expressão artística 

e a defesa de ideais morais.  

A mostra “Queermuseu – cartografias da diferença na arte brasileira” era 

composta por 246 trabalhos de 85 artistas, entre eles alguns consagrados modernos, como 

Lygia Clark, Alfredo Volpi e Candido Portinari, e contemporâneos como Adriana 

Varejão e Bia Leite, e tinha a intenção de refletir, de acordo com seu curador Gaudêncio 

Fidélis, a questão da diferença sob uma perspectiva queer, aliada à abordagem canibalista 

do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade. Ainda segundo Fidélis, o 

Queermuseu se pretendia um “museu ficcional e metafórico onde a expressão de gênero 

e a diferença são exercidas em sua plena liberdade. Nele, os parâmetros restritivos do 

                                                           
4 Santander Cultural promove pedofilia, pornografia e arte profana em Porto Alegre. Disponível em: 
http://www.locusonline.com.br/2017/09/06/santander-cultural-promove-pedofilia-pornografia-e-arte-
profana-em-porto-alegre/ 
5 Como movimentos ultraconservadores conseguiram encerrar a exposição  
Queermuseu. Disponível em: https://epoca.globo.com/brasil/noticia/2017/09/como-movimentos-
ultraconservadores-conseguiram-encerrar-exposicao-queermuseu.html 
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cânone artístico não são mais dominantes, e o aparato museológico mostra-se 

desestabilizado”6.  

Aberta ao público no dia 15 de agosto, a exposição tinha data de encerramento 

prevista para 8 de outubro e média de público de 700 pessoas por dia; o material de 

divulgação incluía 2 mil catálogos de 400 páginas com reproduções das obras e 

explicações sobre elas. A mostra seguiu sem grandes repercussões até a publicação do 

texto de César; a partir da data da publicação, outras pessoas – em especial blogueiros – 

passam a visitar a exposição para gravar vídeos “denunciando” o conteúdo obsceno de 

suas obras.  A repercussão em torno desses vídeos faz com que eles chamem a atenção de 

páginas com um grande número de seguidores, que passam também a produzir conteúdo 

crítico sobre a Queermuseu.  

Depois do dia 9 de setembro as manifestações contrárias à mostra Queermuseu 

ganham corpo com a publicação de uma nota no Jornal Livre, site vinculado ao MBL 

intitulada “Santander Cultural promove pornografia e até pedofilia com base na Lei de 

Incentivo à Cultura”; o texto, que usa as imagens feitas por César, referencia o texto do 

advogado e busca chamar atenção para o fato de que a mostra foi desenvolvida com o 

apoio do Ministério da Cultura7. A partir de então, a página do Santander Cultural no 

Facebook passa a receber ataques e manifestações contrárias ao conteúdo da mostra, 

chegando a 20 mil o número de avaliações negativas que a página recebe em dois dias. 

Levando em consideração a grande repercussão negativa nas redes sociais e os ataques 

presenciais ao público da exposição, que se iniciaram na quarta feira dia 6 e prosseguiram 

durante o final de semana8, o Santander Cultural divulga em nota, na página no Facebook, 

domingo dia dez, o encerramento prematuro da mostra. 

Na nota de encerramento, a instituição afirma ter recebido diversas manifestações 

críticas sobre a exposição, e se desculpa pelas pessoas que se sentiram ofendidas por 

alguma obra que fazia parte da mostra. O Santander afirmou ainda que 

                                                           
6 Gaudêncio Fidélis sobre “Queermuseu - cartografias da diferença” Disponível em: 
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/artes/noticia/2017/08/c 
7 Disponível em: https://jornalivre.com/2017/09/09/santander-cultural-promove-pornografia-e-ate-
pedofilia-com-base-na-lei-de-incentivo-a-cultura/ 
8 'Não há pedofilia', diz promotor após visitar exposição de diversidade sexual cancelada em Porto Alegre. 
Disponível em:  https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/nao-ha-pedofilia-diz-promotor-apos-
visitar-exposicao-de-diversidade-sexual-cancelada-em-porto-alegre.ghtml 
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[...] nosso papel, como um espaço cultural, é dar luz ao trabalho de curadores 

e artistas brasileiros para gerar reflexão. Sempre fazemos isso sem interferir no 

conteúdo para preservar a independência dos autores, e essa tem sido a maneira 

mais eficaz de levar ao público um trabalho inovador e de qualidade. 

Desta vez, no entanto, ouvimos as manifestações e entendemos que 

algumas das obras da exposição Queermuseu desrespeitavam símbolos, 

crenças e pessoas, o que não está em linha com a nossa visão de mundo. 

Quando a arte não é capaz de gerar inclusão e reflexão positiva, perde seu 

propósito maior, que é elevar a condição humana.9 

 

No dia seguinte ao encerramento, dois promotores do Ministério Público Federal 

visitam a exposição com a intenção de investigar a veracidade das acusações. O promotor 

da Infância e da Juventude de Porto Alegre, Júlio Almeida afirma que, a despeito das 

denúncias, não há crime de pedofilia nas obras expostas10. A nota parecer emitida pelo 

MPF no dia 28 de setembro viria a confirmar sua versão. Embora considerando os ataques 

sofridos pela instituição e o grande impacto exercido pelos meios de comunicação virtual 

sobre as pessoas, o MPF alega que as “obras que trouxeram maior revolta em postagens 

nas redes sociais não têm qualquer apologia ou incentivo à pedofilia”11 como divulgado 

por diversos meios de comunicação e recomenda a imediata reabertura da exposição, sem 

prejuízo de adotar medidas informativas no que diz respeito a representações de nudez, 

violência ou sexo nas obras expostas e medidas protetivas a segurança das obras e dos 

visitantes. 

Também na segunda-feira dia 11, a Arquidiocese de Porto Alegre se pronuncia 

sobre a exposição, onde manifesta sua estranheza diante do uso de símbolos, elementos e 

imagens da fé católica de formas desrespeitosas. A nota ainda afirma que, em tempos de 

terrorismo e intolerância, não se constroem pontes com agressão e desrespeito a fé do 

outro. Em outro site, uma associação ligada à Igreja católica12 vincula-se a notícia de que, 

                                                           
9 Nota de encerramento da mostra Queermuseu- cartografias da diferença na arte brasileira – divulgada 
na página do Facebook do Santander Cultural. Disponível em: 
https://www.facebook.com/SantanderCultural/posts/732513686954201 
10 Ver nota anterior 
11 RECOMENDAÇÃO PRDC/RS Nº 21/2017 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/rs/sala-de-
imprensa/docs/recomendacoes/2017/recomendacao-queermuseu-porto-alegre/view 
12 Agência Católica de Informações (ACI) e seu escritório central se encontra em Lima, no Peru, onde é 
reconhecida juridicamente como uma associação educativa sem fins lucrativos vinculada à Igreja Católica 
Disponível em: https://www.acidigital.com/quemsomos.htm 

https://www.facebook.com/SantanderCultural/posts/732513686954201
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graças a mobilizações de grupos católicos, a exposição blasfema que promovia a pedofilia 

foi encerrada no Santander Cultural no domingo13. 

A repercussão nas redes sociais não é, entretanto, exclusivamente de oposição: 

artistas, juristas e políticos14 se manifestaram em defesa da reabertura da mostra. As vozes 

que defendiam a reabertura da Queermuseu ganham mais força, no entanto, quase um 

mês depois de seu encerramento, com a suspensão das negociações de compra da 

exposição pelo Museu de Arte do Rio, após veto do prefeito Marcelo Crivella, e dos 

protestos também contrários à performance do artista Wagner Schwartz, da qual voltarei 

a falar. O veto do prefeito do Rio de Janeiro gerou repercussão por seu formato: No dia 

primeiro de outubro, Crivella divulga em página oficial do Facebook um vídeo onde seis 

pessoas se manifestam contra o que dizem ser uma “exposição de pedofilia e zoofilia”. O 

prefeito afirma ainda que a população carioca não gostaria de receber a exposição e que, 

portanto, ela não seria realizada no museu15.  

 Atores e atrizes, artistas plásticos e músicos como Caetano Veloso, Adriana 

Varejão, Zezé Polessa, Vik Muniz, José Bechara, Otávio Muller, Beatriz Milhazes, 

Débora Falabela, Paulo Sérgio Duarte, o curador da mostra, Gaudêncio Fidélis, Mallu 

Mader, Marisa Monte, entre outros nomes se reúnem em manifesto contra a censura e a 

difamação. O vídeo foi divulgado no dia 8 de outubro em perfis de redes sociais dos 

artistas junto com as hashtags “CensuraNuncaMais” “ContraCensuraeDifamação” 

“342artes”16 após a decisão do MAR de não manter a compra. Em nota oficial, o 

CONMAR, Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio afirmava ser favorável à 

realização da exposição Queermuseu, mas lamentando o modo como os debates em torno 

da exposição foram inflamados por polêmicas, acataria a solicitação da Prefeitura do Rio 

de Janeiro de não realizar da mostra17. Após a decisão do Conselho, a Secretaria de 

                                                           
13 Exposição blasfema é encerrada depois da mobilização de católicos. Disponível em: 
https://www.acidigital.com/noticias/exposicao-blasfema-e-encerrada-depois-da-mobilizacao-de-
catolicos-16704 
14Ver: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/artistas-e-politicos-se-manifesta e 
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/jurista-critica-cancelamento-do-queermuseu-e-artista-
plastica-diz-que-liberdade-de-expressao-e-essencial.ghtml 
15 MAR decide não trazer 'Queermuseu' ao Rio.  Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-
visuais/mar-decide-nao-trazer-queermuseu-ao-rio-21902600 
16 Famosos fazem campanha contra censura após polêmica com a mostra 'Queermuseu' e a performance 
com nu no MAM. Disponível em: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/famosos-fazem-campanha-
contra-censura-apos-polemica-com-a-mostra-queermuseu-e-a-performance-com-nu-no-mam.ghtml 
17 CONMAR - Conselho Municipal do Museu de Arte do Rio - MAR Nota pública 
http://museudeartedorio.org.br/sites/default/files/nota_publica_conmar_3_de_outubro_2017.pdf 

https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/artistas-e-politicos-se-manifesta
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Municipal de cultura divulga um comunicado oficial em que afirma que o CONMAR, 

não sendo um Conselho deliberativo não teria, portanto, o poder de veto ante as decisões 

da prefeitura que, segundo a nota, já havia se posicionado. 

 

De volta à semana em que a exposição é encerrada, a terça-feira dia 12 é marcada 

por protestos que acontecem em frente ao prédio do Santander Cultural, onde grupos 

contrários e favoráveis à permanência da exposição comparecem para se manifestar. Os 

protestos, simultâneos, terminaram com briga entre manifestantes contrários e favoráveis; 

algumas pessoas de diferentes grupos trocaram insultos e agressões físicas e a Brigada 

Militar é chamada a intervir, agindo com gás lacrimogêneo e bombas de efeito moral. 

Segundo afirmação da polícia, o Batalhão de choque foi acionado depois que uma viatura 

teria sido cercada por manifestantes; duas pessoas que se posicionavam contra o 

fechamento da mostra foram presas por desacato e incitação à violência. De acordo com 

PMs, eles provocaram policiais e pediam aos demais manifestantes que se juntassem nas 

agressões verbais contra eles.18  

                                                           
18 Protesto em frente ao Santander Cultural termina com briga entre manifestantes, confronto com a PM 
e dois presos. Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/protesto-em-frente-ao-
santander-cultural-termina-com-briga-entre-manifestantes-confronto-com-a-bm-e-dois-presos.ghtml 

Figura 1-  "Travesti da Lambada e Deusa das Águas" de Bia Leite; uma das obras acusadas de 
incentivo à pedofilia 
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Embora não haja registro de novos protestos nas semanas seguintes, o debate em 

torno da polêmica criada pelo Queermuseu não foi menor nas redes sociais. Ainda que 

em grande medida polarizado, um levantamento mostrou que as notícias e postagens com 

conteúdo conservador e contrário a permanência da mostra foram 17 vezes mais 

visualizadas que as demais. A análise que considerou postagens com a palavra 

“Santander” e “Queermuseu” publicadas no Facebook, Twitter e Instagram somavam, 2,6 

milhões de visualizações, quando contrários à mostra; os favoráveis somavam 156,2 

mil.19  

 O volume de posts nas redes sociais que mencionavam o Santander e a exposição 

cresceu exponencialmente a partir do dia 10 de setembro; o levantamento realizado pela 

Diretoria de Análises de Políticas Públicas da FGV sobre o cancelamento da exposição20 

que analisou mais de 700 mil postagens do Twitter entre 8 e 15 de setembro registrou, 

para além dos debates promovidos por usuários, uma porcentagem de postagens 

publicada por perfis automatizados, ou seja, robôs que interferiram e ampliaram a 

polêmica. Esses robôs usam contas programadas para reforçar um tópico ou termo na 

internet, e são contratadas para aumentar o volume de publicações sobre determinado 

assunto. Eles podem ser responsáveis pela criação de um ambiente polarizado de 

discussão, por inflar um posicionamento político e para “atacar” o grupo adversário, uma 

vez que há um aumento na rede do fluxo de mensagens com um mesmo teor. 

 Embora tenha sido impulsionado pela atuação de perfis automáticos, a 

repercussão que o cancelamento da exposição causou não foi pequena e o número de 

pessoas que manifestaram sua opinião não foi restrito. Os discursos que versavam em tom 

favorável à mostra demonstraram um espectro maior de discussão e uma diversidade 

maior de argumentos quando comparados ao grupo contrário, que manteve uma maior 

unidade na argumentação; quantitativamente, no entanto, são quase equivalentes o 

número de postagens de ambos os lados. O grafo elaborado pelo DAPP-FGV exemplifica 

essa diferença. Em vermelho, está representado o grupo que defende a continuidade da 

                                                           
19 “Manifestações contrárias à exposição Queermuseu foram 17 vezes mais vistas nas redes” Disponível 
em: https://oglobo.globo.com/cultura/manifestacoes-contrarias-exposicao-queermuseu-foram-17-
vezes-mais-vistas-nas-redes-21873107 
20 “Pesquisa da FGV DAPP identifica uso de robôs em 13% do debate nas redes por boicote à exposição 
Queermuseu” Disponível em: http://dapp.fgv.br/pesquisa-da-fgv-dapp-identifica-uso-de-robos-em-13-
debate-nas-redes-por-boicote-exposicao-queermuseu/ 
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mostra; maior e mais difuso, se diferencia da concentração argumentativa do grupo azul. 

Os pontos rosas e verdes mostram a atuação dos perfis automatizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Outro termômetro sobre o tamanho da repercussão nas redes sociais é a quantidade 

de compartilhamentos que postagens e notícias sobre o Queermuseu receberam: na 

semana entre os dias 9 e 16 de setembro, 1/5 das postagens coletadas pelo Monitor do 

Debate Político no Meio Digital21 estavam relacionadas à mostra. Entre os conteúdos 

mais populares estavam aqueles postados ou compartilhados pela página do MBL no 

Facebook.  

 Na semana que seguiu o encerramento da exposição, diversas câmaras municipais 

e assembleias legislativas como a Alerj22 e a Alesp23 protocolaram moções que 

repudiavam a iniciativa do Santander cultural em abrigar a exposição. Embora tais 

                                                           
21 O "Monitor do debate político no meio digital" é um projeto do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas 
para o Acesso à Informação da USP que busca mapear, mensurar e analisar o ecossistema de debate 
político no meio digital. 
22 Moção de repúdio Alerj 
[http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1519.nsf/c5f8b6f0d3d3981783257dd5005e3435/86b1fbc24b01d201
832581a00065e663?OpenDocument] 
23 Moção de repúdio Alesp [https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000059954] 

Figura 2 - Grafo polarização do debate no Twitter 
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propostas tenham surgido em diferentes cidades de diversos estados do país, o conteúdo 

e as justificativas para a apresentação de tal documento variava pouco em termos de 

argumentação: as moções se assemelhavam aos discursos contrários à mostra nas redes, 

fazendo referência às denúncias de incentivo à pedofilia e zoofilia, desrespeito a símbolos 

religiosos, princípios e valores morais e à condenação do uso do dinheiro público através 

da Lei Rouanet para financiar a iniciativa. 

 Os debates perpetrados pela exposição ainda não haviam de todo arrefecido 

quando parte de um vídeo feito na abertura da 35° edição Panorama da Arte Brasileira, 

no MAM-SP, começou a circular na internet e nas redes sociais. Feito durante a 

performance “La Bête” do artista Wagner Schwartz na terça, dia 26 de setembro, o vídeo 

mostrava uma criança que, incentivada por sua mãe, tocava o calcanhar do artista nu. A 

performance é inspirada na obra “Bichos” de Lygia Clark, feita de chapas metálicas que 

podem ser manuseadas pelos espectadores se transformando em diferentes formas, ou 

“bichos”. Na performance de Schwartz, o artista nu manipula uma réplica de plástico de 

uma das esculturas da série de Lygia Clark e convida o público a articular de diferentes 

partes de seu corpo através de suas dobradiças. A repercussão do vídeo feito durante a 

performance trouxe novamente à superfície os debates levantados pela Queermuseu, que 

questionavam, entre outras coisas, a moralidade da temática da arte contemporânea. 

 

1.1-  O contexto político 

 

A repercussão causada pelas manifestações artísticas acima relatadas tem um 

alcance ainda maior do que os eventos até então abordados: dentro do período de um ano, 

as discussões sobre os impactos dos acontecimentos, que influenciou, por exemplo, 

alterações na classificação indicativa de museus e mostras de arte e propostas de 

mudanças nas leis de arrecadação de impostos para realização de eventos culturais, ainda 

circulavam como debates em aberto. A outra face dessa discussão é a reação e 

mobilização de um número grande de pessoas contra uma exposição; tanto os argumentos 

quanto as críticas do grupo que se articulou em prol, seja do encerramento da mostra, seja 

da culpabilização dos responsáveis por crimes de incitação à pedofilia, se distribuem em 

volta de um conjunto muito específico de palavras, que se desenrola dentro de uma esfera 

em que a moralidade é o valor norteador dos juízos. 
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Ao observar a discussão que tais manifestações artísticas provocaram, é possível 

traçar uma linha divisória entre os grupos contrários e favoráveis; tanto nas redes sociais 

quanto nos protestos presenciais, existiu um tangível ambiente de polarização. Muito 

embora tal polarização seja acionada pela oposição direta entre valores artísticos e valores 

morais, o contexto em que tais eventos ocorreram faz com que esse antagonismo seja 

indiretamente cooptado por posições políticas, trazendo para o debate questões 

relacionadas a partidos, lideranças políticas e valores que são associados ao 

posicionamento à esquerda ou à direita no espectro político e que tem suas representações 

sendo desenhadas em contexto nacional já há alguns anos. 

Tais conexões não são, contudo, descontextualizadas. A associação entre uma 

pauta moralista e o posicionamento político de direita é um processo que vem sendo 

projetado desde a redemocratização, mas que tem se tornando cada vez mais relevante 

nos últimos anos, principalmente a partir de 2010. Ainda que os primeiros anos de 

transição para o regime democrático tenham ficado marcados por um fenômeno que 

Madeira e Quadros (2017) denominam “direita envergonhada”, onde, em razão da 

associação com o regime civil-militar, parlamentares evitavam assumir seu 

posicionamento à direita, aos poucos, com a mudança geracional e de perfil dos deputados 

federais, parlamentares voltam a manifestar a simpatia com o viés direitista, traçando 

novas pautas que passam a identificar a direita no Brasil.  

Avaliando os discursos e comportamentos de congressistas, bem como de atores 

sociais igualmente comprometidos com a pauta conservadora entre os anos de 2011 e 

2015, os autores sugerem que a “reação conservadora” às pautas “progressistas” aciona a 

defesa de valores tradicionais como emblema para que lideranças políticas possam 

mobilizar, sem maiores constrangimentos, a categoria da direita (Madeira e Quadros, 

2017:4). A confluência dessa reação conservadora e o ganho de espaço que essa agenda 

teve nos últimos anos podem ser parte determinantes para a atmosfera de polarização 

política em que o país passa a funcionar. 

Se se considerar o esquema de representação política do país, a relação complexa 

entre partidos e posicionamento ideológico faz emergir um dos paradoxos que 

caracterizam a política eleitoral e partidária desde a redemocratização: a ausência de 

partidos de grande porte que mobilizem identidades associadas ao “conservadorismo” e 

a “direita”. Isso não significa, contudo, que tais valores não sejam representados, mas que 

a busca por os explicitar de forma ostensiva e voltada para assumir um posicionamento 
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identitário não foram marcantes nas eleições presidenciais das primeiras décadas da 

transição, mas que vêm adquirindo importância cada vez mais destacada nos últimos anos 

(Ibid.) 

Nas eleições de 2014, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 

ou Diap, revelou em seu levantamento uma guinada na direção conservadora: apesar das 

manifestações de junho de 2013 que evidenciaram grandes mobilizações com número 

massivo de participantes que pediam, entre outras pautas, por renovação política e avanço 

nos direitos sociais,24 o resultado das eleições do ano seguinte foi responsável por 

consolidar a representação conservadora na câmara. O levantamento apontou o aumento 

considerável de militares, religiosos, ruralistas e uma redução no número de deputados 

ligados à defesa de causas sociais.25 Diante desse quadro, Madeira e Quadros argumentam 

que parte da explicação para o avanço da mobilização conservadora está justamente no 

aumento de pautas progressistas introduzidas com êxito durante a última década. Nesse 

sentido, tal sucesso pode ter servido como impulsionador para a defesa de bandeiras até 

então pouco questionadas, como por exemplo, a definição tradicional de família (Op. Cit. 

pág. 5). 

Muito embora tenhamos assistido à articulação da Frente Partidária Evangélica, 

ou bancada evangélica, e seu crescimento como um fenômeno recente, a política da direita 

“evangélica” teve suas bases prefiguradas anteriormente aos processos de 

redemocratização, já na década de 70, quando líderes de diversas denominações adotam 

a necessidade de uma postura política ativa frente ao reconhecimento de uma crise moral 

aguda. Essa postura surge diante de um fenômeno identificado por várias dessas 

denominações como uma “onda de imoralidade” e faz com que uma direita evangélica 

embrionária identifique como “nosso terreno” as pautas relacionadas a moralidade, 

sexualidade e comportamento de gênero. (Cowan, 2014). 

Tanto a mudança da relação entre atores políticos e religiosos, iniciada com o 

processo de redemocratização, quanto a transformação considerável no mapa religioso do 

Brasil, que vê decair o número de brasileiros associados ao catolicismo na medida em que 

                                                           
24 Ainda não há consenso sobre o que motivou/quais foram as reivindicações que nortearam as 
manifestações de 2013, no entanto, há uma concordância de que elas foram iniciadas com a finalidade 
de impedir o aumento da tarifa dos transportes públicos. 
25 Congresso eleito é o mais conservador desde 1964, afirma Diap. Disponível em: 
http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,congresso-eleito-e-o-mais-conservador-desde-1964-
afirma-diap,1572528 
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aumenta o contingente de pessoas que se filiam a outros credos cristãos, são fatores que 

concorrem para o aumento da representação evangélica de origem pentecostal na esfera 

política. Para pastores, líderes religiosos e fiéis, quando o jogo político vir a pôr em xeque 

valores e interesses evangélicos, cabe aos fiéis votarem em líderes indicados pelas igrejas 

para que se façam representar seus desejos no parlamento (Madeira e Quadros, 2017:7). 

Ainda que provenientes de diversas matrizes cristãs, o fato é que na atual 

legislatura a composição da bancada evangélica apresenta parlamentares espalhados em 

mais de vinte partidos que compreendem todo o espectro ideológico e que transcendem o 

eixo governo-oposição (Ibid.). Muito embora o conservadorismo direitista da atual 

conjuntura política se espalhe ainda por outras “bancadas” como a “ruralista” e a da 

“bala”, deve-se considerar a importância que as pautas evangélicas, onde pesam a moral 

e o conservadorismo, exercem em tal cenário, sendo responsável pela construção de um 

léxico próprio em torno do qual gravitam grande parte dos discursos da direita brasileira 

atual. Tanto o tamanho da bancada evangélica, quanto seu alcance em termos alianças 

com parlamentares de outras religiões, bem como a maneira como seus representantes se 

apresentam, claramente contrários a pautas progressistas e com discursos inflamados de 

defesa da moral, indicam que após um longo período de “direita envergonhada”, 

congressistas encontraram na agenda moral uma forma de movimentar a identidade de 

direita, instrumentalizando-a politicamente (Op. Cit. pág. 11). Esse movimento, embora 

não de todo responsável pela polarização, exerce força gravitacional nos discursos que 

mobilizam a pauta moral como fonte argumentativa, como ocorreu com o Queermuseu. 

Embora a atual conjuntura não corresponda a uma novidade histórica - a 

polarização política entre esquerda e direita tem ditado o fazer político em grande parte 

dos regimes democráticos – o cenário presente guarda algumas particularidades dada a 

sucessão de eventos que, desde as manifestações de junho de 2013, tem conduzido o 

campo político brasileiro de forma específica. 

Junho de 2013 marcou um ponto de inflexão na história recente do país. As ruas 

foram o espaço de convergência de diversas pautas e palco para a confluência de grupos 

de diferentes matizes ideológicos. Iniciados com o aumento no preço das passagens em 

diversas capitais do país, os protestos logo se tornaram espaço de petições de diversas 

outras reivindicações, como melhoria nos serviços públicos e a questão da moralidade 

política a partir do viés da anticorrupção. A partir de junho de 2013, a insatisfação com a 

esquerda - à frente do país com o Dilma - cresce na medida em que movimentos que se 
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identificavam com a direita liberal -  como o MBL e o Vem Pra Rua – se tornam figuras 

centrais na canalização dessa frustração que, em seu conjunto, foi traduzido em um forte 

sentimento antipetista (Solano et al., 2017a:5).  

A partir de então, o PT passa a figurar como centro simbólico de uma nova 

dinâmica de polarização. Se por um lado, as tensões em torno da Petrobrás bem como o 

início da Operação Lava Jato foram responsáveis pelo declínio de popularidade do 

governo Dilma, que favoreceu a ascensão de forças de oposição e conduziu o país para 

uma das disputas presidenciais mais acirradas da história, por outro, grupos que se 

utilizavam do discurso populista de direita com grandes significantes aglutinadores, como 

antipetismo ou corrupção, foram fatores determinantes para o surgimento de uma 

agressiva polarização que se estenderia ao movimento pró-impeachment na sociedade 

civil, cujos primeiros ecos de 2013 foram inflados por partidos, mídia e lideranças 

políticas de oposição que culminaram com o afastamento da presidenta em agosto de 

2016 (Chicarino et al. 2017:203). 

 Esses episódios foram decisivos para consolidação de grupos militantes de direita 

que tocaram em pautas sensíveis a uma grande parcela da população, moralizando ainda 

mais o debate em torno do tema da corrupção e potencializando pautas conservadoras. 

Aos poucos, esses movimentos foram agregando estratégias do populismo, da 

moralização da política e da exaltação do poder judiciário que teria a função de “limpar 

o Brasil” (Solano et al., op. Cit.). Tais movimentos, em especial e principalmente o MBL, 

sofreram ao longo desses anos transformações em seu discurso: das pautas neoliberais, o 

movimento foi aos poucos passando a abordar as questões de cunho moral. Esther Solano 

(2017b:36) fala sobre essa mudança de atuação como um deslocamento para o que chama 

de “guerras culturais”: há para a autora um tom dominante no debate político atual que 

tende a colocar temas morais como o combate à homossexualidade e o endurecimento 

penal em primeiro plano, subordinando as questões econômicas e sociais a essa visão de 

mundo punitivista. 

 A autora defende que a absorção da agenda da bancada evangélica por esses 

grupos está em consonância com o citado fenômeno das “guerras culturais”: quando 

tópicos como a legalização do aborto, controle de armas, legalização das drogas, 

casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre outras, passam a ganhar proeminência no 

debate político americano a partir dos anos 80, opondo “conservadores”, que passam a se 

definir através do compromisso com uma autoridade moral externa e transcendente, e 
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“progressistas”, caracterizados pela ordem compreensiva, pelo espírito da era moderna, 

racionalista e subjetiva (Op. Cit. pág. 37). Para Solano, a agenda neoliberal proposta por 

grupos como o MBL está longe de ser consenso entre os cidadãos brasileiros que, ao 

contrário, demonstram forte oposição às reformas neoliberais como a reforma da 

Previdência e a reforma trabalhista. Diante disso e em busca da expansão da base de 

apoio, tais grupos alteram a estratégia discursiva trazendo para o centro de seu debate 

político, temas da agenda moral e deslocando para segundo plano a defesa do estado 

mínimo26.  

 Os episódios da forte oposição à Queermuseu por grupos políticos organizados de 

direita trazem à tona tais apontamentos uma vez que, ao mesmo tempo que em nenhum 

momento o posicionamento político à esquerda ou à direita é acionado na opinião pública 

contra ou a favor das manifestações artísticas, há imediata adesão de grupos militantes 

direitistas à defesa de valores morais em oposição àqueles que, embora não articulados 

pela esquerda, são imediatamente relacionados às pautas defendidas por lideranças com 

esse posicionamento. Nesse contexto, há uma cooptação de ideias, pessoas e posições por 

grupos militantes de direita através da mobilização de um conjunto específico de palavras 

que vêm sendo associadas ao posicionamento político conservador de direita já há alguns 

anos no cenário nacional graças à atuação de lideranças políticas e movimentos 

articulados, como a bancada evangélica. 

 Muito embora a opinião com relação a tais eventos não seja unanimidade entre 

pessoas que compartilham uma mesma posição política, ao se manifestar de forma 

contrária ou favorável aos episódios, essa opinião é rapidamente incorporada por uma das 

duas grandes vertentes que se opõem, no cenário político atual, no plano moral. Na 

medida em que se posicionar em favor de tais manifestações significa, pela lente de tais 

movimentos, se pôr ao lado do “incentivo à pedofilia e à homossexualidade” há a 

construção de uma identidade que se consolida através e a partir da rejeição do outro, que 

inviabiliza o debate em nível comum.  

 Como veremos, enquanto a direita articulada trava combate “à pedofilia e à 

zoofilia”, os profissionais dos mundos da arte - e que passam a ser entendidos como “a 

esquerda” - alinham o discurso à denúncia da descontextualização, praticada por essa 

                                                           
26 Vídeo “MBL e a estratégia das pautas morais - Esther Solano”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=cZj6QzQ7zKg&t=191s 



49 
 

autointitulada direita, e à defesa da liberdade artística. A oposição discursiva coloca em 

jogo projetos coletivos e individuais que envolvem um conjunto de ideias que acaba por 

influenciar o pensamento de um grande grupo de pessoas; dada a proximidade 

argumentativa dos grupos de direita às pautas da bancada evangélica e à crescente adesão 

dos brasileiros a religiões cristãs protestantes, o debate resultou em uma participação 

política por associativismo, que é normalmente responsável por mobilizar de forma 

polarizada a opinião pública.  

 

1.2- A “direita conservadora” 

 

 Como vimos, com a publicação do texto no site lócus, a exposição que seguia com 

fluxo normal de público e sem despertar grande interesse da população local, vira alvo de 

pessoas, principalmente influenciadores digitais declaradamente de “direita 

conservadora”, que passam a visitá-la para comentar as imagens denunciadas pelo 

advogado. 

 Um dos primeiros desses “visitantes” é o blogueiro Felipe Diehl. Responsável por 

um canal no YouTube que tinha em torno de 600 seguidores, no dia 8 de setembro, Diehl 

publica um vídeo de sua visita à exposição. No vídeo, dividido em quatro partes de dois 

e um minutos, Diehl percorre a exposição, parando para comentar obras por ele 

consideradas “putaria”; as obras escolhidas pelo gaúcho para demonstrar, no vídeo, o 

motivo de sua indignação seriam aquelas que, já mostradas na postagem de César 

Cavazzola, viriam a ser as mais comentadas na internet. Durante o vídeo, o blogueiro 

acusa de “incitação à pedofilia e à pornografia” o curador da mostra Gaudêncio Fidélis, 

afirmando que o mesmo deveria estar “preso”. Em frente a obra de Bia Leite, “Criança 

Viada” que viria a ser uma das mais usadas pelos opositores da exposição como 

argumento à imoralidade, o rapaz comenta “Incitação à pedofilia, olha só... Deixando os 

muleque virarem viado desde cedo” (sic.).27  

 É possível que o dia que os vídeos de Diehl foram gravados não coincidam com 

suas datas de publicação; no entanto, elas são fundamentais para que se entenda a ordem 

cronológica dos acontecimentos. Em um outro vídeo, desta vez publicado em 14 de 

                                                           
27 Vídeo divulgado no canal do blogueiro “Pedofilia, zoofilia e hóstia de vagina” Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=962oXFzoE4w 
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setembro, o blogueiro volta ao Santander Cultural; desta vez impedido de filmar, Diehl 

se restringe a gravar o próprio rosto. No vídeo, é possível ouvir a voz do curador 

Gaudêncio Fidélis que o aborda para informar a proibição de que se façam imagens dentro 

da mostra; o blogueiro ao invés de desligar a câmera, pergunta a Fidélis se o mesmo era 

“tarado e pedófilo”28. A proibição de que se façam filmagens ou fotografias dentro do 

espaço da mostra é imposta pela direção do Santander Cultural como resposta aos vídeos 

e imagens compartilhados na internet, que começavam a repercutir nas redes sociais após 

a publicação do texto de César Cavazzola.  

 Também publicado no dia 8 de setembro, um outro vídeo de formato parecido tem 

uma repercussão um pouco maior. Seguindo o formato de Diehl, o blogueiro Rafael Silva 

Oliveira conhecido como Rafinha BK visita a exposição; acompanhado de um amigo, o 

gaúcho grava as obras polêmicas oferecendo seus comentários e pontos de vista sobre 

elas. Em relação à obra de Bia Leite, mencionada também por Diehl, o acompanhante do 

blogueiro afirma, peremptório: “Isso aqui é praticamente prostituição infantil”29.  Nos 

próximos minutos do vídeo, ambos são interpelados por diversos mediadores do espaço 

que os informam da proibição de que se façam imagens dentro da mostra. Ignorando os 

avisos, os gaúchos seguem com a filmagem, que termina com ambos sendo convidados a 

se retirar.  

 Frente aos ataques sofridos no interior do espaço da instituição e nas redes sociais 

e depois da proibição de que sejam feitas imagens dentro da exposição, o Santander 

Cultural publica uma nota na página do Facebook no dia 8 de setembro, argumentando 

que, embora as imagens presentes nas  mostra possam “provocar um sentimento contrário 

daqui que discutem” seu objetivo estaria justamente em “fazer refletir sobre os desafios 

que devemos enfrentar em relação às questões de gênero, diversidade, violência entre 

outros”. Ainda na nota, o Santander Cultural repudia a pedofilia e todo tipo de preconceito 

ao mesmo tempo que afirma incentivar “uma sociedade diversa e democrática”30 

 Com o alcance maior do canal de Rafinha BK, os vídeos chamam a atenção da 

equipe responsável pelo site gaúcho “Terça Livre”, que no dia 9 de setembro publica um 

                                                           
28 “Gaudencio Fidelis, Curador da exposição Queermuseu no Santander Cultural, diz ser CATÓLICO!” 
Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=zrSnrazlIcM&t=2s 
29 “DENÚNCIA: SANTANDER INCENTIVA A PEDOFILIA! “ 
https://www.youtube.com/watch?v=OWNQNFuSKBY 
30 Nota divulgada na página do Facebook da instituição dia 8 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/SantanderCultural/posts/?ref=page_internal 

https://www.youtube.com/watch?v=OWNQNFuSKBY
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novo vídeo, intitulado “Exposição Criminosa no Santander Cultural”; o vídeo é uma 

edição das “denúncias” feitas por Diehl e Rafael Oliveira, que alcança mais de um milhão 

de visualizações e milhares de comentários. A partir desse momento os vídeos, 

influenciados por robôs programados para aumentar o número de menções a um tema, 

viralizam nas redes sociais, causando uma enorme repercussão na esfera pública. A 

repercussão atinge a página do Santander Cultural no Facebook que, desde o dia 6, vinha 

sofrendo com comentários agressivos à exposição, à instituição e ao banco e com 

avaliações negativas.  

 No dia 10 de setembro, Kim Kataguiri, representante do MBL se pronuncia em 

sua página pessoal. Em um vídeo com uma tarja onde se lê “Esquerda tenta promover 

pedofilia e zoofilia para crianças – e com dinheiro púbico”, Kataguiri discorre sobre a 

iniciativa do Santander Cultural e questiona a intenção da instituição de voltar o conteúdo 

para o púbico infantil.31 A partir daí os protestos contra a exposição que ainda se situavam 

em Porto Alegre e em algumas páginas gaúchas de maior alcance na internet, começam 

a despertar a atenção de pessoas em outros pontos do país. Ainda no dia dez, o Santander 

Cultural emite nova nota informando o encerramento da exposição. 

 Com os desdobramentos que seguem o fechamento da mostra, como protestos 

contra e favor da decisão na frente da instituição, diversos outros atores resolvem se 

manifestar sobre o desfecho. Para além dos grupos organizados e autodeclarados 

representantes da direita ou da direita conservadora, em especial o MBL - que publicaria 

ainda mais de 15 vídeos sobre o assunto, todos eles com números altos de visualização e 

compartilhamento – a partir do fim da mostra há um crescente no discurso daqueles que 

se opõem à exposição, na associação entre a Queermuseu e a “esquerda”.  

 Aqui destaco a atuação de um portal, o “Senso Incomum”, nódulo de intelectuais 

conservadores, que foi responsável por um número considerável de publicações sobre a 

Queermuseu, sinalizando a importância que a mostra teve para os autores do portal. Muito 

embora o site não tenha o mesmo alcance que páginas como o MBL por exemplo, ele 

acrescenta à discussão uma reflexão que investe nas referências acadêmicas e conta com 

doutores em ciência humanas, maestros, escritores e jornalistas em seu time de autores. 

Na descrição do site, se lê a seguinte frase “Senso Incomum é um portal de cultura e 

                                                           
31 Vídeo disponível na página de Kataguiri no Facebook: 
https://www.facebook.com/kataguiri.kim/videos/o-santander-cancelou-uma-mostra-de-arte-com-
material-que-cont%C3%A9m-pedofilia-e-zoof/680264575431022/ 
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política com ideias contra a corrente, o óbvio e as explicações fáceis do jornalismo e da 

Academia”.32  

 Assim que a exposição é encerrada, o site passa a publicar textos de diversos dos 

seus autores que criticam, não a imoralidade da exposição, como a grande maioria dos 

seus opositores, mas sim o valor da arte que está sendo exibida pelo Santander Cultural. 

Em um dos primeiros textos publicados depois dos eventos envolvendo a Queermuseu, o 

juiz e escritor Eduardo Perez põe em cheque o monopólio do discurso dos realizadores 

da exposição que, segundo ele veem “anos de aparelhamento intelectual [...] ruir 

lentamente quando o homem comum resolve dizer não”33.  Para o autor, nada de chocante 

está exposto, mas há uma dificuldade da classe artística em “disfarçar a sensação de 

superioridade que nutrem com relação ao resto da humanidade” que dessa forma não 

aceitaria o fato de que “pessoas comuns” aprendessem a dizer “não”.  

 Em concordância com o anti-intelectualismo, (apesar do apelo intelectual do site) 

tendência em ascensão na discussão política do país – exemplificados na votação 

expressiva de candidatos que defendem o uso da força em detrimento do conhecimento 

como resposta a problemas sociais ou daqueles que se posicionam como “não-políticos” 

– o portal se coloca ao lado do “homem comum” e da pressão popular pelo encerramento 

da exposição. Um dos eventos que funcionam como ícone desse discurso – e que recebe 

grande atenção dos grupos conservadores – é a participação de uma senhora no programa 

capitaneado por Fátima Bernardes na Globo, o Encontro. A fala da senhora, Dona Regina, 

que reproduz o repúdio de diversos desses grupos é recebida como um exemplo de que a 

rejeição à mostra é um movimento popular, e não um ato moralista com interesses 

eleitoreiros34, como acusa o curador da mostra.  

 Uma outra associação que vai aos poucos se construindo no debate entre 

opositores e defensores da mostra é a associação dos grupos contrários à “censura” da 

arte; essa ligação é fortemente combatida por aqueles que se organizaram contra a 

exposição que passam a defender o uso do termo “boicote”. Nesse desdobramento, o 

MBL volta a se pronunciar, desta vez, afirmando que a Queermuseu iria além “de expor 

crianças à pedofilia, zoofilia, de ofender o cristianismo ou mesmo do uso do dinheiro 

                                                           
32 Disponível em: http://sensoincomum.org/ 
33 “Santander e a lição das pessoas comuns” Disponível em: 
http://sensoincomum.org/2017/09/12/santander-licao-pessoas-comuns/ 
34 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BjxgdjVFw9o 
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público”, mas passava ainda pela difamação da imprensa que classificava como fascistas 

e nazistas todos aqueles que protestaram contra a exposição. No vídeo, Kim Kataguiri 

afirma que o protesto constituiria um “boicote”, e que este era usado o tempo todo por 

“esquerdistas” para punir empresas com as quais não estavam de acordo com seus 

valores35. Novamente, surge uma dicotomia que divide todas as pessoas que se opuseram 

à exposição e a “esquerda” que a defendia, e nesse sentido, concordava com seu conteúdo. 

Aliando-se ao MBL, o mentor e líder do site Flavio Morgenstern defende a pauta 

do grupo de que o que se opera é um boicote em oposição ao discurso de jornalistas que 

atribuíam aos protestos a palavra censura. No texto, Morgenstern acusa a mídia de “mover 

a indignação” das pessoas através da construção dos textos e, com uso da ironia 

acrescenta: “logo está o povo inteiro acreditando que o MBL, sozinho, esses nazistas, 

impuseram ‘censura’. Sobre a ‘arte’, que ‘causa reflexão’. E os nazistas do MBL e, claro, 

todos que o apoiam e, mais claro ainda, todos que apoiaram o impeachment, são nazistas 

censores”36 sugerindo ainda uma nova relação entre a discussão em torno da mostra e a 

política: a associação entre grupos contrários e apoiadores do impeachment. 

Depois do encerramento da Queermuseu, o MBL surge como principal grupo de 

oposição, sendo apontado por alguns jornais e pelo curador como o responsável por uma 

“campanha difamatória” que teria levado as pessoas a crer em um discurso que não 

correspondia à realidade. Assim, quando canais de rádio e TV convidam opositores e 

defensores da Queermuseu para debates abertos, são os integrantes do MBL que vão 

ocupar as cadeiras destinadas aos representantes dos manifestantes contrários à mostra. 

Nesse sentido, o MBL acaba sendo responsável por grande parte da construção do léxico 

associado aos grupos que se opuseram à Queermuseu, o que faz com que pautas e 

interesses do movimento, bem como pontos a que fazem frente apareçam nos debates 

como se fossem expressões da vontade popular. Em um debate promovido pela emissora 

de TV Bandeirantes, Arthur Moledo, integrante do MBL argumenta: 

“O que as pessoas se sentem ofendidas é quando claramente algumas 

pessoas tentam impor, de cima pra baixo, de maneira autoritária, essas questões 

de ideologia de gênero que pertencem exclusivamente ao foro íntimo da 

                                                           
35 “O Debate sobre o Santander que a Esquerda não quer que você faça” Disponível em: 
https://www.facebook.com/mblivre/videos/684172888373524/ 
36 “Boicote é diferente de censura. É preciso ser um Einstein pra entender ou você também consegue?” 
por Flavio Morgenstern. Disponível em: http://sensoincomum.org/2017/09/13/boicote-diferente-
censura-einstein/ 

http://sensoincomum.org/2017/05/31/guten-morgen-38-nazismo-direita/
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família [...] Então, houve um boicote das pessoas, houve uma movimentação 

da sociedade civil e o MBL tornou isso público. E por isso mesmo que a mostra 

ficou vinte e poucos dias lá e ninguém reclamou, é porque ninguém tinha visto, 

nenhum pai de aluno tinha visto isso. A partir do momento que você vê vídeos 

na internet e crianças visitando obras que, inclusive pelos próprios artistas são 

definidas como obras adultas, aí começa o movimento de indignação e o MBL 

torna isso público”.37 

Aqui novos elementos são acionados na construção discursiva do MBL como a 

menção à ideologia de gênero e à família. Esses termos são fortemente associados a pautas 

partidárias de esquerda devido à recente investida de parlamentares conservadores contra 

propostas de mudança no Plano Nacional de Educação. O uso de tais termos mantém 

ligação ainda com a narrativa amplamente difundida por parlamentares de viés 

conservador de uma tentativa da esquerda de destruir a família; à essa associação soma-

se um último elemento na construção argumentativa do MBL: o uso do dinheiro público 

para financiar a exposição.  

Em outro debate, promovido desta vez pela rádio gaúcha Guaíba, a coordenadora 

estadual do MBL, Paula Cassol, afirma que a sociedade discorda do financiamento 

público da exposição uma vez que “não foi consultada para saber se estava de acordo com 

aquilo com a destinação desse dinheiro”.38 Essa afirmação encontra continuidade, por 

exemplo na fala do prefeito Marcelo Crivella para vetar a exposição no Rio de Janeiro. 

Assumindo que a população carioca não tem interesse na exposição, o prefeito suspende 

as negociações para a exibição da mesma em um espaço mantido pela prefeitura.  

Pedofilia, pornografia, zoofilia, ofensa, imposição, esquerda, boicote, denúncia, 

dinheiro público, família e ideologia de gênero: essas são as palavras ao redor das quais 

é construída a narrativa dos grupos que se opõem à reabertura da Queermuseu. Muito 

embora o MBL assuma e dirija as acusações depois de alguns dias das primeiras 

publicações, os primeiros manifestantes contrários não escapam em muito a essa 

argumentação, que é, em grande parte, construída através de um viés moral, que passa a 

ser cooptado por uma lógica política a partir da entrada em cena do MBL. 

                                                           
37 Debate exibido pela TV Bandeirantes em 15 de setembro de 2017 e disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bq3UMfqcPgE 
38 Paula Cassol para rádio Guaíba, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qrLVzmJVvAQ 
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No próximo tópico, busco descrever de maneira parecida, a construção discursiva 

dos grupos que se posicionaram em favor da exposição, ao mesmo tempo que rastreio os 

principais sujeitos envolvidos neste embate. 

 

1.3-  Em defesa da mostra  

 

As vozes que defendem a permanência da exposição ocupam o ambiente virtual 

de forma um pouco diferente daqueles que a ela se opõem: fora de um “grupo” que atue 

de maneira conjunta, as pessoas que se manifestaram na semana que seguiu o 

encerramento da mostra são, de maneira geral, indivíduos ligados às artes ou políticos e 

intelectuais. Também diferente do discurso dos opositores, os apoiadores da Queermuseu 

receberam menos atenção online do que seus opositores. Como ficaria demonstrado mais 

tarde, as postagens com conteúdo contrário à mostra seriam 17 vezes mais vistas pelos 

internautas, e os vídeos críticos foram assistidos por pelo menos 18,8 milhões de pessoas, 

enquanto os favoráveis, receberam cerca de 4 milhões de visualizações39.  

O estudo, aqui já mencionado, da Fundação Getúlio Vargas, ainda apontaria uma 

terceira fonte de divergência entre os discursos de ambos os lados da polêmica: aqueles 

que se manifestaram contra a mostra apresentavam uma coerência discursiva maior que 

seus defensores, que tendiam a apresentar uma pluralidade maior de argumentos. Esse 

fenômeno pode ser explicado, pelo menos em parte, pela maneira como defensores e 

opositores estavam organizados. Se os opositores da Queermuseu estavam vinculados, 

em sua maioria, ao MBL, as pessoas que apoiaram a mostra assim o fizeram de forma 

isolada, partindo da sua ligação com o campo artístico, ou seu posicionamento político, 

ou ainda seu pensamento em relação a grupos minoritários que se sentiram atacados pelo 

tom agressivo das manifestações contrárias. 

Nesse sentido, encontrar as pessoas que se manifestaram a favor da permanência 

da Queermuseu foi mais difícil, uma vez que não pertencendo a um grupo específico, 

esses indivíduos não estabeleciam necessariamente uma relação entre si, constituindo 

pontos isolados em uma rede pouco densa. Para além disso, embora o MBL tenha 

assumido o protagonismo pelos protestos contrários na semana seguinte ao encerramento 

                                                           
39 “Manifestações contrárias à exposição Queermuseu foram 17 vezes mais vistas nas redes” Disponível 
em: https://oglobo.globo.com/cultura/manifestacoes-contrarias-exposicao-queermuseu-foram-17-
vezes-mais-vistas-nas-redes-21873107 
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da exposição, seus integrantes mais ativos durante a polêmica são, mesmo separados, 

influenciadores digitais com um grande número de seguidores, atuando ao mesmo tempo 

como pontos individuais e em conjunto, como representantes do MBL. Nos debates dados 

às emissoras de rádio e de TV, os convidados para compor o grupo contrário, variavam 

entre os integrantes do movimento, enquanto o grupo a favor era constantemente 

representado apenas pelo curador da mostra. 

Assim, Gaudêncio Fidélis foi responsável pela maior parte das narrativas 

difundidas nas redes sociais no período imediatamente seguinte do encerramento da 

exposição, em oposição às várias vozes que se autodeclaravam de direita ou de direita 

conservadora. Dessa maneira, os discursos aqui apresentados, excetuando aqueles do 

curador, respeitam a lógica da maior repercussão que obtiveram nas redes, nas colunas de 

opinião dos grandes veículos da mídia e da indicação de importância dos atores, que é 

reconhecida através da busca de suas opiniões por parte dos veículos das mídias 

tradicionais. Ao procurar entrevistar alguém, os jornais e revistas de grande circulação o 

fazem, sabendo seu interlocutor investido de alguma autoridade sobre o assunto em pauta; 

é dessa constatação que parte a busca pelos argumentos apresentados neste tópico. 

Assim que a exposição é encerrada, o curador é uma das primeiras pessoas a se 

manifestar. Entrevistado pela mídia local e por jornais de grande circulação, no dia 

seguinte ao encerramento, Fidélis, que afirma não ter sido informado do cancelamento, 

apresenta sua opinião sobre os acontecimentos: 

“[...] Foi intensa essa investida do MBL, ingressando na exposição e 

agredindo as pessoas, os profissionais, os mediadores e no sábado também: 

muito intenso, muito agressivo. Foram dois dias e meio. Isso, claro, foi muito 

rapidamente também transposto nas redes sociais com uma narrativa que eles 

construíram e que é um pouco chocante porque ela não corresponde em nada, 

absolutamente em nada, com a exposição. Vamos falar bem concretamente: 

não há nada na exposição do que eles tão falando (sic.)”40 

Ao atribuir à “investida do MBL” a responsabilidade pelos atos dentro da mostra, 

o curador, para além de relatar os fatos, dá um nome às pessoas que se opuseram, 

colocando MBL como líder de tais ações; muito embora as primeiras críticas de pessoas 

                                                           
40 Entrevista concedida ao vereador carioca David Miranda. Disponível em: 
https://davidmirandario.com.br/2017/09/entrevista-exclusiva-gaudencio-fidelis-curador-da-mostra-
queer-censurada-em-porto-alegre/ 
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contrárias à mostra não tenham sido emitidas por integrantes do movimento, ao não 

distinguir essas pessoas, Fidélis dá ao MBL a dianteira na organização das manifestações 

de oposição. Há ainda um entendimento de que as críticas não se referem às obras, e sim 

a uma narrativa que é criada pelo MBL nas redes sociais que não corresponde à verdade.  

Para Fidelis, é através do processo de construção que, em outro momento será por 

ele denominado “campanha difamatória”, o Santander Cultural é levado à atitude 

autoritária de censurar a exposição e impedir que as pessoas visitem, e assim julguem, o 

conteúdo da Queermuseu. 

Com a permanência de protestos contrários e depois da decisão de encerrar a 

exposição, grupos e ONGs feministas e em defesa dos direitos LGBT resolvem se 

pronunciar convocando um ato público em defesa da liberdade de expressão e artística, 

da democracia e contra as visões políticas que ameaçam os direitos da população LGBTT. 

Na convocatória, argumentava-se que por meio de “estratégias fascistas” a “milícia do 

MBL, a extrema direita e os fundamentalistas” foram responsáveis pelo encerramento da 

Queermuseu que “abordava a temática lésbica, bissexual, bicha, trans e travesti e que 

discutia estereótipos de gênero e sexualidade em nosso país, ao mesmo tempo que 

oferecia uma visão sobre as distintas realidades com que convivemos”. Nesse sentido, os 

grupos que assinam o ato, para além do “repúdio a todo tipo de censura e cerceamento 

das artes e da liberdade de expressão”, tem uma relação com a exposição graças à 

proximidade da temática abordada e as pautas pleiteadas, em defesa dos direitos LGBTs. 

Presentes na manifestação convocada pelas ONGs e coletivos, a família da artista 

Lygia Clark, uma das integrantes da mostra, se mostrou “solidária e engajada com o 

movimento contra a censura”41. Na tarde da terça-feira dia 12, retiraram as obras da artista 

do espaço da Santander Cultural e saíram para a praça da Alfândega, em frente ao prédio, 

lugar onde ocorria a manifestação. Assim como o curador da mostra, Alváro Clarck, o 

filho da artista reiterou a ideia de que a exposição tinha sido mal interpretada pelos 

movimentos contrários, que não consideraram a proposta artística das obras.  

                                                           
41 “Em protesto, obra de Lygia Clark é apresentada fora da exposição” Disponível em: 
https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/em-protesto-obra-de-lygia-clark-e-apresentada-fora-
da-exposicao/ 
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Artistas, curadores e outros profissionais do mundo da arte também se 

manifestaram através de entrevistas a jornais e sites de notícia42. Na matéria publicada 

ainda na terça dia 12 de setembro pelo jornal O Globo, o curador do MAM-Rio em 

entrevista, classificada o encerramento como uma afronta à “liberdade de expressão e de 

criação” e um retrocesso que não era imaginado, uma vez que o debate promovido estava 

dentro dos objetivos da arte. O artista Antônio Manuel, com trabalhos censurados nos 

anos 1960 e 70 pela ditadura, acredita que “estamos testemunhando a volta dos 

julgamentos morais sobre a arte”; já para o crítico e historiador de arte Sérgio Paulo 

Duarte o episódio “trata-se de censura em estado puro acompanhada de ações políticas 

diretas” que correm o risco de se tornar imperativas caso não haja uma mobilização 

democrata contra esses movimentos.  

O texto da coluna “Opinião” publicado pela Folha de S. Paulo na semana do 

encerramento também comentava a polêmica43. Assinado pelo jornalista e comentador de 

artes plásticas Silas Martí, o texto traça paralelos da mostra com outros casos em que a 

arte foi vítima de protestos. Martí fala ainda da natureza reflexiva das obras de arte que, 

como espelho de seu tempo, revelam as distorções e atritos diante da vida social e, dentro 

dessa proposta, os artistas em Porto Alegre o faziam, com maior ou menos eloquência. 

Para o autor, no entanto, boas ou ruins, nada justifica a censura que sofreram, uma vez 

que as obras despertam um debate mais do que necessário.  

Como anteriormente mencionado, os vídeos que receberam o maior número de 

visualizações foram publicados por pessoas e grupos que se posicionaram de forma 

contrária à mostra, chegando a ultrapassar a marca dos 3 milhões de visualizações, contra 

500 mil dos vídeos que defendiam a Queermuseu. Uma das pessoas que e manifestou a 

favor da mostra por meio de vídeo, alcançando um número significativo de visualizações, 

foi a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Manuela D’ávila; na gravação, ela 

responde a alguns dos comentários mais polêmicos sobre a Queermuseu coletados nas 

redes sociais44. 

                                                           
42 “Artistas acusam Santander Cultural de censura” Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/artistas-acusam-santander-cultural-de-censura-
21810283 
43 “Caso da 'Queermuseu' corre o risco de se tornar triste rotina no país” Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917632-caso-da-queermuseu-arrisca-se-tornar-
triste-rotina-no-pais.shtml 
44 “Resposta da Manuela sobre a censura à mostra no Santander Cultural” vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=I7wDEoSUXb0 
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No vídeo, a deputada dá razão às pessoas que “ficaram aterrorizadas” ao saber que 

a exposição tratava sobre pedofilia, mas que tal impressão deve ser desmentida através 

da opinião de especialistas como, por exemplo, a nota divulgada pelo MPF que afirma 

que não há pedofilia na exposição. Outro ponto comentado é sobre o incentivo dado pela 

Lei Rouanet, bastante polêmico nas redes; para Manuela D’ávila, no entanto, “uma coisa 

é rediscutir a lei Rouanet outra coisa é mentir [...] que existe incentivo à pedofilia para 

barrar uma exposição artística”. A fala da deputada encontra concordância com a defesa 

do curador: para Gaudêncio Fidélis não há na mostra nada do que é polemizado nas redes 

sociais e o discurso de opositores - de que a exposição tem obras que incentivam a 

pedofilia, a zoofilia e ofensa -  fariam parte de uma campanha difamatória com interesses 

eleitoreiros liderada pelo MBL.  

Como comentamos, ainda que muitas pessoas tenham se manifestado a favor da 

mostra, o discurso contrário dominou as redes sociais, influenciado inclusive, pela 

atuação de robôs. Neste tópico, tentei mostrar como se distribuíram na esfera pública os 

argumentos daqueles que defenderam a permanência da Queermuseu. Muito embora as 

manifestações tenham sido numerosas, a menor atenção dada a elas, tornou difícil seu 

rastreamento; ao mesmo tempo, elas constituíram uma atmosfera difusa em contraste com 

aquela formada pelos críticos da exposição, coesa e mais numerosa. Mesmo com a 

tentativa de mostrar que a defesa da exposição construiu também o seu léxico, é 

importante ressaltar que grande parte das palavras coletadas foi influenciada pelo discurso 

do curador, o principal e mais visível indivíduo que atuou na defesa da exposição.  

Liberdade artística, liberdade de expressão, censura, direita, arte, conservador 

/conservadorismo, fundamentalismo/fundamentalista: eis as palavras que participaram, 

não só da construção argumentativa dos defensores da mostra, como também construíram 

a partir de seu ponto de vista, a visão daqueles que a ela se opunham. Assim como o grupo 

que argumentou contra a mostra, seus defensores elegeram valores – como a liberdade 

artística e de expressão – e apontaram no grupo contrário elementos que os diferenciava 

– fundamentalistas, de direita, conservadores.  

A decantação das palavras mais repetidas nos discursos dos grupos contrários e 

favoráveis é particularmente útil para compreender qual dos lados predominou nos 

espaços de discussão nas redes sociais. Esse exercício nos ajuda a perceber quais palavras 

e valores ficaram associados à exposição durante os protestos em Porto Alegre, e 

evidencia que, para além da proposta artística ou estética, a arte é vazada pelo contexto 
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na qual emerge, tendo seus sentidos construídos não só na relação com os espectadores, 

mas nos discursos, imagens e narrativas que dela se alimentam. No próximo tópico e com 

a ajuda de softwares de extração e manipulação de um grande número de dados, busco 

apresentar de que maneira se distribuíram esses valores na esfera virtual, a partir da 

contraposição desses grupos de palavras. 

 

1.4- O “grande público” ou o embate nas redes 

 

Aqui buscamos apresentar a relação dos comentários do grande público com as 

palavras decantadas nos tópicos anteriores, a fim de entender de que “lado” a maioria das 

pessoas que se pronunciou esteve posicionada. Para chegar a esse resultado, seguimos 

uma série de procedimentos que se relacionam com a etnografia virtual e a análise de big 

data45, que descreveremos a seguir. Esta análise combina os resultados de 

aproximadamente seis meses de imersão no conteúdo virtual com o uso de softwares de 

análise de redes sociais e de combinação de palavras com os resultados de um 

questionário aplicado em uma das redes sociais que foi palco da discussão: o Facebook. 

 Assim que percebemos que não seria capaz analisar a reação dos públicos à 

Queermuseu, e decidirmos toma-la como objeto de pesquisa, se deu início às atividades 

de rastreamento dos principais “nódulos” de discussão e debate nas redes sociais. Isso se 

deu de diversas formas, mas o ponto de partida foi uma pesquisa dos termos 

“Queermuseu” em um famoso mecanismo de busca na internet, o Google. Aqui devemos 

ter cuidado: como já mencionamos, a etnografia virtual, por mais completa que seja é 

apenas uma interpretação de um pesquisador em particular, e muito se deve aos 

algoritmos de pesquisa de sites de busca e redes sociais.  

 Acontece que, ao acessarmos a internet, esses sites “aprendem” nossas 

preferências e nos indicam somente os sites que consideram relevantes para nós. Dessa 

forma, é preciso considerar que toda a minha atividade online interferiu nos resultados 

dessa aproximação. A partir de agora, usarei a primeira pessoa do singular para descrever 

a trajetória que percorri enquanto etnógrafa de um ambiente virtual que perpassa minha 

                                                           
45 Big data ou megadados são dados produzidos em grande volume e variedade e em alta velocidade; 
costumam apresentar grande complexidade para análise 
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atividade pessoal na internet. Durante os meses em que estive pesquisando, que passam 

inclusive, pelo período que estive apenas “curiosa” sobre o assunto, escolhi determinadas 

postagens para ler em detrimento de outras, assisti alguns vídeos compartilhados por 

meus amigos nas redes sociais, li os textos que me foram sugeridos por esses mecanismos; 

em resumo, na primeira parte da pesquisa, atuei dentro da minha “bolha”, onde a maior 

parte dos conteúdos e comentários concordam com a minha visão de mundo.  

 Ao começar a explorar as opiniões negativas à exposição, e seguir a trilha das 

reações contrárias, também o fiz a partir de uma trajetória que influenciou os resultados 

a que cheguei. O que analisarei neste tópico são os comentários de pessoas comuns que 

se manifestaram na polêmica que envolve a Queermuseu. Para chegar no “local” de coleta 

desse material, analisei mais de 70 postagens de diversas páginas do Facebook e espaços 

de discussão na versão online de jornais e blogs, e elegi como o lugar mais “democrático” 

ou seja, o espaço representativo das opiniões de “ambos os lados”, as publicações da 

página oficial do Santander Cultural sobre o encerramento da exposição. Diferente dos 

comentários observados nas páginas do MBL ou nas postagens a favor da mostra, em que 

o conteúdo dos comentários, em sua maioria concordam com o exposto, a página do 

Santander foi procurada por pessoas que se posicionaram contra e a favor da exposição 

para tornar pública suas opiniões. 

 Com ajuda do aplicativo Netvizz, cuja função é coletar diferentes tipos de dados 

do Facebook, extraí o conteúdo textual dos comentários de duas postagens relativas à 

Queermuseu na página do Santander Cultural; as notas emitidas pela instituição em 

relação aos ataques sofridos pelo espaço a partir da quarta dia 6 de setembro e a nota de 

encerramento da exposição, no domingo dia 10 de setembro. O número de comentários 

recolhidos está em torno de 40 mil. 

 Frente a impossibilidade de processar tamanha quantidade de comentários, com a 

ajuda do programa de edição de tabelas Excel, sorteei uma amostra aleatória de 500 

comentários; essa tarefa me deixou com um texto de 17 páginas. A partir deste texto, 

extraí as palavras “neutras” como os artigos, conjunções e preposições; para criar uma 

nuvem de palavras, em que as palavras mais recorrentes apareciam em tamanho maior.  

 Esse exercício tem a finalidade de evidenciar as palavras mais usadas por 

opositores e apoiadores, identificar as palavras negativas e positivas e a partir da 

recorrência dessas palavras no texto, observar quais foram as palavras que as pessoas que 
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se manifestaram mais usaram para descrever à exposição. Dessa forma, é possível 

comparar os resultados obtidos ao exercício anterior, que buscava decantar os termos mais 

repetidos pelos grupos contrários e favor, para chegar a um panorama das impressões que 

a exposição causou nas pessoas, pelo menos nas redes sociais.  

 Nesse sentido, a intenção é conhecer as palavras e os sentidos mais 

frequentemente acionados pelas pessoas em seus comentários sobre a exposição quando 

do encerramento da Queermuseu em Porto Alegre. Com a ajuda de um segundo 

aplicativo, extraí as 100 palavras que mais se repetiram na amostra dos comentários 

obtidos; na imagem a seguir, o tamanho das palavras está relacionado ao número de vezes 

que foram empregadas; assim, quanto maior a palavra, mais vezes ela apareceu nos 

comentários da mostra: 

 

 

Figura 3 - Nuvem de palavras 

 Nesta primeira imagem, podemos ver que entre as maiores palavras estão “Arte”; 

“Santander”, “banco”, “exposição” e “conta”; frente a incapacidade dessas palavras para 

apontar um posicionamento, resolvi removê-las para uma segunda análise:  
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Figura 4-  Nuvem de palavras número 2 

 

 Esta segunda análise, bem mais reveladora, mostra em primeiro plano as palavras 

“Vergonha”, “lixo”, “pedofilia”, “zoofilia”, “lamentável”; os termos aqui evidenciados 

apresentam correlação com àqueles empregados por grupos opositores, em especial o 

MBL, para caracterizar a mostra. Outras palavras também em evidência, apontam uma 

proximidade com o discurso desses mediadores, tais como “crianças”, “apologia”, 

“moral”, “dinheiro”, “religião”, “deus”, em oposição a palavras como “cultura”, 

“diversidade”, “artista”, ”expressão”, de ocorrência mais comum no discurso daqueles 

que defenderam a exposição. Nesta relação, as palavras que se relacionam com o discurso 

de opositores ocupam um espaço consideravelmente maior na nuvem. 

 Nesse sentido, acredito que seja possível afirmar que, pelo menos nas discussões 

online, os discursos proferidos por opositores dominaram a esfera das discussões. Essa 

conclusão se dá considerando ainda os números de visualização e compartilhamento dos 

vídeos que grupos contrários alcançaram e na medida que argumentos semelhantes foram 

mobilizados nas reações à performance no MAM-SP, por exemplo.  

Em um esforço para nos aprofundarmos na relação das pessoas com a arte e de 

que forma essa relação aparece na maneira como elas se expressam sobre a exposição, 

nos apoiamos também no resultado de um questionário que aplicamos para uma outra 
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versão desta pesquisa. Naquela altura, o questionário havia sido desenvolvido para 

conhecer e recolher a opinião mobilizada de pessoas que quisessem comentar os debates 

causados pela Queermuseu em Porto Alegre e pela performance do artista Wagner 

Schwartz no MAM-SP.  

Como até então, o enfoque desta pesquisa visava trabalhar com os dois casos a 

partir das discussões que eles incitaram, me empenhei na tarefa de reunir e organizar 

páginas da internet que falavam sobre o assunto, bem como a opinião de seus usuários, 

expressas nas sessões de comentários. Movida, a princípio por uma curiosidade pessoal, 

e em seguida pela curiosidade acadêmica, empreendi no mês de novembro a aplicação de 

questionários e coleta de opiniões sobre esses eventos em grupos de Universidades 

Federais brasileiras no Facebook. Esses grupos são formados em sua maioria por 

estudantes de graduação e pós-graduação, e em menor escala por prestadores de serviço 

– como proprietários de casas, apartamentos e repúblicas que usam o grupo como forma 

de anunciar vagas ou serviços de entrega – funcionários e professores. 

A aplicação não visava atingir um número “x” de pessoas; optei por captar a 

opinião daqueles que estivessem interessados em emiti-la, partindo da lógica que, aqueles 

que tivessem opinião mobilizada e formulada sobre os casos e tivessem interesse em 

compartilhá-la, o fariam. O questionário foi disponibilizado em 11 grupos de 

universidades federais (UFSCAR, UFSC, UFJF, UFBA, UFPI, UFRGS, UFAL, UFMG, 

UFMA, UFPA, UFPR) e respondido por 166 pessoas.  

Constituído por três questões, o formulário visava ao mesmo tempo mapear a 

relação do entrevistado com a arte contemporânea através de sua frequentação a 

exposições e eventos desse tipo e as opiniões sobre os casos que estudarei. Eu tinha a 

hipótese que, quanto menor a frequentação, maiores as chances de os atores terem reações 

negativas às manifestações; embora essa hipótese tenha se comprovado, o número de 

visitações não foi o aspecto mais marcante que diferenciava apoiadores e opositores da 

exposição, sendo as referências acionadas por ambos os grupos, mais reveladoras. Para 

medir a frequentação, a primeira pergunta indagava com que regularidade o entrevistado 

visitou museus, galerias, centros culturais ou outros lugares dedicados à arte visual nos 

últimos seis meses.  

Ciente da supervalorização de algumas práticas em detrimento de outras, e da 

possibilidade de os consultados informarem uma frequência maior dessas visitas do que 



65 
 

acontece na realidade, a segunda pergunta, aberta, pedia que os entrevistados indicassem 

um artista ou obra que preferissem. Essa escolha se apoia na investigação de Donnat 

(1994) que, visando ultrapassar os limites das abordagens centradas nas práticas culturais 

e buscando abordar a cultura pela vertente cognitiva, propôs uma lista com 65 

personalidades selecionadas, com a intenção de cobrir o conjunto das formas de expressão 

artísticas, das mais eruditas às mais populares, passando por todo um espectro 

intermediário. Essa abordagem permitiria confrontar a competência e o “gosto” dos 

entrevistados e taxa de notoriedade e imagem dos artistas, bem como a que valores eles 

estão associados. Ao contrário de Donnat, no entanto, não defini uma lista; permiti que 

os entrevistados sugerissem artistas ou obras que preferissem. 

Das quase 170 pessoas que responderam ao questionário, 40% delas admitiram 

não ter visitado nenhum museu ou galeria de arte nos últimos seis meses46. Os 

comentários favoráveis à mostra ficavam mais numerosos na medida em que aumentava 

o índice de frequentação de espaços destinados a arte pelo interlocutor. Nesse sentido, se 

no grupo que admitiu não ter visitado nenhum desses espaços, os comentários contrários 

à Queermuseu chegavam quase à metade das opiniões (de 56 comentários no grupo que 

não visitou as exposições, 27 pessoas eram “contra” a mostra), no grupo que a 

frequentação de museus e galerias era maior (mais de 5 vezes nos últimos seis meses), 

apenas 4 de 17 pessoas se manifestaram negativamente.47 

Opiniões favoráveis às manifestações também eram comuns àqueles que 

respondiam à segunda questão com nomes de artistas menos conhecidos e adeptos da 

produção contemporânea, tais como Adriana Varejão ou Daniel Arsham; esses 

comentários, no entanto, frequentemente apresentavam argumentos que se baseavam na 

estética ou na história da arte para defender suas justificativas. Do lado oposto, 

entrevistados que citavam artistas ou obras mais comumente abordadas pela história da 

arte escolar, tais como conhecidos artistas modernos (Picasso ou Van Gogh) ou Romero 

                                                           
46 O documento com todas as opiniões, divididas em função da frequentação das pessoas pode ser 
consultado no link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vm1B3dKlYsPS6opC5EcGRrKAXZyVTrk1UOxokGeALFA/edit?u
sp=sharing 
47 Aqui cabe a definição do que foi admitido como “comentário contrário”: Foram assim classificados 
todos aqueles que tinham no corpo do texto declarações como “eu sou contra a exposição” ou acusavam 
a mostra de incentivar a pedofilia, obscenidade/pornografia ou vilipêndio religioso. É importante salientar 
que nem todos os comentários contrários são “favoráveis”. Muitas pessoas admitiram não saber opinar, 
ou preferiram não opinar, como também relataram “não ser contra a arte” mas “não gostar” ou “não se 
sentir tocado” pelas obras da Queermuseu”. 
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Britto, tinham uma chance maior de opinar negativamente sobre a questão, acionando 

valores morais para justificar sua resposta.  

Nesse sentido, é possível observar a existência de uma ligação entre o 

conhecimento da arte ligado ao saber escolar e a menor frequentação de espaços 

destinados a arte às manifestações de opinião contrárias à mostra. Ainda que tal 

observação aponte para a relação existente entre o saber especializado e a maior aceitação 

das propostas da arte contemporânea, esses fatores não dão conta de explicar a totalidade 

dos eventos ao redor da Queermuseu. Muito embora as relações aqui observadas, que 

descrevem a oposição de valores morais e éticos a valores artísticos/estéticos já tenha sido 

apontada por Bourdieu (2007) como fator que atesta a diferença entre a experiência 

artística daqueles informados pelo referencial exigido pela arte, a saber a história da arte, 

e a opinião leiga, o contexto sócio político de onde emerge o debate ao redor da exposição, 

ou a ligação entre posicionamento político e opinião, apontam para a existência de outros 

fatores que contribuem para que as discussões sobre a mostra tenham alcance 

internacional e perdurem na esfera pública. 

A construção dos argumentos das pessoas abordadas pelo questionário aponta 

ainda para a aproximação dos discursos produzidos por grupos opositores e profissionais 

da arte; dessa forma, afirmamos que a opção por argumentar na lógica de valores morais 

e éticos – para os grupos opositores – ou defendendo argumentos artísticos e estéticos – 

para aqueles que se posicionaram a favor – está menos relacionada à incorporação do 

referencial exigido pela arte contemporânea (a saber, a história da arte especializada) do 

que o posicionamento a favor de uma ética em oposição a outra. Assim, não descartando 

o vínculo entre saber especializado e experiência estética, afirmamos que esse efeito é 

potencializado pela polarização política, que inclusive opõe o intelectualismo da esquerda 

ao conservadorismo da direita, e que ganha força em situações de conflito, como no caso 

aqui estudado. 

 No próximo capítulo, nos aproximamos ainda mais dos discursos tecidos sobre à 

mostra para entender de que maneira eles acionam categorias que, embora não constituam 

pares de oposição, dentro de um contexto mais amplo, acabam por fabricar uma 

dicotomia. Também exploro as diferenças nas bases axiológicas para entender onde estão 

fundadas as argumentações dos mediadores contrários e favoráveis à mostra, e como essas 

opiniões são cooptadas por uma lógica política que vê aumentar a polarização já a alguns 

anos. 
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2- Sobre arte contemporânea, imoralidade e registros de valor 

 

 “O que você pode trazer para um museu hoje que já não pertença a um museu?” (Buskirk, 

2005:165)  

A pergunta, feita em 1992 pelo artista americano Fred Wilson, continua atual. 

Ainda hoje, é difícil pensar em objetos, quaisquer que sejam, que não possam aparecer 

dentro de um museu ou galeria de arte contemporânea. Graças as críticas às convenções 

institucionais iniciadas nas décadas de 1960 e 1970, trabalhos como instalações efêmeras, 

proposições em que objetos manufaturados figuram como obras de arte completas, 

performances e respostas a condições específicas, como a incorporação de elementos que 

não seriam tratados como arte se fora de determinado cenário, passam a ser considerados 

pelas instituições, artistas, curadores, galeristas, etc., como carregadas de valor artístico. 

Ao tomar as circunstâncias em que o trabalho é produzido como componente desse 

trabalho, os artistas passam a produzir um corpus cada vez maior de obras que não podem 

ser entendidas isoladamente, uma vez que o contexto é, de fato, um elemento componente 

da proposta artística (Ibid.). 

A questão central é, para Martha Buskirk, a transformação sofrida pelo objeto de 

arte que, a partir de 1960 e 70, enfrenta a desconstrução sistemática e a redefinição dos 

limites entre o que é ou não arte. Para a autora, dimensões que antes eram consideradas 

intrínsecas e substanciais do objeto artístico, como a autoria, a originalidade e a 

contingência do objeto, vêm sendo paulatinamente contestadas pelas práticas da arte 

contemporânea. Antes indissociada da obra de arte, sob o paradigma contemporâneo 

essas características terão seus limites tensionados, ultrapassando o entendimento que até 

então se tinha de objeto de arte. 

Partindo da análise de obras contemporâneas, Buskirk avalia a forma como 

atributos do objeto de arte vão sendo subvertidos pela própria práxis artística, que 

constantemente tensiona os limites entre arte e não arte. É nesse sentido, por exemplo, 

que a autoria e a autenticidade são questionados quando objetos retirados do cotidiano 

começam a ser incorporados pelo campo artístico, sem interferência da mão do artista e 

passam a ser encontrados em museus e galerias; há ainda, segundo essa mesma lógica, a 

possibilidade de um mesmo objeto apresentar sentidos diferentes dependendo da 

intenção, trajetória e escolhas feitas pelo artista.  
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Um dos principais precedentes históricos dos rumos tomados pela arte 

contemporânea é, para a autora, a proposição d’A Fonte, de Duchamp; o gesto de retirar 

um urinol de seu contexto original e submetê-lo a um conceito artístico, além de ser o ato 

criador de toda uma categoria de objetos, os readymades, seria responsável por abrir 

passagem para que um sem fim de artefatos adentrasse os espaços de legitimação do 

mundo da arte, a partir do gesto do artista de selecionar um objeto dentre vários e atrelá-

lo a uma ideia. 

Se o urinol de Duchamp questiona a autoria do trabalho do artista, leituras 

posteriores viriam contestar ainda a originalidade da arte. Esse é o caso de três trabalhos 

que exemplificam como o uso deste objeto assume significados diferentes a partir das 

trajetórias dos artistas, do contexto em que são colocados e dos discursos a eles atribuídos: 

a obra “Fountain” de Sherry Levine, “Public Toilets” de David Hammons e “Three 

Urinals” de Robert Gober. 

O urinol figura como ponto central nas obras dos três artistas, no entanto, as peças 

incorporam valores diferentes de acordo com as configurações e características que são 

ressaltadas por seus autores. Enquanto Levine põe em pauta questões de gênero ao 

ressaltar e comparar o formato curvilíneo do objeto ao corpo feminino, o arranjo feito por 

Gober, três urinóis em formato quadrado que lembram o torso masculino, dispostos um 

ao lado do outro, visa discutir a identidade homossexual e, de maneira mais sutil, o 

agravamento do contágio da AIDS na década de 1980. Já David Hammons, ao fixar 

urinóis em árvores, faz um comentário irônico sobre as convenções sociais que removem 

uma função corporal natural para os limites de um tipo específico de espaço construído 

e, ao mesmo tempo, reproduz a marcação territorial que um animal poderida fazer através 

da urina em uma floresta (Buskirk, 2005:60). 

 

Figura 5 - Da esquerda para a direita, os urinóis de Levine, Gober e Hammons 
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Seria possível, depois do gesto re-contextualizador do artista, falar de um 

readymade original? Não necessariamente. A proposta de Duchamp é o ponto de partida 

para uma mudança drástica na definição de obra de arte, uma vez que os objetos 

selecionados como readymades não retém seu status de obra, podendo “deslizar” de volta 

para o mundo cotidiano. Grande parte dos objetos que Duchamp selecionou como 

readymades foram perdidos ou substituídos; apenas através da publicação de fac-símiles 

ou reproduções dos readymades, foi possível que seu trabalho continuasse existindo 

através de seu conceito, ainda quando sua existência física já não fosse mais possível 

(Op. Cit., pág. 67). 

A proposta dos readymades revela ainda dois outros pontos importantes na 

desconstrução operada pela prática contemporânea: a diversidade dos materiais que agora 

passam a compor a paleta de escolhas do artista e a contingencia ou caráter transitório 

que os objetos de arte passam a assumir. Se até meados do século XX toda a produção da 

arte visual estava baseada em um número restrito e limitado de materiais (óleo, pastel, 

lápis, carvão, gesso, madeira, bronze, pedra, etc.), a arte contemporânea, que instaura 

como norma a transgressão da forma artística, vê crescer também o emprego de novos 

materiais ou novas formas de apresentação. É dessa maneira que materiais antes jamais 

pensados como “artísticos” começam a aparecer em objetos de arte, inaugurando com 

eles novas associações profissionais (Heinich, 2014). Nesse sentido surgem 

questionamentos acerca dos procedimentos de conservação, restauro e transporte das 

obras – como deve proceder, por exemplo, um restaurador frente a uma obra composta 

por materiais orgânicos, como leite, frutas, etc.? – ao mesmo tempo que se inaugura a 

possibilidade de uma natureza transitória para os objetos de arte, que passam a poder ter 

uma duração limitada.  

Ligada à proliferação dos materiais outrora incomuns, surge a discussão acerca do 

tempo de vida de trabalhos nos quais os artistas escolhem empregar materiais orgânicos 

ao invés de representações inorgânicas. Um exemplo é a obra “Strange Fruit” de Zoe 

Leonard: o trabalho consiste em cascas de mais de trezentas laranjas, toranjas e bananas, 

costuradas com linhas, botões e zíperes após terem sido consumidas, dispostas ao longo 

do chão de uma galeria. A despeito das associações evocadas pelo artista na escolha de 

materiais orgânicos – além das referências à música de Billie Holiday, ao amigo do artista 

que morreu de AIDS em 1992 e do uso pejorativo da palavra “fruta” em referência a gays 

- o fato é que a obra era composta de frutas que, com o passar do tempo, entrariam em 
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processo de putrefação e, muito embora a proposta de Strange Fruit estivesse ligada à sua 

desintegração, a galeria que comprou a obra decidiu por conservá-la. Assim, Christian 

Scheidemann, um conservador especializado exatamente nesse tipo de trabalho, chegou 

a uma solução que coneguiu “parar” o processo de apodrecimento sem estragar os demais 

materiais. Dessa forma, vinte e cinco peças são preservadas e funcionam hoje como uma 

representação da obra, mas não como a obra em si (Buskirk, 2005:144). 

É nesse processo que a cópia aparece como um modo que permite a continuação 

de obras que, de outra forma, seriam impermanentes. A esse propósito, Nathalie Heinich 

(2014) sugere que as mediações se tornam cada vez mais necessárias na relação entre 

obra e espectador. Essas mediações podem pertencer a diversas categorias, desde 

curadores, críticos de arte, galeristas a palestrantes, corretores de seguro, fotógrafos, entre 

outros; elas podem ser instituições, como museus e galerias, objetos, como molduras, 

fotografias, catálogos, vídeos, arquivos, podem ser palavras, como textos, livros, teses; 

mediações podem ser imagens e suas reproduções e até números, como as datas das obras 

(Heinich, 2014:380). Para além dessas categorias de mediação, Heinich apresenta uma 

última, a das representações mentais específicas às várias categorias de atores; estas, ao 

contrário das pessoas, instituições, objetos, palavras e imagens, não podem ser 

diretamente observadas, elas são percebidas apenas através dos comentários sobre as 

obras ou, às vezes, por gestos, como no caso do vandalismo. Esses limites mentais são, 

para a autora, classificações genéricas que representam mediações de arte que 

determinam a introdução de uma obra em uma categoria ou seu posicionamento em uma 

escala de valores (Heinich, Op. Cit.). 

Assim, critérios artísticos, mesmo implícitos, mas que são compartilhados por 

pessoas em um mesmo contexto devem ser pensados como mediações fundamentais às 

obras de arte contemporânea. Essas mediações que dificilmente existiam na arte clássica 

e moderna, se tornam cada vez mais necessárias na medida em que a obra se afasta do 

senso comum e das expectativas dos espectadores. Quanto mais autônomo se torna o 

campo da arte contemporânea, mais independente das regras ou expectativas também se 

tornam as obras, o que explica a quantidade cada vez mais numerosa de mediadores. Por 

não consistir mais exclusivamente em um objeto, mas em todo um conjunto de operações, 

ações e interpretações provocadas pela proposta do artista, essa transgressão ao cânone é 

a principal razão pela qual muitos permanecem outsiders sem sequer compreender o que 

precisa ser compreendido. 
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Ainda que a não-compreensão mobilize reações negativas dos públicos frente a 

arte contemporânea – principalmente em relação ao que é percebido como “esnobismo” 

ou tentativa de exclusão do público leigo pelos artistas ou especialistas - esse tipo de 

reação tem como característica a formulação de uma crítica que, diante do descompasso 

entre a expectativas estéticas e a proposta artística, implica na exigência de sentido, 

significação, dando vazão a registros que denunciam o “vazio” da proposta artística, 

traduzidas por enunciações como “isso não quer dizer nada” ou “qual é o sentido disso?” 

(Heinich, 2011:80). 

No caso das reações à Queermuseu, ainda que alguns de seus defensores tenham 

argumentado que reação negativa à exposição se deu, em parte, pela incompreensão dos 

temas tratados pelas obras – como o filho de Lygia Clarck, Álvaro Clarck, que em 

entrevista afirmou que integrantes do MBL não entenderam o significado das obras48 - as 

críticas à mostra se desenvolveram ao redor de questões bastante específicas e 

relacionadas à pautas conservadoras que vêm sendo defendidas já há algum tempo pelos 

grupos que se opuseram à exposição. Muito embora a incompreensão da proposta artística 

possa perpassar esse tipo de reação à mostra – e que o argumento da não-compreensão 

tenha sido acionado por artistas e profissionais da arte para explicar e deslegitimar as 

críticas à exposição – o discurso mobilizado pelos grupos opositores não se organizava 

necessariamente ao redor de uma “ausência de sentido” das obras, mas sim na direção em 

que os temas tratados pela mostra defendia valores que entravam em choque com as 

noções de moral e justiça de pessoas e grupos com ressaltada influência no contexto 

político atual. 

As reações negativas à arte contemporânea que conjugam valores e questões 

outras que não aquelas ligadas exclusivamente a critérios artísticos e estéticos são, no 

entanto, bastante comuns. Contudo, as pesquisas que tomam esse tipo de relação dos 

públicos com a arte como objeto de estudo são ainda escassas na sociologia. Nesse 

sentido, Nathalie Heinich é a pesquisadora que mais se dedicou a observar tais relações, 

reunindo e analisando reações negativas à arte contemporânea desde 1980. A partir de 

constatações como a relação entre valores como moral, religião e justiça com a rejeição 

à arte contemporânea, Heinich constrói sua observação para uma tipologia dos valores de 

                                                           
48 “Em protesto, obra de Lygia Clark é apresentada fora da exposição” disponível em: 
https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/em-protesto-obra-de-lygia-clark-e-apresentada-fora-
da-exposicao/ 
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julgamento das obras de arte contemporânea. Para a autora, esse tipo de arte constitui um 

terreno privilegiado para observar a articulação entre fronteiras cognitivas e registros de 

valor, mais próximos, ora do mundo da arte, ora do mundo ordinário; dessa forma, as 

situações de conflito em torno de obras fazem emergir a pluralidade dos registros de 

avaliação de que os atores dispõem para justificar sua opinião sobre o valor dos objetos 

(Heinich 2011:77). 

Ao contrário do que pode ser difundido pelo senso comum, o viés estético não 

aparece constantemente no julgamento que busca desqualificar uma obra. Manifestações 

de opinião como “achei feio” ou “não é bonito” que visam invocar um critério de 

julgamento estético aparecem muito pouco no corpus das opiniões levantadas por 

Heinich, e, segundo afirma, mais frequentemente exprimida por crianças. De maneira 

geral, há uma tendência maior em apresentar uma descrição subjetiva dos efeitos 

produzidos pela obra onde o registro “estético” é acionado de maneira conjunta à 

qualificação de um efeito subjetivo produzido pelos sentidos. Assim, seria mais fácil 

encontrar declarações como “isso é desinteressante” do que aquelas que versam sobre a 

ausência de beleza de um objeto49. Para a autora, esse deslocamento do objetivo para o 

subjetivo corresponde, talvez, a uma estratégia que minimiza o próprio julgamento 

quando o sujeito se vê sem qualificação para produzir uma análise “objetiva” sobre a 

obra. Os não-especialistas, principalmente à frente de obras pouco familiares ao padrão 

que reconhecem como “artístico” - como as propostas da arte contemporânea que, por 

exemplo, apresentam objetos do cotidiano como obras de arte – têm consciência do 

investimento artístico do objeto em questão, uma vez que estes são vistos dentro das 

paredes de instituições legitimadores, e de sua pouca competência no assunto, e dessa 

forma, evitam comentários públicos de suas impressões sobre as obras (Ibid.). Logo, esse 

tipo de avaliação não costuma aparecer no conjunto de qualificações que a reação “em 

massa” de objetos de arte pode provocar, sendo mais comumente expressada como uma 

confissão, entre amigos ou familiares. 

A impressão de que esse conjunto de opiniões – tanto as de caráter “objetivo” 

quanto “subjetivo” – é pouco acionado nos casos de mobilização coletiva, contrárias a 

manifestações artísticas é, no entanto, difícil de ser acessada por entrevistas, por exemplo. 

                                                           
49 Embora declarações que apontam a “feiura” ou “falta de beleza” de uma obra de arte sejam bastante 
raras, o contrário, não o é. Nesse sentido, e comum ouvir comentários que atestam positivamente 
características estéticas de uma obra em espaços de exposição. 
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Em grande medida direcionadas à esfera privada e frente ao reconhecimento do valor da 

arte, é possível que tais opiniões sejam dissimuladas pelo interlocutor em uma situação 

de pesquisa. Essa barreira, ao mesmo tempo que nos afasta da esfera do gosto evidencia 

a existência de um esforço para mobilizar argumentos a partir da ética, política ou moral 

que justifiquem uma tomada de posição pública (Heinich, 2011:80). A arte, 

principalmente quando articulada a questões políticas, leva os indivíduos a se posicionar 

e organizar seus julgamentos através de certas pautas, principalmente quando valores 

coletivos estão em questão. 

Há poucos ou nenhum caso de mobilização pública contrária a uma obra de arte 

“feia” ou “desinteressante”. É necessário que valores mais universais e coletivos estejam 

em jogo, como a moral, a justiça, a ética ou a defesa do patrimônio público para fazer 

com que as pessoas se posicionem, expressem sua opinião se articulem coletivamente em 

favor ou conta alguma manifestação artística (Ibid.). Para entender de que maneira esses 

valores são acionados, os casos em que os fenômenos artísticos se veem transformados 

em conflitos sociais são privilegiados por lançarem na esfera pública a rejeição, que 

emerge articulando valores sociais e posicionamentos morais e políticos. 

 É a partir de casos conflituosos, como aquele que aqui observo, que Heinich 

apresenta uma tipologia dos procedimentos de desqualificação da arte, que deixa claro os 

esforços dos atores em transmutar suas opiniões pessoais em argumentos, que articulados 

a valores legítimos – como já citado, a moral, a justiça, a verdade – ganham o espaço 

público e se transformam em problemas coletivos. Aqui, para além dos registros de valor 

que se destinam a desvalorizar a obra ou a pessoa no artista – a autora apresenta os registos 

de “sentido”, ou seja, quanto a desqualificação se refere à falta de sentido na obra, ou 

“reputacional” que se liga também à noção de autenticidade e tenta apontar a falsidade 

do estatuto de autor – interessarão aqueles registros que, articulados com valores coletivos 

são responsáveis por polarizar a opinião dos atores. 

Esses registros, embora aparentem ser “mais pertinentes” que aqueles contidos na 

esfera da opinião privada e mais frequentes que aqueles que visam desqualificar a obra 

em si ou o estatuto do artista, tendem a atingir uma quantidade maior de pessoas que 

passam a basear sua opinião, não na estética ou na ausência de sentido de um objeto de 

arte ou ainda na autenticidade e originalidade do artista, mas em princípios ou normas 

sociais que se pensa ameaçada por tal obra de arte. Nesse sentido, esse tipo de articulação 
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vê o objeto de arte como pedra de toque para uma sensibilização que traz à tona a 

discussão sobre valores mais profundamente enraizados na sociedade. 

De maneira geral, os protestos contra a arte contemporânea não chegam a 

contestá-la de acordo com sua proposta artística, partindo para valores que se aproximam 

do mundo ordinário. Segundo Heinich, esses registros têm em parte uma noção 

“purificatória” que se associa não à autenticidade artística, mas à necessidade de “separar 

o joio do trigo”, demarcar a existência da “boa arte”. O argumento em favor da “pureza” 

apresenta uma grande plasticidade e é comum a tudo que visa preservar algo, proteger 

contra degradações ou deformações, respeitar territórios estabelecidos, sejam eles 

temporais, territoriais, morais ou cognitivas.  

O argumento que evoca a noção de pureza é, portanto, adaptável e frequentemente 

acionado em associação a outras justificativas na construção de um discurso tanto a favor, 

mas mais correntemente, contrário à defesa/permanência/autenticidade ou validade do 

objeto de arte. É nesse registro que se inscrevem, por exemplo, os argumentos que se 

opõem, não à obra de arte em si, mas à natureza do lugar que ela ocupa, que deveria ser 

preservado em sua integridade/identidade. Esse é o caso das mobilizações que se 

opuseram à instalação de Daniel Buren no Palais-Royal, uma construção que é patrimônio 

público e histórico. O projeto de Buren consistia em um complexo de colunas 

permanentes, listradas de preto e branco e sofreu forte oposição pública, sendo 

considerado seriamente danoso ao local em que seria instalado. 

“Les Deux Plateaux” ou “Colunas de Buren” como ficou mais conhecido o projeto 

do artista, propunha a instalação permanente de colunas de diferentes alturas no pátio 

interno do Palais-Royal, em 1986, foi alvo de inúmeras críticas e até hoje é visto como 

um projeto controverso. Autorizado pelo então ministro da cultura, Jack Lang, que 

representava ao mesmo tempo, a política de esquerda e a arte de vanguarda, o projeto de 

Buren foi aprovado contrariando os conselhos de especialistas do comitê governamental 

de monumentos históricos. A aprovação vinha então de uma decisão de um governo 

contestado que desconsiderou a oposição de especialistas e transformaria 

irreversivelmente um monumento histórico (Heinich, 1997:122).   
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A conjunção desses fatores foi fundamental para a força contrária dos movimentos 

populares, que combinou argumentos que defendiam a sacralidade de uma construção de 

valor histórico e o uso indevido de dinheiro proveniente dos cofres públicos para pagar 

por uma obra de arte. De acordo com Heinich (Ibid.) quando valores econômicos se 

cruzam com o interesse geral do público, a rejeição costuma ser expressa em nome dos 

valores cívicos. Nesses casos, as pessoas tendem a opor o uso do dinheiro do contribuinte 

para fins artísticos aos investimentos em saúde ou bem-estar social, que aparecem como 

valores públicos mais gerais. A rejeição também pode tomar como central a validade do 

trabalho artístico frente à quantidade de dinheiro gasto em sua realização; aqui, o valor 

econômico do trabalho é questionado frente ao benefício que vai proporcionar à 

população.  

Marginal, porém, não menos mobilizador da articulação temporária de pessoas e 

opiniões contrárias, é o registo que Heinich nomeia “funcional”. Nele estão inscritas as 

reclamações sobre transtornos físicos causados por obras, instalações ou exposições 

quando elas atrapalham o trânsito de carros ou pessoas ou são percebidas como 

supérfluas. Um exemplo notório da rejeição provocada por esse tipo de registro é o projeto 

de Christo e Jeaene-Claude, “Rideu de Feur”. Instalado em junho de 1962, o projeto 

consistia na construção de um muro com 89 barris de petróleo em uma estreita rua 

parisiense, interrompendo o tráfego de carros por seis horas. A instalação fazia referência 

ao muro de Berlim e às condições cada vez mais preocupantes da produção de petróleo 

no Oriente Médio, propondo o questionamento sobre a interrupção da mobilidade e 

passagem no espaço público. A reação do público não foi menos que furiosa: assim que 

Figura 6 "Les Deux Plateaux" Daniel Buren 
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se viram presos no engarrafamento, motoristas buzinaram incessantemente e dirigiram 

insultos à multidão que observava a exposição, enquanto os moradores locais, presos pela 

barricada em seus apartamentos atiravam garrafas e escombros a eles (Doss, 2017:200). 

Embora os dois primeiros casos relatados que exemplificam essas duas primeiras classes 

de registros não sejam responsáveis pela grande maioria 

dos acontecimentos que revelam a rejeição à arte, eles 

estruturam em sua argumentação dois valores 

constantemente acionados que, em articulação a outros, 

concorrem na construção de uma justificativa capaz de 

mobilizar um grande número de pessoas. Enquanto o 

primeiro permite rebater um critério de medida padrão, 

que é a valoração monetária, o segundo aparece na 

denúncia de mau uso de fundos públicos, no desrespeito 

de procedimentos democráticos ou de monumentos 

cativos da memória histórica popular.  

 

O registro cívico pode ainda se formalizar em um registro “jurídico”, no qual estão 

inscritas as referências à legalidade, sejam elas apenas verbais, na denúncia informal de 

ilegalidade, seja desdobrada em atos, traduzindo os protestos em queixas formais e 

processos judiciais (podendo assumir forma de petições, ações judiciais ou abaixo-

assinados. De maneira mais ordinária, o sentimento de afronta à justiça tende a se 

desenvolver de maneira mais recorrente sob a forma do registro “ético”. Nessa esfera se 

encontram os protestos a transgressões dos valores morais, tais como religião, decência, 

dignidade, pudor, etc. Sob esse domínio encontraremos a maior parte dos argumentos 

contrários à mostra Queermuseu que, ultrapassando a mobilização ordinária, se 

formalizou em registro jurídico. Embora esses eventos tenham causado grande comoção 

popular e tenham emergido de um contexto político e social bastante específico, não é a 

primeira vez que os registros que apelam à ética e à moral são transportados para a esfera 

jurídica, como por exemplo, com denúncias às autoridades sobre o conteúdo transgressor 

da mostra. Em todos os casos que chegaram ao julgamento em corte, o resultado foi 

favorável aos artistas; não sem que se colocassem em jogo, antes, valores morais e sociais, 

coletivos e enraizados o suficiente para mobilizar uma grande quantidade de pessoas, 

Figura 7  Rideu de Feur de Christo e Jeaene-
Claude, 
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ainda que temporariamente, a se manifestar e protestar contra ou em defesa, não da obra 

de arte em si, mas da leitura que dela se faz em determinado contexto.  

Esses desacordos, que frequentemente opõem a leitura de leigos à explicação de 

especialistas, por vezes surgem do descompasso entre as referências mobilizadas para 

interpretar a obra de arte por iniciados e não iniciados. Enquanto para os primeiros o 

referente acionado na análise do objeto do objeto de arte é a história da arte – altamente 

especializada e que ultrapassa a cultura escolar -, para os não iniciados, os objetos que 

não apresentam características canônicas de uma obra de arte tendem a ser lidos em 

critérios pautados por valores do mundo ordinário (Heinich, 2011:89). Dessa maneira, da 

mesma forma que leigos apresentam dificuldade em compreender obras que parecem 

atentar contra valores morais arraigados, os iniciados não compreendem a incompreensão 

dos leigos. 

Tais proposições ecoam as observações anteriores realizadas por Bourdieu (1979) 

n’A Distinção: para o autor (2007:10) ao circunscrever de maneira cada vez mais intensa 

a referência à sua própria história, a arte exige ser referida não de acordo com a realidade 

representada ou designada, mas ao seu universo próprio no passado e no presente. Esse 

processo é acelerado partir da arte moderna, onde a transformação da estética é produto 

de uma intenção artística que prioriza o modo de representação sobre o objeto 

representado, exigindo do espectador uma atenção exclusiva à forma que, em relação aos 

antigos modos de representação, essa exigência era apenas parcial. 

Assim, a “estética popular” caracterizada por uma “subordinação da forma à 

função” perde espaço na interpretação artística na medida e que se baseia na afirmação 

da continuidade da vida pela arte e recusa qualquer espécie de experimentação formal; a 

ascensão do primado da forma sobre a função tende a colocar o público popular à 

distância, uma vez que este não seria portador da linguagem necessária para decodificar 

o jogo da interpretação estética. Enquanto para a teoria estética o desprendimento e o 

desinteresse constituiriam a única forma de reconhecer a obra de arte como autônoma, os 

indivíduos das classes populares que consideram necessária a existência de uma função 

para a arte – nem que seja a de signo – tendem a manifestar seus julgamentos em 

referência às normas da moral ou do decoro; nesse sentido, sua apreciação refere-se a um 

sistema de normas cujo princípio norteador é sempre ético (Op. Cit. pág. 12). 
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Embora as reações abordadas nesse estudo tenham se restringido às críticas, ainda 

que violentas, às obras de arte, excluindo-se assim episódios de agressão ou destruição 

dos objetos, a iconoclastia e o vandalismo são entradas metodológicas que nos ajudam a 

compreender de que maneira estão distribuídos os valores que as pessoas atribuem aos 

objetos, sendo a rejeição e a destruição privilegiadas por reveladoras de um sistema de 

valores artístico ou social. Observar a história dos ataques a objetos de arte pode assim 

ajudar a compreender os casos, motivos e condições sociais que levam as pessoas a 

investir violentamente contra obras de arte. 

As reações à arte que enfoco neste trabalho são, no entanto, temporalmente 

situadas: as mobilizações das quais procuro dar conta fazem referência, se não a objetos 

concebidos na lógica da arte contemporânea, a toda uma proposta curatorial que assim se 

apresenta. Não quero dizer com isso que a resistência a obras de arte em outros períodos 

da história da arte ou a outros gêneros artísticos sejam substancialmente diferentes, mas 

que se faz necessário considerar a forte correlação entre temporalidade e questões 

políticas e sociais específicas e circunscritas às quais a arte faz referência, levando em 

conta ainda o paradigma estético proposto pela arte contemporânea. 

O historiador de arte Dario Gamboni (1997) procurou apresentar uma tipologia 

histórica de casos de destruição de obras de arte, colocando em evidência os diversos 

fatores que concorreram para que os atores de tais agressões fossem levados a cometê-

las, desde contexto histórico e social, a orientações morais e religiosas e condições 

psicológicas dos indivíduos. A partir da análise de diversos casos, Gamboni busca 

explicar – assim como o presente trabalho -, entre outros pontos, as relações entre ataques 

a obras de arte e as articulações entre poder, imagens, massa e meios de comunicação. 

Em um contexto puramente estético da concepção de arte, a agressão pode parecer 

irracional ou sem sentido; nada se pode apreender de tal ato, que deve ser, portanto, 

condenado. A destruição de monumentos comunistas, por exemplo, pode ser explicada 

através da função política que as imagens exerciam, fazendo com que os ataques se 

relacionem diretamente à resistência e transgressão política e menos com o objeto de arte 

em si. No entanto, com a disseminação da moderna concepção de arte, onde a obra tem 

um fim em si própria e é liberta de qualquer função extrínseca, como explicar a agressão 

a objetos de arte moderna e contemporânea? Ela deve ser vista como a expressão de 

simples ignorância e incompreensão? 
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De acordo com Gamboni, é precisamente isso que dá à agressão contra a arte seu 

valor heurístico, se considerarmos a autonomia da arte não como essência atemporal, mas 

como uma construção histórica, um elemento de configurações complexas e variáveis 

(Gamboni, 1997:9). Os ataques representam de uma forma geral, ou uma ruptura na 

comunicação pretendida ou um desvio da atitude que se é esperada em relação a obras de 

arte. Tanto para o autor quanto para essa pesquisa, eles são particularmente úteis para 

iluminar condições prévias subjacentes e a compreender a pluralidade de funções a que a 

arte serve, bem como a pluralidade de atitudes e respostas às relações que ela estabelece 

e aos conflitos que possam surgir entre elas. A pesquisa sobre rejeição e destruição de 

objetos de arte não diz respeito apenas à destruição; Gamboni afirma que a criação está 

envolvida também, na medida em que os dois então inter-relacionados; eu acrescentaria 

que à mediação, uma peça importante para entender as mobilizações ao redor da 

Queermuseu, devem ser atribuídas características de criação, uma vez que produzem 

narrativas e sentidos para as obras em questão. 

Ainda que Gamboni se debruce sobre casos de vandalismo e iconoclastia, que se 

dão na maioria das vezes em espaços públicos abertos direcionados a monumentos e 

estátuas, o autor se dedica também a uma parcela desses atos que se dá no interior de 

museus e galerias de arte. Entrar em um museu, diferente de observar um monumento 

público, implica na vontade de ver, pelo menos parte do que ele guarda e em reconhecer 

que tais objetos são valiosos e consequentemente vigiados. Nesse sentido, se pensarmos 

na Queermuseu, é importante considerar que muitos daqueles que gravaram vídeos ou 

ameaçaram de agressão curadores e funcionários, conheciam ou tinham uma noção do 

conteúdo da mostra, entraram no espaço do museu conhecendo-o como instituição 

artística e participando da exposição como púbico. Assim, sua entrada no espaço da 

mostra implica na vontade de ver o que está sendo exibido, ainda que para fins outros que 

não o prazer estético. Aqui, encontramos certa proximidade com as observações feitas 

por Lígia Dabul, em sua afirmação de que, em grande parte das vezes, a recepção está 

direcionada para fins outros que não exclusivamente o prazer estético; a autora observa 

que a presença do público em exposições pode ser pensada como ela mesma significativa 

para os atores sociais, em ocasiões que sociabilidades são atualizadas ou instauradas e 

consistindo práticas nem sempre reduzidas ou voltadas somente para a contemplação das 

obras expostas (Dabul,2008:16). Em teoria, as obras de arte expostas nesses espaços se 

destinam apenas a espectadores voluntários, estando a natureza da obra em concordância 
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com a expectativa de seus observadores. Como já discutimos, no entanto, a visita a 

museus constitui uma questão que envolve múltiplas combinações de interesses, 

representações e deveres. É importante observar ainda que a iconoclastia envolve ataques 

a objetos outros que não só aqueles guardados pelos museus, se estendendo a 

monumentos, igrejas, estátuas, entre outros. 

A difusão e valorização de centros culturais e das ações que viabilizaram política 

e materialmente sua criação, bem como a multiplicidade de atividades e eventos que 

ocorrem nesses espaços contribuiu para o crescimento dos públicos desses espaços; com 

o tempo, um conjunto de itens que caracterizavam e distinguiam os centros culturais de 

museus de arte, como a variedade na oferta da programação, foram aos poucos 

incorporadas. Ao mesmo tempo, atributos que singularizavam os museus frente a outros 

espaços de exposição de artes visuais, hoje já não mais os diferenciam (Dabul, 2008:259). 

Esses fatores impulsionaram o aumento do público dos tanto dos museus quanto desses 

novos espaços dedicados a exposições de arte de modo que o aumento da rejeição e do 

vandalismo em museus nos últimos anos podem não estar diretamente relacionados ao 

aumento da tensão humana em sociedades modernas, mas com o fato de que os museus 

se deparam com plateias cada vez maiores e mais heterogêneas, e isso inclui uma fração 

do público que não está previamente condicionado a todo conteúdo que pode ser 

encontrado nesses espaços (Gamboni, 1997:145). O jogo de limites entre arte e não arte, 

constantemente atualizado pela arte contemporânea se traduz na possibilidade de que, 

mesmo visitantes voluntários e iniciados se deparem com obras que escapem ou desafiem 

suas expectativas. 

Esses fatores tendem a atenuar a diferença entre atos de agressão dentro e fora de 

museus, que podem mesmo desaparecer nos casos de violência investidos contra a arte 

contemporânea e moderna. Ainda assim, é impossível não reconhecer que pese o fato de 

que museus reprimem a manifestação violenta através de rígidas medidas de segurança, 

em nome do valor dos objetos que guardam. Nesse sentido, um ato de vandalismo que 

ocorre dentro de um espaço como esse requer um maior interesse e grau de premeditação 

de seu autor, e a disposição deste em sofrer as consequências que derivarem de seu ato. 

Esse último fator é, apesar disso, considerado de especial importância, uma vez que está 

atrelado a um possível desejo de publicidade pelo autor da agressão. 

Ainda que nenhum ato de vandalismo tenha sido notificado durante o tempo em 

que a Queermuseu esteve aberta, é bastante provável que o desejo de publicidade frente 
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a atitude crítica em relação às obras seja o principal fator que motivou algumas pessoas à 

gravarem vídeos no interior do espaço de exibição da mostra. Essas ações, ainda que não 

constituam episódios de iconoclastia, dão início a protestos e manifestações, presenciais 

e nas redes sociais de conteúdo verbal agressivo e violento.  

 Os próximos tópicos são dedicados a explorar a construção desse discurso pelos 

grupos que se opuseram à exposição, bem como compará-lo à argumentação dos atores 

que a defenderam. Nesse exercício, busco identificar quais palavras, sentidos e conjunto 

de valores são acionados para ambos os lados, buscando entender em quais bases 

axiológicas estão ancoradas tais argumentações. Antes disso, no entanto, recupero 

episódios semelhantes na história da arte recente que também foram responsáveis por 

mobilizar um grande número de opiniões contrárias, ordenadas principalmente em 

relação a questões morais exploradas pela arte contemporânea. No tópico seguinte, busco 

descrever dois casos emblemáticos, a fim de entender em quais pontos os discursos de 

defensores e acusadores se aproximam ou se distanciam dos episódios que envolveram a 

Queermuseu.  

2.1-  A rejeição à imoralidade 

 

No início de 1990, uma exposição de fotografias deu início a um acirrado debate 

na cidade de Cincinnati, no estado americano de Ohio. A exposição retrospectiva do 

fotografo americano Robert Mapplethorpe, “The Perfect Moment”; composta por 125 

fotografias e uma agenda que cobria um ano e meio de exposições, prevista para passar 

por sete cidades americanas - Philadelphia, Chicago, Washington DC, Hartfors, Berkeley, 

Cincinnati e Boston50 - a mostra era organizada pelo Instituto de Arte Contemporânea da 

Universidade da Pensilvânia, e já havia sido exibida em duas das cidades por onde sua 

passagem estava prevista.  

 Os primeiros indícios de rejeição aconteceram em Washington; a comissão anti-

pornografia estabelecida cinco anos antes, e políticos conservadores se posicionaram 

contra a National Endowment for the Arts (NEA), uma agência que promovia as artes 

                                                           
50 Whipping up a storm: How Robert Mapplethorpe shocked America, 17 de novembro de 2015, The 
Guardian, arquivo. Disponível em: https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/17/robert-
mappleth 
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com dinheiro público, pedindo o fim da NEA e de todo patrocínio da arte considerada 

“moralmente repreensível”51.  

 Prevendo as controvérsias e evitando a repreensão política do congresso 

conservador, a Corcoran Gallery of Arts que receberia a exposição na cidade de 

Washington, cancelou a exposição três semanas antes de sua abertura, prevista para 

acontecer em 1º de julho de 1989. A diretora da galeria, Christina Orr-Cahall, se 

manifestou dizendo que a instituição que dirigia sempre permaneceu fora da arena política 

e que a decisão de cancelar a mostra seria um posicionamento neutro frente às políticas 

de patrocínio de arte considerada “controversa” com fundos públicos52.  Apesar de 

afirmar não receber pressão do congresso, a diretora afirmou que a galeria estava 

“monitorando” a situação problemática do NEA na arena política. A Corcoran Gallery 

havia recebido cerca de $292,000 do fundo no ano anterior e estava envolvida em uma 

campanha para aumentar a arrecadação do fundo nacional de apoio às artes de $2 milhões 

para $2,5 milhões de dólares;53 decisão da galeria de não receber a exposição foi o 

estopim para um protesto responsável atrair cerca de 50 mil pessoas, projetando na parede 

da instituição 10 das fotografias de Mapplethorpe.  

A decisão da Corcoran Gallery não foi, no entanto, a mais polêmica do caso 

Mapplethorpe. Em Cincinnati, uma das cidades que receberia a mostra, “The Perfect 

Moment” atingiu uma barreira política diferente, dando início ao primeiro caso de 

judicialização da rejeição à arte contemporânea, levando a execução de um processo 

judicial contra o museu que receberia a mostra, o Contemporary Arts Center (CAC) e seu 

diretor, Dannis Barrie.  

Acusadas majoritariamente de transgressão moral e sexual, em Cincinnati, a 

polícia local era conhecida por seu vigoroso processo de combate à obscenidade e, além 

de conservadora, a cidade era sede da Coalizão Nacional Contra a Pornografia; por lei, a 

                                                           
51 Ibid. 
52 “Corcoran, to Foil Dispute, Drops Mapplethorpe Show”, 14 de junho de 1989, New York Times, arquivo. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/1989/06/14/arts/corcoran-to-foil-dispute-drops-
mapplethorpe-show.html 
53 Ibid. 
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cidade não comercializava livros ou revistas eróticas, bares com dançarinas eram 

proibidos, assim como as sessões de pornografia em locadoras de vídeo.54 

Tomando conhecimento sobre o ocorrido em Washington, uma organização local, 

a Citizens for Community Values, lançou uma campanha de cartas para tentar impedir a 

continuidade da exposição. Algumas semanas antes da abertura, no entanto, os protestos 

que pediam o encerramento da exposição não eram unânimes. Artistas e outros 

profissionais do mundo da arte, bem como alguns cidadãos, se posicionaram em defesa à 

mostra, bem como a mídia local foi responsável por transmitir não só eventos de opinião 

pública como também empreender uma “educação” dos espectadores sobre a natureza da 

arte contemporânea, homossexualidade, a epidemia de AIDS, pontos delicados das leis 

anti-obscenidade de Ohio e atos sexuais que grande parte dos cidadãos jamais pensou 

existir.55 Para o Dennis Barrie, a oposição ao trabalho de Mapplethorpe consistia em um 

ataque organizado de cartas e ligações anônimas a membros do conselho e seus locais de 

trabalho, que vinham de uma minoria que tentava forçar aos demais cidadãos sua visão 

de mundo.56  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 “Cincinnati Gallery Indicted in Mapplethorpe Furor”, New York Times, 08 de abril de 1990, arquivo. 
Disponível em: https://www.nytimes.com/1990/04/08/us/cincinnati-gallery-indicted-in-mapplethorpe-
furor.html 
55 “Whipping up a storm: How Robert Mapplethorpe shocked America”, 17 de novembro de 2015, The 
Guardian, arquivo. Disponível em: https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/nov/17/robert-
mappleth 
56 “Trouble Right Here in Cincinnaty: Furor Over Mapplethorpe Exhibit, New York Times, 29 de março de 
19990, arquivo. Disponível em: https://www.nytimes.com/1990/03/29/us/trouble-right-here-in-
cincinnati-furor-over-mapplethorpe-exhibit.html 

Figura 8 - Rosie, Mapplethorpe, 1976 
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Parte de uma campanha minoritária ou não, na tarde de abertura da exposição, sob 

gritos de “Fascistas!”, policiais locais evacuaram e fecharam o CAC, naquele momento 

com cerca de 500 visitantes, por cerca de 90 minutos para filmar as fotografias acusadas 

de obscenidade. O CAC e seu diretor também foram indiciados por um júri do condão de 

Hamilton por “favorecer e usar menores em pornografia”; Dennis Barrie recebeu ainda 

uma intimação para comparecer em tribunal. Até esse momento, a exposição havia 

recebido um número recorde de visitações, 5 mil pessoas, na pré-abertura para membros 

e, 2,7 mil visitantes até a hora em que a polícia fechou o local.  

 Frente às críticas dos manifestantes contrários, o CAC tomou algumas 

providências para apaziguar a situação, como abrir mão do financiamento público e se 

retirar do Cincinnati Institute of Fine Arts, uma instituição responsável por levantar 

fundos para promoção da arte. Depois dos protestos, o museu pretendia ainda – assim 

como outros museus – posicionar alertas sobre o conteúdo explícito de algumas e obras e 

proibir a entrada de menores de 18 anos na exposição em questão. 

As ações, contudo, não impediram o processo judicial contra o CAC e seu diretor, 

que foram acusados de atentar contra as leis de obscenidade estaduais. Embora a 

exposição toda tenha sido condenada pela opinião pública como “ofensiva” o ataque era 

fundamentado em sete fotografias, cinco das quais mostravam homens em poses 

sadomasoquistas e duas outras, onde crianças apareciam com as genitálias expostas. 

Durante o julgamento, que durou duas semanas, a acusação, que se concentrou nas 

fotografias reconhecidamente perturbadoras, tentou apelar para um caráter conservador 

do júri, buscando agitar a indignação sobre as imagens apresentadas. Ainda assim, o júri 

foi convencido pelas muitas testemunhas de defesa que assinalaram aspectos sérios do 

trabalho de Mapplethorpe, apontando-o como um artista brilhante, e o Museu e seu diretor 

foram absolvidos das acusações.57 

Quinze anos mais tarde, uma nova mobilização contra o conteúdo de uma 

exposição de arte voltaria a acontecer, dessa vez no Brasil; a mostra “Erótica – os sentidos 

na arte” teve uma de suas obras retirada do conjunto original. A obra “Desenhando em 

terços” da artista plástica Márcia X, ilustrava o encontro da silhueta de dois pênis 

desenhados com terços católicos e foi removida após centenas de reclamações que o 

                                                           
57 “Cincinnati Jury Acquits Museum In Mapplethorpe Obscenuty Case”, 6 de outubro de 1990, New York 
Times, arquivo. Disponível em: https://www.nytimes.com/1990/10/06/us/cincinnati-jury-acquits-muse 
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Banco do Brasil - responsável pelo espaço onde a mostra estava sendo exibida - diz ter 

recebido contra a obra.58 

Vista por cerca de 56 mil pessoas no ano anterior em São Paulo sem que houvesse 

registro de manifestação contrária, no Rio de Janeiro, no entanto, a exposição recebeu 

além das reclamações, o registro de uma notícia-crime, realizada pelo então ex-deputado 

do PTB Carlos Dias. "Não foi algo fortuito, não é que eu não tenha gostado do quadro em 

termos artísticos, até porque para mim isso nem é arte. Mas esse quadro é uma agressão 

à Igreja Católica. Achei um absurdo."59 O autor da denúncia argumentou ainda que a 

presença da obra na exposição, além de ofender a fé católica, por misturar erotismo e 

religião, configurava uma obscenidade, pela presença de crianças de escolas públicas em 

visitas guiadas. 

Após a retirada do quadro, artistas e intelectuais se manifestaram contra a decisão 

do CCBB, gerando uma polarização do debate na esfera pública, confrontando interesses 

religiosos e artísticos. Enquanto para o grupo que defendia a retirada da obra, constituído 

majoritariamente por religiosos e católicos, a intenção da artista era um atentado claro a 

fé e aos símbolos da religião católica, para os artistas engajados nas manifestações, a 

decisão de excluir a obra da mostra incorria em censura à liberdade artística, nesse caso, 

incompatível com as atribuições de um centro cultural que deveria promover a arte. Dois 

dias depois da retirada, o então Ministro da cultura, Gilberto Gil, criticou em nota a 

decisão do Conselho Diretor do Banco do Brasil, alegando que a censura à peça ia de 

encontro com a Constituição Brasileira, segundo a qual é livre a expressão de atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação. 60 

No sábado seguinte à retirada, artistas promoveram um “enterro simbólico” do 

CCBB; os artistas já haviam lançado uma carta manifesto onde classificavam a atitude do 

Banco do Brasil de “irresponsável, autoritária e moralista”. Juntamente com enterro, os 

artistas planejaram o lançamento de uma camiseta que estampava o trabalho censurado 

                                                           
58 “Banco proíbe “terço erótico” em exposição”, 20 de abril de 2006, Folha de S. Paulo, arquivo. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2004200601.htm 
59 Ibid. 
60 “Gilberto Gil critica censura a obra de arte em exposição erótica”, 27 de abril de 2006, Jornal “A tarde” 
Disponível em: http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1090776-gilberto-gil-critica-censura-a-obra-de-
arte-em-exposicao-erotica 
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de Marcia X, uma produção da galeria A Gentil Carioca, criada pelos artistas Ernesto 

Neto, Laura Lima e Márcio Botner.61  

Ainda além dos protestos presenciais e 

manifestações virtuais sobre a decisão do centro 

cultural, dois artistas participantes da mostra 

resolveram retirar suas obras da exposição “Erótica”. 

Franklin Cassaro, com a obra “Coleção de Vulvas 

Metálicas”62 e a obra “Afinidades Eletivas” de 

Rosangela Rennó, que ficou coberta com um pano 

preto em sinal de luto.63 Frente aos protestos, às 

decisões dos artistas de retirarem suas peças da 

exposição e à pressão do grupo católico Opus Christi, 

a direção do Banco do Brasil decidiu cancelar a mostra 

em Brasília, cidade para qual seguiria depois do Rio de 

Janeiro. 

Salvas as diferenças no contexto em que ambas controvérsias em torno da arte 

contemporânea emergem, os casos da exposição de Mapplethorpe e da retirada da obra 

de Márcia X. guardam diversas similaridades com a celeuma criada ao redor da mostra 

Queermuseu. Neste ponto quero evidenciar as rejeições a tais manifestações artísticas, 

voltando aos “registros de valor” categorizados por Heinich (2011) para entender em 

torno de quais valores se organizam os argumentos que se posicionam contra a arte 

contemporânea nesses três casos. 

Muito embora a história da arte seja permeada de inúmeros casos de rejeição, 

frente à sistemática desconstrução dos cânones artísticos promovida pela prática 

contemporânea, o público não especializado, frente a obras de arte pouco familiares, evita 

se pronunciar acerca de juízos estéticos. O distanciamento de uma opinião “estética” fica 

evidente, por exemplo, na fala do ex-deputado Carlos Dias, responsável por acusar a obra 

                                                           
61 “Centro Cultural sofrerá enterro simbólico no Rio”, 25 de abril de 2006, Folha de S. Paulo, arquivo. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2504200625.htm 
62 “Censura no CCBB provoca debate entre liberdade de expressão e religião” 21 de abril de 2006, O Globo, 
arquivo. Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/censura-no-ccbb-provoca-debate-entre-
liberdade-de-expressao-religiao-4588392 
63 “Artistas querem suas obras fora de exposição” 25 de abril de 2006, Folha de S. Paulo, arquivo. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2504200624.htm 

Figura 9 - "Desenhando em Terços", 
Márcia X 
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de Márcia X como uma ofensa à fé católica. Afastando sua opinião da esfera do gosto 

(“não é que eu não tenha gostado”), o autor do julgamento desloca sua análise de um 

campo sobre o qual não está familiarizado, o da arte contemporânea, para uma esfera mais 

geral e segundo ele, moralmente indefensável (“esse quadro é uma agressão à Igreja 

Católica. Achei um absurdo”). 

A situação de “quebra” no que se é esperado do curso considerado normal da vida 

social, que exemplificam esses três casos, podem configurar no “momento crítico” 

(moments critiques) proposto por Boltanski e Thévenot (1991 e 1999) para pensar, ao 

mesmo tempo, a atividade crítica de pessoas e as circunstâncias de um momento inusual. 

Para os autores, um dos motivos para que haja essa “quebra” no curso das ações acontece 

porque as pessoas envolvidas nesse tipo de situação estão sujeitas ao imperativo da 

justificação. De maneira geral, a pessoa que percebe uma injustiça raramente permanece 

em silêncio; a demonstração de desacordo ou desagrado com o que é presenciado pode 

terminar em uma “cena” (scene), que se desenvolve em uma disputa – nesse sentido, 

“cena” se refere à permanência da situação no domínio doméstico, enquanto “disputa” 

está ligada à litígio judicial (Boltanski e Thévenot, 1999:360). 

Ao contrário do que possa parecer, as disputas não se restringem a uma questão 

de linguagem, mas conjugam pessoas e objetos e a relação entre eles. Por exemplo, uma 

discussão entre colegas de quarto sobre quem sempre lava a louça – ou sempre deixa de 

fazê-lo – considera não só as pessoas envolvidas, mas também a louça e a relação entre 

as pessoas entre si e as pessoas e os objetos. No entanto, as críticas a uma situação precisa 

ser produto de uma justificação que segue regras de aceitabilidade. Dada a característica 

transitória dos momentos críticos, uma vez que eles dizem respeito à quebra no curso das 

ações, as disputas promovidas buscam, de maneira geral o estabelecimento de um 

“acordo” (agreement); para alcançar um acordo, as críticas devem se basear não em 

singularidades pessoais, mas em generalizações que ultrapassam a esfera do particular 

para alcançar uma generalização que transcende as pessoas e as situações em que estão 

incluídas.  

Assim, para que haja um posicionamento público, se faz necessário que o(s) 

objeto(s) de arte em questão ultrapassem a esfera particular do gosto e atinjam valores 

mas gerais ou objetiváveis – como a moral ou a justiça, que estão em jogo nos casos 

mencionados (Heinich, 2011: 80). Dessa forma, ao olhar para casos onde é possível 

observar essa quebra na expectativa do que seria uma agenda comum de uma exposição 
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de arte, vemos emergir uma pluralidade de opiniões sobre a arte que, supostamente 

situadas na esfera privada, emergem como um problema de sociedade investido de valores 

morais, por exemplo (Ibid.). 

Curioso notar, no entanto, no que toca a arte contemporânea que é rejeitada graças 

a seu conteúdo, seja em relação à moral sexual, seja sob acuação de “blasfêmia”, a defesa 

– seja ela jurídica ou não – frequentemente apela para as características estéticas da obra. 

O caso Mapplethorpe, por exemplo, quando levado à júri teve os argumentos dos 

especialistas da defesa centrados na questão formal da beleza na composição plástica. 

Essa estratégia, segundo Dennis Barrie, levou os jurados a parar para “para julgar a 

qualidade das obras, considerando-as como abstratas, que é o que elas são, 

essencialmente" (Heinich, 2010:106, tradução minha). 

Assim como no Queermuseu, os dissensos relatados se referem a uma obscenidade 

subjetiva que, mesmo confrontada juridicamente, se mostra difícil de comprovar 

objetivamente. Mesmo nos EUA, em que a imputação de obscenidade é rigidamente 

regulada por lei, a linha divisória entre liberdade de expressão e obscenidade fica 

obscurecida diante da subjetividade dos trabalhos artísticos. Dessa forma, os acusadores 

de Mapplethorpe, persuadidos da evidência dos erros reprimidos às imagens em disputa, 

queriam se ater à evidência de sua obscenidade, o que os fez perder o jogo contra os 

defensores que sabiam como colocar foco na subjetividade desta qualificação enquanto 

argumenta a objetividade das qualidades artísticas das imagens (Op. Cit. pág. 107). 

 Nesse sentido, os casos de rejeição à arte contemporânea que se apegam ao 

conteúdo moral das obras frequentemente têm no discurso de acusadores e opositores um 

descompasso ante as bases axiológicas acionadas. Se para os primeiros, o conteúdo é 

ofensivo à moral sexual ou à religião, para os últimos a referência estética e artística, bem 

como o caráter transgressor da arte contemporânea bastariam para defender as obras 

contra as acusações, de seu ponto de vista infundadas, de obscenidade.  

 No próximo tópico, busco identificar os principais atores que participaram das 

discussões ao redor da exposição. Esse exercício nos ajudará a entender, nos tópicos 

seguintes, as categorias que norteiam a construção argumentativa que vão sendo 

acionadas na troca discursiva entre grupos que apoiam e que condenam a exposição, na 

direção de observar as relações que ligam pessoas, sentidos e conjuntos de palavras, de 

que forma eles se articulam para formular discursos contra ou a favor e como essa 
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articulação está ligada a defesa de valores que influenciam nas pautas em que as pessoas 

se baseiam para fundamentar seus pontos de vista. 

 

2.2-  Palavras em Jogo 

 

Diferente do observado por Bourdieu e Darbel (1969) onde a “docilidade cultural” 

- traduzida em uma crença irrestrita no reconhecimento da cultura erudita e em suas 

características “positivas” e “intelectuais” –  é amplamente expressa por grande parte do 

público de museus de arte na Europa que, no entanto, não  correspondem  a  competência  

cultural  que declaram, demonstrando conhecimento medíocre das obras que são produto 

da cultura legitimada  a  qual  defendem, nos casos de rejeição à arte contemporânea, o 

que se observa é um fenômeno diferente: frequentemente, o público que protesta contra 

esse tipo de arte assim o faz sabendo-o investido de intencionalidade artística sem, 

contudo, avaliar a proposta estética ou artística de objeto ou proposição em questão 

(Heinich, 2014:84). 

É dessa forma que observamos que os discursos contrários ao Queermuseu estão 

organizados segundo valores outros que não aqueles utilizados pelo campo artístico, que 

buscam fundamentar a argumentação em juízos mais próximos do mundo ordinário e, em 

especial no caso estudado, orientados principalmente pela esfera moral e pela crença 

religiosa. Como grande parte da celeuma em torno da mostra se deu através de embates 

discursivos entre profissionais do mundo da arte – curadores, artistas, galeristas, etc. – 

ativistas e apoiadores dos direitos LGBTT e feministas, representantes do “ativismo 

religioso” (Machado, 2012) e ativistas de direita - esses últimos representados pela figura 

do “influenciador digital”- é interessante observar como as práticas discursivas de 

diversos sujeitos se organizaram na esfera pública e em torno de quais valores esses 

discursos se organizam. 

A intenção aqui é identificar as categorias de ordenação da realidade que são 

acionadas pelos atores no discurso em que confrontam com o lado oposto. Para tanto, me 

baseio no artigo de Campos, Gusmão e Júnior (2015) que analisa a interação discursiva 

do deputado federal pelo PSOL e ativista dos direitos LGBTTI Jean Wyllis e o pastor 

Silas Malafaia no uso da razão na esfera pública. Assim como os autores, busco situar a 

abordagem e etnografia do objeto não em um lugar, mas nas tramas discursivas que se 

colocam em relação umas com as outras (2015:168). Nesse sentido, e ainda em 
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concordância com os autores, a etnografia em termos empíricos diz respeito a material 

coletado na internet, em publicações dos atores considerados, em entrevistas com o 

curador e em vídeos que “denunciavam” o caráter “pornográfico, de incentivo à pedofilia 

e vilipendio religioso” da Queermuseu. 

Assim, voltamos a atenção, nesta parte da pesquisa, para os embates e interações 

discursivas que a mostra Queermuseu suscitou, levando em conta para tal exercício os 

principais atores envolvidos nos embates. Para chegar nesses atores consideramos o 

alcance de sua rede – no caso dos influenciadores digitais, esse alcance é demonstrado 

pelo número de seguidores e número de compartilhamentos que suas publicações 

alcançaram – o engajamento no tópico, ou seja, a quantidade de vezes que os sujeitos se 

manifestaram sobre o tópico, e a importância do ator dentro da disputa. Delimitamos, para 

a coleta do material na internet, o período entre o dia 6 de setembro de 2017, data em que 

foi rastreado o primeiro vídeo contrário à exposição, e o dia 26 de setembro de 2017.  

Embora o debate acerca do Queermuseu tenha se estendido para além desta data, 

o dia 26 de setembro marca o acontecimento de uma outra polêmica no mundo da arte: a 

abertura da 35° edição Panorama da Arte Brasileira, no MAM-SP, e nela, a apresentação 

da performance “La Bête”, do coreografo Wagner Schwartz. Na performance, o artista 

nu manipula uma réplica de plástico de uma das esculturas da série de Lygia Clark e 

convida o público a articular de diferentes partes de seu corpo através de suas dobradiças. 

Um vídeo feito na apresentação em que uma criança participava da performance deu novo 

folego ao debate sobre a liberdade de expressão e a questão moral da arte contemporânea. 

A partir de então, a discussão na esfera pública sobre Queermuseu se mistura a críticas e 

debates da performance La Bête. Por esse motivo, detivemos a coleta da manifestação 

dos sujeitos e da construção discursiva sobre o caso dentro do período mencionado, a fim 

de que as opiniões não sejam contaminadas pelos acontecimentos relacionados à 

performance. 

Esse recorte serve ainda a limitar o número de atores envolvidos na discussão 

dentro da esfera pública: Muito embora diversos artistas tenham se juntado em repúdio 

ao encerramento da mostra Queermuseu, tal iniciativa só se deu depois que o vídeo feito 

no MAM-SP começou a circular nas redes sociais, dessa forma, abarcando também os 

atos contra a performance como movimentos de censura por grupos organizados. 
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Elegemos como atores fundamentais na influência da opinião pública acerca da 

Queermuseu, o curador da exposição, Gaudêncio Fidelis, pelo local de destaque que 

recebeu seja pela mídia, seja pelo mundo da arte, seja pelos opositores da exposição que 

direcionaram grande parte de suas críticas a ele. O MBL, enquanto página nas redes 

sociais, também aparece como ator de visibilidade na trama, seja pela importância dada 

à organização pelo curador, que insiste em apontar o MBL como personagem central de 

uma “campanha difamatória” contra a exposição, seja pela publicação de um número 

grande de postagens criticando a mostra, seja pelo grande número de seguidores que a 

página tem e, dessa forma, sua força em mobilizar a opinião de um grande número de 

pessoas. 

O MBL ainda aparece como o veículo mais acessado no que tange publicações e 

postagens feitas sobre a Queermuseu na semana seguinte ao encerramento da mostra, 

como aponta o Monitor do Debate Político no Meio Digital64. Com duas postagens entre 

as trinta mais compartilhadas da semana que vai do dia 9 de setembro ao dia 16 de 

setembro de 2017, a página aparece como maior portal que se manifestou a respeito da 

exposição. Nesse sentido, o MBL surge enquanto “guarda-chuva” sob o qual diversos 

sujeitos se manifestam de forma coesa e homogênea contra a exposição Queermuseu. 

Dentre as postagens mais compartilhadas e vídeos mais assistidos, bem como nos debates 

presenciais sobre a exposição (em programas de rádio, por exemplo) estão integrantes do 

Movimento Brasil Livre, sempre em contraponto com defensores da exposição. 

Para além do MBL, que embora não tenha sido o principal agente causador da 

celeuma, foi o maior acusado de iniciar as acusações contra a exposição – adotando para 

si, inclusive, a tarefa de fazer oposição a sua permanência – os demais opositores que 

ganharam algum destaque no caso corroboram com o discurso que viria a ser defendido 

pelo movimento. Como veremos, os opositores ao Queermuseu estruturam seus 

argumentos ao redor de valores morais e cívicos – como a defesa do dinheiro público – 

de forma bastante homogênea, além de associar a exposição às agendas à esquerda no 

espectro político. Os defensores da exposição, por sua vez, procuram pautar a 

argumentação em critérios artísticos e defesa da liberdade de expressão, chamando a 

atenção para o que caracterizam como censura, nas empreitadas dos opositores.   

                                                           
64 Relatório automático semanal de posts 09/09/2017 – 16/09/2017 Disponível em: 
https://www.monitordigital.org/semanal/relatorio-automatico-semanal-de-posts-09092017-16092017/  
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Excluímos dessa análise os sites de notícia e a mídia tradicional; muito embora 

em diversas situações a mídia seja responsável pela construção da opinião pública através 

do conteúdo que veicula, o esforço para a manutenção da “imparcialidade” operado por 

esses atores faz com que eles não “assumam posições” dentro da disputa observada. 

Reiteramos que o interesse desta parte do trabalho está no posicionamento, na escolha de 

um lado e na construção discursiva de diferentes atores na esfera pública, o que faz com 

que o discurso da mídia tradicional não seja interessante nesta análise, dada a postura 

“isenta” de tais sujeitos. Buscamos com tal posicionamento abordar e situar a opinião 

mobilizada (Bourdieu, 1973) das pessoas que se manifestaram sobre o assunto. 

 

2.3- Axiomas em disputa 

 

O caso da instalação das “colunas de Buren” no Palais-Royal, além de criar um 

“affaire” com grande repercussão de diferentes setores da vida pública – contra e a favor 

– emergiu de um contexto político que gerou associações bastante específicas: o 

surgimento da correlação entre uma preocupação da direita, atenta à conservação da 

herança de um patrimônio histórico e o interesse da esquerda de promover a arte de 

vanguarda. Tal correlação vem na continuidade de uma configuração política 

problemática, onde um Ministro da Cultura da esquerda, que geralmente favorece a arte 

de vanguarda, autoriza a instalação de uma obra particularmente transgressora em um 

local particularmente histórico, patrimonial e de arquitetura clássica (Heinich, 1995:531).  

 A linha que relaciona projetos artísticos ao espectro político ideológico se dá, 

como no Brasil, dentro de um contexto sócio-político específico que acaba por cooptar 

certas afinidades na agenda de partidos políticos de esquerda ou direita às manifestações 

artísticas. Essa correlação, no entanto, não aparece do nada. Como já analisado, a 

associação de valores regressistas a agendas políticas, como o crescimento de uma pauta 

política moralista à direita, constitui um fenômeno que vem se desenrolando por pelo 

menos vinte anos no cenário nacional e que tem se tornado cada vez mais destacado com 

a criação de frentes parlamentares orientadas por fortes ideais conservadores e morais.  

 É a partir dessa configuração que se cria uma oposição onde todas as propostas 

progressistas no tocante ao direito das minorias ou no avanço das pautas de promoção da 

igualdade para as mulheres, por exemplo, são de antemão relacionadas à atuação da 

“esquerda”, que acaba por se tornar uma categoria plástica que se expande para abarcar 
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tudo aquilo que se opõe aos interesses da “família tradicional” e da “moral conservadora”, 

ou seja, tudo aquilo que aparece, para os olhos dessa nova direita, como ameaças a esses 

interesses, e que constituem itens da identificação de um grupo coletivo social entendido 

como esquerda.  Tal contexto teve como um de seus ápices o golpe parlamentar que 

afastou a presidente eleita Dilma Rousseff  “em nome de deus e da família”, onde a defesa 

de valores conservadores levou, por exemplo, ao fim do Ministério de Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos e a dissolução da Secretaria de Direitos Humanos 

(Quinalha, 2016:37).  

Dessa maneira, a exposição Queermuseu, concebida por seus realizadores como 

uma proposta para a reflexão da diferença e da alteridade, da expressão e da identidade 

de gênero na arte brasileira é apresentada por diversos de seus opositores como uma 

manifestação artística de esquerda. A partir desse movimento que associa a exposição ao 

ideário da esquerda no país, feito pelo MBL, uma organização declaradamente de direita 

é o suficiente para ligar todos aqueles que se manifestam em oposição à mostra, à “direita 

conservadora”. Essa relação é reforçada ainda no discurso de defensores do Queermuseu 

que enxergam nas ações contrárias uma tentativa autoritária da direita de censurar 

manifestações artísticas. 

Fundado em 2014, o MBL ou Movimento Brasil Livre ganhou maior destaque nas 

manifestações contra o Partido dos Trabalhadores depois da eleição de Dilma Rousseff, 

entre 2015 e 2016. Ligado aos “Estudantes pela Liberdade Brasil (EPL)” articulados, por 

sua vez à organização internacional “Studants for Liberty”, o MBL realiza, de acordo com 

seu site, iniciativas para formação de grupos de estudantes, cooptados em universidades 

e escolas, para o desenvolvimento de atividades na defesa da chamada “sociedade livre” 

(Barbosa, 2017:6). Ganhando maior destaque nas manifestações pelo impeachment, a 

partir de então emerge como mobilizador influente da opinião pública, principalmente 

entre os mais jovens nas redes sociais, opinando em diversos assuntos de grande 

repercussão ou de interesse da sociedade civil.  

Com a publicação do texto do advogado César Cavazzola Júnior que questionava 

a moralidade da exposição, criticando as propostas da curadoria, a exposição passa a 

receber ataques de pessoas que, com câmeras em punho, comentam o conteúdo “imoral” 

das obras.  Devido ao surgimento desses casos, a direção do centro cultural decide proibir 

a filmagem dentro do espaço da exposição. Graças à repercussão que tais vídeos 
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alcançaram nas redes sociais, o MBL resolve se pronunciar em vídeo em 10 de setembro, 

dia em que o Santander decide encerrar a exposição. No vídeo, o integrante do MBL e 

agora deputado federal eleito pelo DEM Kim Kataguiri, se manifestou sobre a exposição 

de maneira similar às denúncias feitas pelos primeiros vídeos gravados na exposição, 

como o de Felipe Diehl, intitulado “Pedofilia, zoofilia e hóstia de vagina”65 e Rafael Silva 

Oliveira “Denúncia: Santander incentiva a pedofilia”.66 Para Kim, “O Santander 

organizou uma mostra com cenas de pedofilia, zoofilia e com ofensas à religião cristã pra 

crianças de escolas públicas e particulares. ”67   

No título do vídeo, o ativista acusa a “esquerda” de promover a pedofilia e a 

zoofilia para crianças; ainda que a mostra ou quaisquer de seus realizadores não tenham 

se declarado pertencentes a partidos ou simpáticos ao ideário de esquerda, o movimento 

de associar não só pautas progressistas, mas qualquer ofensiva que destoe da “preservação 

da família” à esquerda vem, cada vez mais, participando dos discursos de políticos 

associados a frentes parlamentares regressistas, em especial, a Frente Parlamentar 

Evangélica.  

Tais associações tomaram força, principalmente, com a investida de 

parlamentares conservadores contra a inserção da chamada “ideologia de gênero”, após 

quatro anos de tramitação, no Plano Nacional de Educação (PNE). A inclusão da 

discussão sobre igualdade de gênero como diretriz do PNE provocou uma campanha que 

contou com a articulação de parlamentares católicos e evangélicos na luta contra o que 

foi classificado pelos setores religiosos como “ideologia de gênero”, sob o argumento de 

que esse debate consistiria em uma ameaça contra a família, por subverter a sexualidade 

e a família “natural”, apostando nos sentidos dominantes de sexo e família (Souza, 

2014:197). 

A acusação da tentativa de inserir a então chamada ideologia de gênero nas 

diretrizes de educação, se tornaria lugar comum na argumentação que se construiria 

contra as pautas progressistas, principalmente aquelas que buscavam discriminar 

                                                           
65 “Pedofilia, zoofilia e hóstia de vagina” publicado em 8 de setembro de 2017, no canal do YouTube de 
Felipe Diehl. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=962oXFzoE4w 
66 “Denúncia: Santander incentiva a pedofilia” publicado em 8 de setembro de 2017. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OWNQNFuSKBY&t=60s 
67 “Esquerda tenta promover pedofilia e zoofilia para crianças – e com dinheiro público”, publicado em 10 
de setembro de 2017 na página do Facebook de Kim Kataguiri. Disponível em: https://pt-
br.facebook.com/kataguiri.kim/videos/o-santander-cancelou-uma-mostra-de-arte-com-material-que-
cont%C3%A9m-pedofilia-e-zoof/680264575431022/ 

https://www.youtube.com/watch?v=962oXFzoE4w
https://www.youtube.com/watch?v=OWNQNFuSKBY&t=60s
https://pt-br.facebook.com/kataguiri.kim/videos/o-santander-cancelou-uma-mostra-de-arte-com-material-que-cont%C3%A9m-pedofilia-e-zoof/680264575431022/
https://pt-br.facebook.com/kataguiri.kim/videos/o-santander-cancelou-uma-mostra-de-arte-com-material-que-cont%C3%A9m-pedofilia-e-zoof/680264575431022/
https://pt-br.facebook.com/kataguiri.kim/videos/o-santander-cancelou-uma-mostra-de-arte-com-material-que-cont%C3%A9m-pedofilia-e-zoof/680264575431022/
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desigualdades de gênero e orientação sexual. O termo também apareceria diversas vezes 

no discurso de representantes do MBL para reforçar o repúdio à exposição Queermuseu. 

Graças à grande repercussão das campanhas contrárias à inserção do debate de gênero 

nas escolas, promovidas por parlamentares conservadores e largamente cobertas pela 

mídia e pelas redes sociais, lideranças político-religiosas que têm na ampla exposição na 

TV e no rádio uma forma eficaz de transmissão e de produção de sua mensagem. Assim, 

ecoando uma agenda moralista e moralizante, cria-se um ponto de conversão de setores 

conservadores da sociedade na defesa da obstaculização de direitos para as mulheres e 

para a população LGBT (Ibid.).  

Em debate na rádio Guaíba sobre a discussão do caso Queermuseu na esfera 

pública68, um dos integrantes do MBL, Arthur Moledo, voltaria a invocar a, assim 

denominada, ideologia de gênero como ponto argumentativo importante: 

“Em primeiro lugar eu queria deixar claro que em nenhuma parte eu concordo 

com o nosso curador aqui quando ele diz que a exposição é de alto teor 

acadêmico, porque realmente então eu não tenho essa capacidade, como eu não 

sou artista, como eu não tenho essa capacidade de entender, talvez eu não tenha 

entendido ainda a genialidade em um homem fazendo sexo com um cabrito69 

e isso exposto para crianças e nem com uma roupa onde as crianças possam se 

tocar e possam, sei lá, explorar as sensações do gênero, ainda que opostos ao 

seu corpo de nascença70. [...] Ele [Gaudêncio] dá uma aula sobre Lei Rouanet, 

algo que eu discordo totalmente, porque hoje a gente sabe muito bem que a lei 

Rouanet é usada para sustentar artista que não consegue se sustentar por conta 

própria [...]. Mas eu me senti ofendido sim quando um pai de família é obrigado 

a sustentar por meio de impostos uma lei Rouanet que vai fazer com que seu 

filho seja obrigado a ir pra escola, e no objetivo que o senhor colocou na 

curadoria, no edital dessa exposição, o objetivo é justamente integrar as escolas 

e etc. Se você ler o objetivo lá, claramente é um implantação da ideologia de 

gênero, com palavras técnicas, com palavras bonitinhas e etc. e aí sim eu me 

sinto ofendido [...]” 71 

                                                           
68 Realizado dia 11 de setembro, um dia depois do encerramento da exposição pelo Santander Cultural, a 
rádio local Guaíba convidou o curador da exposição, Gaudêncio Fidélis e dois integrantes do MBL, a 
coordenadora estadual, Paula Cassol e o influenciador digital Arthur Moledo, responsável pelo canal no 
site de compartilhamento de vídeos YouTube “Mamaefalei” para o programa “Esfera Pública” para um 
debate sobre a repercussão da exposição. 
69 Sobre o quadro de Adriana Varejão “Cena de interior II”. 
70 Sobre obra de Lygia Clarck “O Eu e o Tu”.  
71 “Rádio Guaíba: Curador da Queermuseu e MBL discutem exposição no Esfera Pública” vídeo. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=qrLVzmJVvAQ&t=400s. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrLVzmJVvAQ&t=400s
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 Aqui, para além do argumento conservador da ideologia de gênero, Moledo 

questiona a validade da intenção artística de duas das obras expostas na mostra, ao mesmo 

tempo que protesta contra o uso do dinheiro público, via Lei Rouanet, para desacreditar 

a intenção da exposição. Dessa forma, evoca ao mesmo tempo três das categorias 

propostas por Nathalie Heinich (2011) nas formas de rejeição mais comuns à arte 

contemporânea. Pondo de lado, ainda que de forma irônica, o debate sobre a validade 

artística da obra ou sua desenvoltura para argumentar nesse campo – “realmente então eu 

não tenho essa capacidade, como eu não sou artista, como eu não tenho essa capacidade 

de entender” – Moledo arrasta o foco do debate para outros dois pontos sobre os quais 

acredita ter mais domínio. Com esse movimento, o ator põe em jogo valores mais 

genéricos e objetiváveis, como a moral ou a ética, como mostrar cenas de pedofilia e 

zoofilia para crianças ou no emprego do dinheiro público, uma vez que esses confrontam 

valores estéticos ou artísticos, concebidos como “subjetivos” e que escapam À à 

conceituação, como o sentimento da beleza ou a intenção artística para não especialistas 

(Heinich, 2011:80).  

Nesse caso, a única expressão de protesto possível se constituiria em argumentos 

que só teriam sentido dentro da esfera privada do gosto e da opinião pessoal, como por 

exemplo “eu não acho bonito” ou “não me agrada”. Esse tipo de construção, embora 

válida em uma interação pessoal imediata, não poderia ser usada para legitimar toda uma 

ação que pede o encerramento de uma exposição artística. Um outro motivo que faz com 

que os argumentos em relação à arte sejam deslocados para fora da apreciação artística 

ou estética considera que, para que tais critérios sejam aplicados a uma obra de arte, se 

faz necessário que os atores considerem o objeto como tal. 

O registro “cívico”, observado por Heinich (2011), é frequente nos casos de 

rejeição à arte contemporânea e, assim como a autora aponta, é acionado aqui para colocar 

em jogo a noção de interesse geral frente à falta de popularidade da arte subsidiada com 

dinheiro público. Ele está relacionado, para Heinich, a uma visão “elitista” da arte 

patrocinada, uma vez que considera as escolhas de um pequeno número de pessoas em 

detrimento do gosto majoritário. Esse argumento surge quando há um problema de 

“desrespeito à maioria” (Heinich, 2010:81); é dessa forma que as escolhas do NEA, como 

o patrocínio da exposição de Mapplethorpe, por exemplo, são ferozmente criticadas, pois 

entram em choque com as opiniões de grande parte da população. Dessa forma, como 
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invoca Moledo, o imperativo da democracia aparece quando, deixado de lado a opinião 

da população sobre suas escolhas, a Lei Rouanet financia projetos que não seriam 

sancionados pelo voto público. 

De modo mais geral, esse argumento considera o consenso sobre valores 

fundamentais da sociedade. Ainda que não diga respeito necessariamente ao 

financiamento da cultura com dinheiro público, a oposição surge quando tal verba é 

empregada para patrocinar programas cujo sistema de valor difere daquele que eu (ou 

segundo valores tradicionais da sociedade) acredito.  

Assim como nos argumentos do integrante do MBL, a argumentação que envolve 

uma reclamação feita em um livro de visitas da exposição do fotógrafo Andres Serrano 

na Filadélfia, questiona a validade da intenção artística, o uso das finanças públicas e a 

sensibilidade de um grupo maior de pessoas; essas surgem como ordens também 

acionadas para argumentar a indignação contra a obra. Coletada por Heinich (2000:194), 

a queixa fala sobre “Piss Christ”, a famosa foto de um crucifixo imerso em um liquido 

amarelo:  

“Eu suponho que um crucifixo colocado em um penico cheio de urina deva ser 

considerado uma obra de arte, desde que a luz esteja boa! É curioso pensar que 

uma parte de nossos impostos é usada para financiar essa chamada expressão 

de arte em nome da liberdade de opinião, contra qualquer sensibilidade aos 

sentimentos de um grande número de pessoas. ”  (Ibid.) [tradução minha] 

Esse extrato faz parte da pesquisa em que autora observa e compara as rejeições à 

arte contemporânea entre Estados Unidos e França, a fim de esclarecer a gama de registros 

de valor envolvidos nas reações à arte contemporânea, por meio de uma análise tipológica 

que não mais se refere à forma, mas ao conteúdo dos julgamentos emitidos pelos atores, 

na busca por categorias implícitas que organizam a gramática axiológica comum aos 

participantes de uma mesma cultura. 

Um dos pontos importantes entre as rejeições a arte contemporânea observada 

pela autora nos EUA e no caso aqui estudado é a reação à “obscenidade”: em ambos os 

casos, o tom das acusações é particularmente violento. Nesse registro de valor, é 

recorrente a necessidade dos opositores em manter limites rigorosos entre pornografia e 

arte ou entre liberdade de expressão e necessidade de chocar. É bastante clara a 

proximidade entre algumas das reações recolhidas por Heinich - “A pornografia não pode 

ser transformada em arte simplesmente pelo título”; “Há diferença entre arte e porcaria”; 
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“Obscenidades muitas vezes disfarçadas de arte”72 -  e muitas das opiniões dadas sobre o 

Queermuseu - “Há, é claro, no mínimo uma confusão entre processo criativo e 

necessidade de expor intimidades. ”73  

 Outro ponto de convergência evidenciado por Heinich é que nos EUA, assim 

como no Queermuseu, os conflitos não acontecem entre uma estética (a da arte 

tradicional) e outra (a da vanguarda), entre uma disparidade entre estética e ética, mas um 

conflito entre uma ética (a dos valores morais tradicionais) e outra (a da liberdade de 

expressão). Tal observação vai de encontro à diferença de argumentos acionados por 

defensores e opositores ao Queermuseu, uma vez que o dissenso está ancorado em 

percepções éticas diferentes da interpretação das obras de arte. Ao acusar de censores os 

opositores da exposição e, principalmente, os integrantes do MBL, aqueles que defendem 

o Queermuseu colocam em jogo uma compreensão que, diferente dos valores do mundo 

ordinário, está organizada dentro de uma lógica em que os critérios artísticos e estéticos 

norteiam a construção do discurso. 

 Para além do dissenso entre duas éticas distintas, cabe salientar que há, no ataque 

a uma estética, –e nesse caso, não só as formas de representação, mas também os temas 

dos quais a arte trata, se tornam componentes desta estética – também um ataque a uma 

moralidade. Na medida em que as convenções artísticas carregam consigo uma estética 

que se torna, não só o padrão a partir do qual a beleza e a capacidade artística são julgadas, 

mas também agregam em suas características o que é percebido como belo, moral e 

natural, uma peça/exposição que viola as unidades convencionais do que é entendido 

como arte, não é simplesmente diferente, mas de mau gosto, imoral, feia, etc. (Becker, 

1977:218). Isso se dá porque as pessoas não experimentam suas crenças estéticas como 

convenções artísticas, mas como percepções do que é “adequado”, “bom”, “belo”. 

Segundo Becker (Ibid.) a regularidade com a qual as pessoas reagem negativamente às 

grandes mudanças nas convenções artísticas sugere uma relação íntima entre crença 

moral e estética. 

                                                           
72 Heinich,, 2010 página 104; tradução minha. 
73 Retirado do texto do advogado César Cavazzola Júnior “Santander Cultural promove pedofilia, 
pornografia e arte profana em Porto Alegre” Disponível em: 
https://www.locusonline.com.br/2017/09/06/santander-cultural-promove-pedofilia-pornografia-e-arte-
profana-em-porto-alegre/ 
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 Quando das transformações estéticas operadas pelo modernismo, por exemplo, os 

grandes salões, pintores e críticos da arte acadêmica acusaram a falta de moralidade nas 

figuras de Manet (Bourdieu, 1992:274). Por renunciar ao homem e às ideias em proveito 

da técnica pura, o pintor é censurado por retratar personagens desprovidas de “vitalidade 

moral” e conduz seus apreciadores, educados em conformidade com as hierarquias 

figurativas e formais da arte acadêmica, à condenação indignada de suas obras que 

apresentam uma proposta estética que desafia o ideal de beleza vigente. A representação 

de temas “baixos” e o tratamento objetivo dos objetos retratados, sem fazer com que 

“signifiquem alguma coisa”, colocam em evidência a expectativa projetada em cima do 

artista de que se exprima uma mensagem, um sentimento – elevado, de preferência – e 

que a decência estética participe como uma forma de decência moral, que se vê ultrajada 

pelas obras impressionistas, uma vez que estas desafiam a hierarquia dos temas instituídas 

pela convenção anterior e que são define através da avaliação da sua importância moral e 

intelectual para humanidade (Ibid.). 

 Ainda que não tenhamos assistido nada de novo, em termos de propostas artísticas 

ou estética, a Queermuseu encorajou reações violentas e negativas não só por colocar em 

cheque a validade – ou nobreza - dos temas abordados ou subverter noções estéticas, mas 

também e principalmente, por entrar em choque com valores ético e morais que nadam 

na superfície de um contexto sócio-político bastante específico. 

Nesse sentido, as reações que levantamos frente à exposição aqui estudada são 

fruto não de um embate entre percepções estéticas, mas de uma contraposição de duas 

éticas distintas que emergem, não só de um contexto é fundamental para o surgimento de 

tais incômodos, mas que são influenciadas pelo ambiente em que se desenvolvem, o 

espaço virtual, que atua e transforma consideravelmente as interações das pessoas que se 

manifestam sobre algo polêmico. 

 Muito embora até aqui tenhamos empregado fartamente as categorias construídas 

por Heinich para pensar e agrupar as críticas à arte contemporânea, é importante salientar 

que as observações da autora devem servir não como formas de classificar as reações que 

observamos, mas como ferramentas que nos ajudam a entender em quais “nichos” as 

reações negativas à arte mais estão mais frequentemente agrupadas, e que elas não são 

suficientes para explicar as manifestações contrárias à Queermuseu, servindo antes como 

uma compilação de precedentes históricos que nos ajudam a situar as reações coletadas. 

Construídos a partir de entrevistas e através de observações em museus e galerias, os 
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registros de valor observados por Heinich se diferenciam das críticas coletadas no caso 

estudado, na medida em que as noções de justiça, ética e moralidade se confundem ao 

jogo da identificação política em um contexto de polarização nas críticas à Queermuseu.  

Dessa maneira não é insensato afirmar que celeuma em trono da mostra se deu 

graças ao engajamento político de determinados atores que, por sua vez, só se tornam 

mobilizadores da opinião pública devido ao ambiente virtual em que estão inseridos em 

um contexto político polarizado. Se nos casos observados pela autora, o apelo à moral e 

à ética são frutos do esforço de uma generalização da opinião na direção de articular 

valores sociais profundamente arraigados em um enunciado crítico, no que tange à 

Queermuseu, o apelo a tais valores é impulsionado por pautas em voga no cenário político 

nacional, bastante difundidas pela mídia e por líderes religiosos que ocupam e participam 

de uma frente assumidamente conservadora. Dessa maneira, as pessoas que se 

manifestaram, contra ou favor da exposição, assim o fizeram não só por um incômodo 

moral ou ético em relação as obras de arte, mas também - e acredito estar correta em 

afirmar que, principalmente – por identificação a uma agenda política especifica que é 

alimentada nas redes sociais e encorajada por líderes religiosos, e que participa também 

da construção de uma identidade individual.  

Assim, para além de identificar registros de valor relacionado às rejeições à arte 

contemporânea, o conjunto de reações à Queermuseu se constrói no espaço público 

conjugando uma série de fatores que tem como pano de fundo um panorama sócio-

político que, de maneira conjunta à ascensão de líderes religiosos a cargos políticos, vêm 

denunciando e combatendo as discussões propostas pela exposição.  

2.4- Mudança nas bases axiológicas do discurso 

 

Dentro da discrepância entre as bases que fundamentam as defesas e as acusações 

há a forma que o dinheiro público é empregado. Como Nathalie Heinich observa (Op. 

Cit.), a rejeição motivada pela agressão à moral sexual lidera o ranking dos casos de 

rejeição à arte contemporânea, seguida daquelas que alegam ofensa religiosa e dos valores 

cívicos, neste último incluída a forma como é gasto o dinheiro proveniente de fundos 

públicos.  

 Em relação ao caso Queermuseu, novamente o que aparece é um dissenso ético, 

dessa vez entre o que é considerado “justo” e o que é entendido como “legal”. Acerca do 

investimento para a realização da exposição, o curador da mostra salienta o aspecto legal 
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da forma de captação de recursos, que confronta a argumentação dos interlocutores sobre 

o que seria “certo” ou “moral” no emprego do dinheiro público. Nesse sentido, é possível 

observar uma diferença axiológica das bases em que estão construídos os discursos dos 

integrantes do MBL e do curador da exposição.  

Segundo a fala da coordenadora estadual do MBL, Paula Cassol, 

 “Não houve motivo nenhum de censura como estão tentando dizer que o MBL 

está censurando, na verdade, a sociedade civil organizada está sendo hoje 

censurada quando é obrigada a aceitar que o poder público pague por uma 

exposição, porque esse dinheiro da lei Rouanet é dinheiro que deveria ir para 

os cofres públicos está sendo destinado a uma exposição e a sociedade que não 

foi consultada para saber se estava de acordo com aquilo com a destinação 

desse dinheiro para isso, quando se enfurece e se ofende com o conteúdo dessa 

exposição, principalmente por haver cenas de pedofilia, de zoofilia com a 

mostra para crianças [...]Então nós temos aqui algo que, não vou nem entrar 

no mérito do que que é arte, se é bonito, se não é bonito porque, a ideia que 

tem sido colocada sempre é levantar esse debate, as pessoas poderem ter sua 

própria opinião, o que é permitido, evidentemente, mas as pessoas têm o direito 

de se sentirem ofendidas com aquilo e de não quererem que os seus filhos 

tenham acesso a isso e muito menos de que a gente tenha que pagar com o 

dinheiro público uma exposição dessas.”74 

 Para além de defender o MBL das acusações de censura feitas pelo curador em 

outras ocasiões, Cassol acrescenta à necessidade de justificativa moral do financiamento 

público –“ principalmente por haver cenas de pedofilia, de zoofilia com a mostra para 

crianças” – os valores de democracia e popularidade, ou seja, de representatividade 

majoritária, na alocação de recursos pelas autoridades públicas. Informada sobre as 

diferentes bases em que se ancora a defesa do financiamento da exposição, ela questiona 

a relevância artística dessas escolhas, seja em nome do interesse geral da arte, seja em 

nome de uma representação justa das diferentes sensibilidades artísticas (Heinich, 

2010:84) 

 Em resposta à fala da coordenadora do Movimento Brasil Livre, o curador da 

exposição chama a atenção para outra questão que não necessariamente participa da 

argumentação de Cassol: 

                                                           
74 Ver nota 68. 
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[...]A outra questão fundamental sobre a questão do investimento 

indireto nesse caso e via lei de incentivo fiscal que é muito importante dizer é 

o seguinte a Lei Rouanet, ela não foi criada como um mecanismo que julgue o 

mérito das exposições e dos projetos culturais sob o ponto de vista do que deve 

ser visto e do que não deve ser visto. Esse julgamento, ele é estritamente 

técnico e é claro que em determinado momento se houvesse uma exposição, 

que seria inconcebível aliás, se houvesse uma exposição que fizesse apologia 

à pornografia ou a todas essas coisas que o MBL vem sistematicamente 

acusando a exposição de ter feito, obviamente que isso também faz parte do 

critério técnico e que entraria no julgamento de qualquer projeto na Lei 

Rouanet. Mas a Lei, e é importante ter isso em mente e deixar muito claro isso 

para os ouvintes, a Lei Rouanet não foi criada, não é um mecanismo que foi 

criado para aprova projetos que digam o que nós podemos ou que nós não 

podemos ver. Os livros que nós vamos poder ler, os espetáculos que nós vamos 

poder ver.[...]75 

O curador defende, na fala anteriormente destacada, uma concepção de 

“legalidade secular” do mecanismo de fomento à cultura no pais. A Lei Rouanet, como é 

conhecida a Lei 8.313/91, instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)76. 

Dessa forma, Gaudêncio Fidélis deixa clara sua opinião de que o juízo de valor pessoal, 

que avaliaria o “mérito das exposições e dos projetos culturais”, é desautorizado de 

participar do debate sobre o deve ou não ser financiado pela lei, acima de discordâncias 

ou opiniões pessoais dos opositores aos projetos aprovados. Por outro lado, o curador 

evidencia o caráter tecnicista das escolhas de financiamento, apontando ainda que as 

acusações feitas ao Queermuseu não seriam cabíveis do ponto de vista desta proposta de 

financiamento, uma vez que os projetos estão submetidos ao escrutínio técnico dos 

projetos culturais aprovados. Assim, a fala de Fidélis cria uma oposição entre o que é 

público e o pessoal, dentro da lógica “legal versus moral”, sendo essa moralidade relativa, 

apontada pelos integrantes do MBL, pelo desrespeito às pessoas que não concordam com 

o conteúdo da exposição, e dessa maneira, aos impostos pagos por elas. 

É importante observar que Gaudêncio Fidélis retira da Lei o atributo de “censora”, 

característica essa que atribui à campanha do MBL e à atitude do Santander em encerrar 

a exposição. Em outra entrevista, publicada no mesmo dia pelo Jornal do Comércio, o 

curador da exposição avalia o desfecho do caso como censura: 

                                                           
75 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=qrLVzmJVvAQ&t=400s 
76 Portal da Lei Rouanet; Disponível em: http://rouanet.cultura.gov.br/o-que-e/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qrLVzmJVvAQ&t=400s
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“Não há um caso na situação da arte brasileira em que uma exposição 

dessa grandiosidade tenha sido fechada e o que eu acho que é importante da 

gente ter em mente é que essa atitude ela é autoritária, não tem como dizer que 

não tem como negar que é uma atitude também de censura na medida em que 

ela não permite que as pessoas agora nesse processo de discussão que se 

instaurou a partir dessa investida agressiva da extrema direita e do MBL contra 

em que as pessoas possam discutir e ver a exposição. [...]isso tem um efeito 

prático e ao mesmo tempo simbólico, porque esse fechamento, ou seja, a 

decisão do Santander de cancelar a exposição e não permitir que as pessoas 

possam ir lá ver a exposição [...] ele tem um significado que é o seguinte: Bom, 

quem decide agora o que nós vamos ver é o MBL e a extrema direita do país?” 

77 

Em relação ao conteúdo da exposição, a defesa e a acusação divergem, não só na 

opinião, mas também nas escolhas argumentativas e em quais valores se ancoram essas 

escolhas. Ainda que a exposição tenha sido amplamente criticada, em geral artistas, 

curadores, críticos e atores ligados ao mundo das artes se posicionaram em seu favor, 

apontando uma interpretação errônea do conteúdo por elas abordado. Dentre as obras 

mais atacadas na exposição Queermuseu, por exemplo, despontam nomes como Adriana 

Varejão, Bia Leite e Fernando Baril, artistas reconhecidos na cena da produção de arte 

atual. Segundo Heinich e assim como também apontado por Bourdieu (2007), esse 

desacordo no entendimento especialistas e não-iniciados nasce do descompasso entre as 

referências mobilizadas pelos dois públicos. Para o público não-iniciado, o referente para 

apreciar um objeto sem as características canônicas de uma obra de arte tende a ser o 

mundo cotidiano, nesse sentindo, os valores de julgamento aplicados são os mesmos 

desse mundo ordinário; para o público iniciado, contudo, o único referente pertinente a 

ser considerado é a história da arte, história essa especializada e que ultrapassa a cultura 

escolar (Heinich, 1996:201). 

Assim, ao responder os questionamentos sobre pedofilia e zoofilia feitos sobre as 

obras, o curador da exposição desloca a argumentação, até então apoiada em valores 

morais, para os critérios artísticos que são, para ele, os que deveriam fundamentar a 

discussão:  

                                                           
77 Entrevista concedida por Gaudêncio Fidélis ao colunista Ivan Mattos para o Jornal do Comércio. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gstN0yqXDv0&t=69s 
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[...] Essas acusações de zoofilia e pedofilia dizem respeito a duas obras 

específicas: Primeiro, a acusação de pedofilia diz respeito a duas pinturas da 

Bia Leite que tratam do impacto do bullying e do preconceito à comunidade 

LGBT especialmente na fase em que crianças e adolescentes, em que a pessoa 

está tendo a sua formação. É isso que essa obra trata e evidentemente, ela é 

uma pintura, ela tem retratos de criança. A obra acusada supostamente de 

incitar a zoofilia não é uma obra sobre zoofilia, é uma obra da Adriana Varejão 

de 1994 que esteve em algumas das mais importantes exposições desse pais, o 

museu de arte moderna de São Paulo, no instituto Tomie Ohtake que agora vai, 

dessa exposição para o museu de arte de São Paulo, é uma obra conhecidíssima 

da arte brasileira que trata especificamente do impacto da colonização no 

Brasil e a devastação que isso causou [...] O que que aconteceu nesse processo 

[de encerramento da exposição], se criou através dessas imagens que o MBL 

captou dentro da exposição, com imagens editadas, com narrativas orais, uma 

visão deturpada e falsa do que é a exposição e que as pessoas não tem como 

identificar.78  

 Na defesa das obras, ao mesmo tempo que apresenta uma interpretação diferente 

daquela feita pelos integrantes do MBL, o curador evidencia a importância das mesmas 

no cenário artístico nacional, buscando salientar o patamar elevado das obras em questão 

frente à leitura reducionista feita por seus opositores.   

  Os casos relatados discorrem ainda sobre uma outra questão: a crença dos 

gestores e dirigentes da cultura na universalidade do valor da arte. Essa noção, fundada 

pelos paradigmas que regeram as políticas de democratização da cultura iniciadas nos 

anos 60, crê que, para ser apreciada, a arte deve somente estar acessível a todos. Essa 

perspectiva leva à homogeneização do contato que ignora as diferentes trajetórias 

educacionais dos públicos.  Assim, qualquer pessoa que desconheça a história da arte 

especializada com a qual dialogam com as obras da arte contemporânea, é confrontada 

por obras que claramente atentam contra os valores artísticos tradicionais, valores esses 

que foi ensinada a admirar; frente à ausência de referencial artístico e estético, esse 

público aproxima seus critérios de julgamento a uma esfera sobre a qual têm domínio 

argumentativo, trazendo assim valores do mundo ordinário para formular suas avaliações. 

Se gestores e curadores acreditam conhecer as reações do público, é importante 

lembrar que o público considerado por esses profissionais, se restringe ao universo dos 

círculos de que participam, fazendo com que o pequeno público especializado com o qual 

                                                           
78 Ver nota 68. 
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têm contato se transforme em metonímia do grande público, que permanece fora dessa 

percepção (Botelho, 2011:15). Quando questionado se teria pensado na perseguição 

conservadora, Gaudêncio Fidélis, responde: 

 Correndo o risco de parecer ingênuo, eu confesso que, em nenhum 

momento… e olha que eu já fiz exposições que levantaram muito mais 

polêmica. Na Bienal do Mercosul, houve um ataque à obra Tropicália, do Helio 

Oiticica. Mas foi um ataque de outra ordem, não era de teor moralista, como 

esse. Eu já organizei mais de 50 exposições, mas eu não imaginei e nem houve, 

no processo de gestação, organização e nos 26 dias que a exposição esteve 

aberta, não houve qualquer manifestação negativa em realização da exposição 

ou em relação a obras específicas.79 

Dessa maneira, que é lido como uma reflexão sobre práticas sexuais existentes, 

no caso da pintura de Adriana Varejão, uma crítica ao bullying sofrido por crianças e 

adolescentes, como na obra de Bia Leite, ou ainda releituras críticas de temas canônicos 

da história da pintura, por profissionais do mundo da arte80, informados dos referenciais 

especializados que tais obras requerem para sua decodificação, acabam por ser 

interpretados como incentivo a práticas sexuais reprimíveis ou ao vilipêndio religioso, 

para aqueles que, desconhecedores dos paradigmas da práxis contemporânea, 

fundamentam sua leitura nos cânones artísticos tradicionais, interpretando “ao pé da letra” 

as imagens retratadas. 

As rejeições, embora não coerentes a um discurso artístico ou estético, não são, 

contudo, desprovidas de sentido; elas apelam para valores outros que não de ordem 

artística, mas testemunham emoções fortes o suficiente para engendrar argumentos que 

se reportam a valores bastante legítimos em outras circunstancias (Op. Cit. p 16). Na falta 

de uma sintonia de registros, artistas e curadores afastam os questionamentos apontando 

que as críticas não correspondem ao conteúdo das obras. Indagado quanto o conteúdo da 

crítica, o curador Gaudêncio Fidélis defende que não há nada na exposição que 

corresponda às acusações.81 A indignação do grande público invoca valores que, não se 

referindo aos problemas específicos da criação artística e sua história, levam os 

                                                           
79 Atitude do Santander de cancelar mostra ‘se traduz como autoritária’, diz curador, disponível em: 
http://www.jb.com.br/cultura/noticias/2017/09/12/atitude-do-santander-de-cancelar-mostra-se-
traduz-como-autoritaria-diz-curador/. 
80 Interpretações feitas pelo curador da exposição em entrevista. Disponível em: 
https://www.huffpostbrasil.com/2017/11/23/na-cpi-dos-maus-tratos-curador-do-queermuseu-diz-que-
obras-censuradas-foram-roubadas-do-contexto_a_23286698/?utm_hp_ref=br-queermuseu. 
81 Ibid. 
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especialistas a não a reconhecer como pertinente, recusando-a de saída. O requisito de se 

mobilizar elementos estéticos, artísticos e específicos da história da arte, necessários para 

apreciar a arte contemporânea, forma um universo particular restrito e voltado para si 

mesmo, que não encoraja a abertura àqueles que não dominam suas referências. Antes de 

constituir um ataque, as rejeições à arte contemporânea são uma defesa à agressão sentida 

por seus acusadores: a agressão contra os valores artísticos que aprenderam a respeitar. 

Nesse sentido, seria prudente pensar na oposição de paradigmas estéticos em que se 

disputa a legitimação do que pode ou não ser chamado de arte (Botelho, 2011:17). 

A inclusão de pautas políticas nas temáticas abordadas pela arte não constitui, por 

si só, uma novidade da arte contemporânea; no entanto, o conjunto de palavras e sentidos 

reivindicados pela Queermuseu dá margem a interpretações que entram em choque com 

valores éticos e morais de grupos e indivíduos em ascensão de influência. Muito embora 

a proposta da exposição estivesse, em um primeiro momento, organizada ao redor de 

diversas pautas políticas bastante difusas, – como por exemplo, as relações de poder no 

Brasil colonial – no Parque Lage, o discurso de seus organizadores passa a se alinhar com 

temas mais específicos, como o debate de gênero e a diversidade sexual, indo de encontro 

com as críticas recebidas pela mostra em Porto Alegre e às agendas defendidas por 

integrantes dos grupos opositores. Com a proximidade do pleito eleitoral e a ascensão de 

figuras políticas de orientação conservadora – e alinhadas às pautas reclamadas pelos 

grupos contrários à mostra – os discursos dos defensores da Queermuseu passam a 

incorporar palavras e sentidos que se alinham ao léxico empregado por figuras e partidos 

políticos de esquerda, acionando ideais como a defesa da democracia, a liberdade e 

contrário a interesses autoritários. 

 Assim, na trajetória que a exposição descreve desde seu encerramento no Rio 

Grande do Sul até sua reabertura no Rio de Janeiro, novas palavras e sentidos vão sendo 

incorporadas, transformando e reforçando valores associados à mostra e alterando a 

percepção da esfera pública sobre sua realização. Muito embora o contexto político não 

tenha se alterado de maneira radical no espaço de um ano, durante o tempo em que a 

mostra permaneceu fechada, a desarticulação de atores importantes para seu 

encerramento pode ter sido fundamental para que a Queermuseu passe a ser vista como 

uma “vitória da democracia”.  
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3- Queermuseu no Parque Lage: Por trás da guerra contra a censura 
 

 

 O encerramento da exposição, a forte reação negativa nas redes sociais, a 

repercussão causada pela performance La Bête, o veto, em vídeo e via redes sociais do 

prefeito do Rio de Janeiro à vinda da Queermuseu para o Museu de Arte do Rio, a 

permanência da repercussão - agora das duas manifestações artísticas - na esfera pública, 

a convocação dos responsáveis pela exposição e pela performance para depor em CPI dos 

maus tratos da criança e do adolescente: tais foram os principais eventos responsáveis por 

encerrar e impedir a reabertura, mesmo após a recomendação do MPF, da mostra em 

Porto Alegre. 

 É a partir de tal concatenação de acontecimentos que os defensores da mostra, em 

especial seus realizadores e profissionais do mundo da arte, se posicionam contra o que 

vai ser por eles entendido como a tentativa de “censura” e “criminalização da arte”. 

Dentro de tal contexto, surge uma nova narrativa onde as palavras e ideias que constroem 

os sentidos da mostra vão sendo aos poucos transformados, durante a trajetória que a 

exposição percorre desde seu encerramento em setembro de 2017 até sua reabertura, no 

Parque Lage, em agosto de 2018. 

Neste capítulo, abordamos as ações que se deram ao redor da campanha pela 

reabertura da Queermuseu - que se pretende a metonímia de uma luta da arte contra a 

censura - a reação dos públicos à nova exposição e as críticas do campo artístico. Dentro 

desta disputa, sentidos são acionados traçando novos paralelos e oposições, como por 

exemplo, a associação entre o encerramento da mostra e a censura da arte no período 

militar. É na tessitura desses novos discursos que novas palavras entram em jogo e 

acabam por abranger um contexto sócio político mais amplo, que vai permitir, por 

exemplo, que a reabertura da mostra seja celebrada por seus realizadores como uma 

vitória da democracia sobre o fundamentalismo.82 

Aqui, o papel atribuído às mobilizações e a reações dos públicos, tão atuantes 

durante a primeira versão da mostra, sofrerão um apagamento, dando lugar para novos 

atores, em especial os profissionais da arte, que assumem um lugar de liderança na 

“guerra” contra a censura e à criminalização da arte. Dessa forma, os públicos que, em 

                                                           
82 Menção feita no discurso de abertura da mostra do curador, Gaudêncio Fidélis 
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um primeiro momento, tem lugar privilegiado no discurso de opositores e partidários da 

exposição –“As críticas começaram da sociedade civil organizada [...] várias pessoas que 

foram começaram a me enviar o conteúdo a fazer publicações nas redes sociais chocadas, 

começaram a comentar na página do Santander cultural”83 e “[a exposição tinha a 

intenção] de abertura para um universo de questões que interessam ao público e isso ficou 

claramente demonstrado no enorme público que compareceu à exposição”84 – são 

deixados de lado ao passo que o discurso de artistas e profissionais da arte vão se tornando 

cada vez mais audíveis em um campo de batalha esvaziado.  

Organizamos este último capítulo em quatro tópicos: No primeiro deles, “A arte 

vai à guerra” fazemos um esforço para reconstruir a reorganização dos realizadores da 

mostra, bem como de artistas e profissionais da arte que se empenham na reabertura da 

exposição. Frente aos protestos contrários não só à Queermuseu, mas às diversas outras 

manifestações artísticas no país, o campo artístico elege a exposição como uma bandeira 

ao redor da qual lutar contra o que vai ser nomeado como “criminalização da arte”. 

Observamos ainda de que maneira novos sentidos vão sendo incorporados à exposição ao 

longo da campanha pela sua reabertura, bem como a ausência dos opositores no “campo 

de batalha” durante este período. 

No tópico seguinte, “A reabertura no Parque Lage”, direcionamos a atenção à 

exposição realizada no Rio de Janeiro a partir da ideia de “vitória” contra a “censura”. 

Usando o conceito de “campo” de Bourdieu (1996), exploramos como essa ferramenta 

analítica pode ser usada para pensar as ações dos participantes do campo artístico quando 

da realização de uma nova exposição frente ao seu encerramento. Em “O campo artístico 

fora do regime de singularidade” retomamos a aproximação etnográfica iniciada no 

tópico anterior para discutir as críticas feitas à mostra, mas desta vez no interior do campo 

artístico; aqui veremos que, diferente das críticas promovidas à exposição em Porto 

Alegre, esses novos apontamentos não escapam à esfera pública e são bem recebidos 

pelos realizadores da mostra; partindo de representantes do campo artístico, as críticas 

direcionadas à Queermuseu dão continuidade ao “regime de singularidade” (Heinich, 

2016) vigente no seio do campo de produtores culturais. No último tópico “De volta ao 

Parque Lage” enfocamos as reações dos públicos dentro do espaço da exposição para 

compará-las com as reações nas redes sociais quando do encerramento em Porto Alegre 

                                                           
83 Fala da coordenadora Estadual do MBL em entrevista à rádio Guaíba, Ver nota 25. 
84 Fala do curador em entrevista à rádio Guaíba, ver nota 26 
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para entender de que forma os públicos e a própria arte são trespassados pelo contexto 

em que surgem. 

 

3.1- A arte vai à guerra 

 

 

Eu tenho participado de vários debates e o único objetivo tem sido 

esclarecer a opinião pública frente a um grande dilema que nos foi colocado 

na medida que uma exposição dessa grandiosidade com 263 obras de 85 

artistas foi fechada abruptamente, em uma atitude de censura e autoritarismo 

do Santander cultural, movido por forças obscuras desencadeadas pelo MBL 

inicialmente e por todos os seus seguidores e nos colocou diante de uma tarefa 

muito grandiosa que é discutir várias questões que são fundamentais nesse 

momento, além daquelas que a exposição já colocava à frente mas que são 

fundamentais pra a sociedade brasileira, para  democracia, para a liberdade de 

expressão e de escolha e para todos aqueles direitos mais fundamentais que se 

promove e se busca numa sociedade democrática. Então acho que a tarefa que 

está colocada para nós, evidentemente, não é mais de discutir, nesse momento, 

pelo menos, o mérito dessa exposição, porque o mérito dela me parece, está 

posto [...]85 

 

Neste trecho, retirado da fala de Gaudêncio Fidélis em um evento que debate a 

judicilização do caso Queermuseu, o curador busca chamar a atenção para aquilo que é 

por ele entendido como uma “tarefa” que se impõe a partir dos ataques à exposição: trazer 

para o espaço público a discussão de questões que, a partir do encerramento, emergem 

como “fundamentais para a sociedade brasileira”. O direito à liberdade artística, à 

liberdade de expressão e à democracia são acionados pelo curador como valores 

fundamentais que estariam, inclusive, acima do mérito artístico da mostra; é a partir da 

associação a tais valores que vão se encontrar as justificativas para fundamentar a 

tentativa de reabrir a exposição. 

                                                           
85 Fala do curador Gaudêncio Fidélis no evento “A Judicialização da Arte: Queermuseu e a CPI dos Maus-
tratos" realizado pela Clínica de Direito e Arte da UFPR em 20 de novembro de 2017. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=BjxgdjVFw9o 
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Depois do fechamento pelo Santander Cultural e encerradas as possibilidades de 

levar a mostra para Belo Horizonte - onde estava sendo aventada uma possibilidade de 

reabertura através de pessoas ligadas ao presidente da Fundação Municipal de Cultura de 

Belo Horizonte, Juca Ferreira86 – e para o Museu de Arte do Rio, vetada pelo prefeito 

Marcelo Crivella, diretores, curadores e demais profissionais de museus e instituições 

culturais de todo o país divulgaram uma carta aberta em defesa da liberdade de expressão 

e artística.  

Na carta, assinada por mais de 50 profissionais da arte representantes de mais de 

30 instituições culturais brasileiras, os assinantes “em consonância com os princípios 

constitucionais de direito à diversidade, à liberdade de expressão e à prática da cidadania” 

manifestam “o mais absoluto repúdio” às ações contra espaços culturais e às “tentativas 

de cercear, constranger, desqualificar ou proibir as legítimas atividades artísticas”. Para 

aqueles que assinam o documento, “são notoriamente falsas as alegações de incitação à 

pedofilia e a apologia ao sexo nas obras ou nas exposições”.87 Assim como fez Gaudêncio 

Fidélis, são acionadas para legitimar o ato de repúdio, a defesa à democracia e à liberdade 

de expressão que, colocadas em oposição às tentativas de “cercear, constranger, 

desqualificar ou proibir” criam um vínculo entre a ação dos profissionais e os valores 

democráticos. Muito embora ainda incipiente, essa ligação vai ficando cada vez mais forte 

à medida que avança a campanha pela reabertura na mostra no ano seguinte. 

Apenas dois dias depois da divulgação da carta, o Parque Lage, um outro 

equipamento cultural público carioca, desta vez ligado à secretaria do Estado, mostra 

interesse em reabrir a Queermuseu na capital fluminense, recebendo para tanto, o aval do 

secretário estadual de Cultura, André Lazaroni.  

Fundada em 1975 pelo artista Rubens Gerchman, a Escola de Artes Visuais do 

Parque Lage, foi palco importantes eventos culturais ligados à contracultura e à 

resistência artística no período ditatorial, abrigando, por exemplo, uma montagem da peça 

“O Rei da Vela” elaborada por José Celso Martinez Corrêa.88 Dando destaque para o 

                                                           
86 “Suspensa no Sul, 'Queermuseu' pode reabrir em Belo Horizonte” Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/suspensa-no-sul-queermuseu-pode-reabrir-em-belo-
horizonte-21812339 
87 “Após ataques ao MAM-SP, instituições defendem liberdade artística em carta” Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/10/1923619-apos-ataques-ao-mam-sp-instituicoes-
defendem-liberdade-artistica-em-carta.shtml 
88 Texto sobre a EAV Parque Lage informado na página da campanha de crowdfunding para a realização 
da Queermuseu no Rio de Janeiro. Disponível em: https://benfeitoria.com/queermuseu 
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histórico de resistência e vanguardismo, a EAV apresenta a proposta de abrigar a 

Queermuseu, assumindo assim como outros artistas e produtores culturais, uma posição 

contra os protestos que encerraram a mostra. Com discurso de promotora histórica da 

liberdade artística e da arte de vanguarda, a escola “reafirma seu comprometimento 

inegociável com a liberdade de expressão ao receber a exposição Queermuseu”.89 

Ao encerramento da Queermuseu, bem como os eventos que este episódio 

desencadeou, se somariam ataques semelhantes sofridos por diversas outras 

manifestações artísticas em outros estados do país - a mostra “Faça você mesmo sua 

Capela Sistina”, de Pedro Moraleida é alvo de protestos semelhantes na capital mineira,90 

a peça teatral “O Evangelho segundo Jesus, rainha do Céu” é proibida de ser exibida por 

decisão jurídica, em Jundiaí- SP,91 uma tela da artista visual Ropre é apreendida e retirada 

do espaço expositivo em que se encontrava sob acusação de pedofilia, no Mato Grosso 

do Sul92 e a performance “La Bête”, já mencionada neste trabalho, que é acusada de 

incentivo à pedofilia, no MAM-SP, sendo alvo de diversos protestos93.  

Diante de tal panorama, a produtora Paula Lavigne reúne em seu apartamento 

cerca de 100 artistas visuais, curadores e colecionadores de arte, músicos, atores, diretores 

e outros profissionais da área cultural para lançar a campanha 342artes nas redes sociais.94 

A campanha, dada em continuidade com a ação “342 Agora” também coordenada por 

Paula Lavigne e Caetano Veloso, teve início meses antes da abertura da Queermuseu. 

Esta primeira iniciativa, que também reunia artistas e intelectuais, tinha como 

denominador comum o “Fora Temer”; o número 342 se referia ao número de deputados 

                                                           
89 Texto informado nas paredes da exposição, nas Cavalariças da EAV Parque Lage. 
90 “Exposição de Pedro Moraleida, já vista por mais de seis mil pessoas, é alvo de protestos em BH” 
Disponível em: https://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/exposicao-de-pedro-moraleida-ja-vista-por-
mais-de-seis-mil-pessoas-e-alvo-de-protestos-em-bh.ghtml 
91 “Justiça de Jundiaí proíbe peça teatral que traz Jesus como mulher transgênero” Disponível em: 
https://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/justica-de-jund 
92 “Artista mineira tem obra confiscada pela polícia sob acusação de apologia à pedofilia” Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/09/14/interna_politica,900720/artista-mineira-tem-
obra-confiscada-pela-policia.shtml 
93 “Manifestantes protestam em frente ao MAM contra performance com homem nu” Disponível em: 
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/manifestantes-protestam-em-frente-ao-mam-apos-
performance-com-homem-nu.ghtml 
94 “Artistas vão responder a ataques na justiça e lançam campanha nas redes” Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/2017/10/07/617185-artistas-vao-responder-ataques-
na-justica-em-campanha-nas-redes 
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que queriam pressionar a votação pela aceitação da denúncia de Janot contra o então 

presidente. 95 

Nessa nova fase do projeto, a campanha se volta contra a “censura e difamação da 

arte” e lança seu primeiro vídeo no final de semana seguinte ao anúncio de interesse do 

Parque Lage em receber a Queermuseu. No apartamento de Lavigne, onde se reúnem 

artistas e intelectuais já familiarizados com a casa, a anfitriã, que já tem certa experiência 

em coordenar campanhas que envolvem artistas em torno de uma causa, circula entre os 

mais de cem artistas e profissionais da arte que chegam ao apartamento por um motivo 

em comum: o “não à censura”. Para Gaudêncio Fidélis, que participou dos vídeos da 

campanha, o momento descreve uma cruzada moralista que ataca a classe artística do país 

e cujo “objetivo final, lá na frente, é promover uma estrutura de censura muito forte num 

estado de exceção [...] em seis meses, se não reagirmos, nós teremos um estado de 

exceção em que a criminalização da arte terá sido consolidada, até o ponto de eles não só 

decidirem o que pode ser visto se não o que pode ou não ser produzido. E um momento 

bem grave”.96 

Feitos exclusivamente para as redes sociais, os vídeos lançados pela campanha 

falam da tentativa de políticos brasileiros em “desviar o foco do que está acontecendo 

agora no congresso nacional” atrás de uma “cortina de fumaça” em benefício de interesses 

eleitoreiros através de um “moralismo barato”.97  Nesse sentido, os ataques sofridos às 

exposições não teriam um fim em si mesmo, não sendo movidos pelo conservadorismo 

das pessoas; ao contrário, eles estariam ligados a estratégias políticas com fins outros que 

ultrapassam atingir a arte e suas manifestações.  

Aristas reconhecidos no cenário nacional que participam da campanha também 

viram nos protestos uma ameaça à arte brasileira. Para Beatriz Milhazes, essas 

manifestações “Conseguiram colar a tarja de pedofilia e zoofilia [na arte] e agora temos 

que combater algo que não existe”; para a artista, que prefere não entrar na discussão 

política, sa participação na campanha tem como fim “defender a arte”. Para o artista 

                                                           
95 “Apartamento de Paula Lavigne e Caetano une políticos e artistas pelo 'Fora, Temer' Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/08/1906278-apartamento-de-paula-lavigne-e-caetano-
une-politicos-e-artistas-pelo-fora-temer.shtml 
96 “Se não reagirmos, em seis meses a criminalização da arte terá sido consolidada” Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/08/cultura/1507414558_523035.html 
97 “342Artes: Intolerância e censura é coisa do passado” Vídeo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=LUx3BON1wVM 
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plástico Vik Muniz, o moralismo que se infiltrou nos debates não é ideológico, mas sim 

estratégico e político. Para Adriana Varejão, uma das artistas participantes da exposição, 

os artistas foram escolhidos como inimigos públicos98.   

Se tanto para o curador quanto para a classe artística manifesta, o processo de 

fechamento da exposição envolveu “uma complexa articulação de criação de uma 

narrativa falsa e difamatória que se mostrou concatenada com a capacidade de rápido 

ajuste e adaptação” (Fidélis, 2018:419) de grupos moralistas, seria este o principal motivo 

da grande rejeição à mostra, excluindo-se por definitivo, com a defesa desse discurso, a 

possibilidade de que a mostra, ou as obras que dela participaram, possam ser em parte 

responsáveis pela reação negativa de seus opositores, relegando à “campanha 

difamatória” promovida por grupos contrários à exposição, a incitação de tamanha 

celeuma e rejeição.  

Ainda segundo Gaudêncio, à essa campanha difamatória, que seleciona algumas 

obras específicas e descontextualiza-as, se deve a enorme repercussão negativa; para o 

curador, na visão dos opositores os objetos de arte em questão passam a não mais ser 

vistos como obras, mas dispositivos capazes de praticar pedofilia, incitar vilipêndio ou 

transformar-se em pornografia. Esse processo de criação de uma nova narrativa sobre a 

exposição seria responsável não só por disseminar um discurso falso sobre a curadoria, 

que acabou por transformar-se em “realidade”, mas também causar seu encerramento, 

influenciando ainda decisões como as do prefeito do Rio. Além do que, o encerramento 

prematuro teria retirado das pessoas a oportunidade de visitar e constatar, por si mesmas, 

se o conteúdo da exposição correspondia ou não àquele disseminado nas redes sociais.    

 Este seria o principal motivo da grande rejeição à mostra pelo grande público, que 

levado a uma interpretação errônea, estava sendo “enganado” por interesses e crenças de 

um grupo específico. Nesse sentido, a tentativa de reabrir a exposição se transforma em 

uma espécie de “bandeira” sob a qual se unem artistas e profissionais da arte na tentativa 

de se posicionar frente aos protestos e reações negativas às manifestações artísticas; a 

essa tomada de posição, associam-se ideais de democracia e liberdade de expressão, que 

serão pensados em oposição ao “fundamentalismo e ao fascismo” das “censuras” 

impostas dos grupos opositores, ao mesmo tempo em que traça um paralelo com as 

sanções impostas às artes no período ditatorial brasileiro.   

                                                           
98 Ver nota 95. 
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No entanto, há de se considerar que a arte contemporânea em geral e a proposta 

curatorial da Queermuseu em específico, guardam em certa medida um caráter 

transgressor, tanto em relação aos cânones artísticos, quanto a concepções tradicionais 

sobre temas controversos: se para Gaudêncio Fidélis a Queermuseu inaugurava de 

maneira definitiva o debate sobre gênero e sexualidade no país, há de se verificar, 

contudo, que tais temas são lidos como terrenos problemáticos de discussão, entrando em 

conflito com interesses de grupos religiosos e conservadores que, como já discutido aqui 

anteriormente, ocupam espaço cada vez maior não só congresso, mas na sociedade, com 

o aumento da adesão de brasileiros a religiões de raiz neopentecostal. Outro ponto de 

relevância nesta análise reside no fato de que, a despeito da natureza crítica das obras, 

algumas das imagens vinculadas aos discursos de opositores faziam, de fato, parte das 

obras, podendo ser facilmente cooptadas por uma narrativa que defende o caráter “imoral” 

da exposição. Nesse sentido, tais objetos somados à proposta de discutir a sexualidade e 

o “queer” constituiriam, por si só, pontos de divergência e conflito, dentro de uma lógica 

conservadora que enxerga, por exemplo, nas iniciativas de combate à homofobia ou da 

discussão dos papéis de gênero no espaço social, uma ameaça grave a valores 

fundamentais da sociedade.  

Após o lançamento dos primeiros vídeos da campanha nas redes sociais e sua 

repercussão, que embora não tão grande é significativa, em jornais tradicionais, o ato é 

recebido como um posicionamento contra a direita brasileira. Essa recepção leva alguns 

atores que se opuseram à Queermuseu a se manifestar criticando, não só a iniciativa, como 

a produtora Paula Lavigne. Se para alguns a campanha é vista como uma tentativa sem 

apoio popular a defender a arte controversa – o jornal livre, blog vinculado ao MBL 

veicula inclusive a notícia falsa de que a página da 342artes no Facebook recebe uma 

grande quantidade de avaliações negativas e é retirada do ar99 – outros “pensadores de 

direita” atacam a produtora e sua “hipocrisia” por ter tentado “censurar” em outra ocasião 

                                                           
99 “Página da campanha 342Artes recebe chuva de avaliações negativas e é retirada do ar” Disponível em: 
https://jornalivre.com/2017/10/09/pagina-da-campanha-342-artes-recebe-chuva-de-avaliacoes-
negativas-e-e-retirada-do-ar/ 
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biografias não autorizadas100, e seu “conhecimento em arte”101. As manifestações 

contrárias ao movimento, no entanto, sofrem com a baixa visibilidade e não voltam a se 

pronunciar. 

 Depois que a campanha vai ao ar, o diretor da EAV Parque Lage, Fábio 

Schwarzwald, afirma em entrevista que, assim que soube do veto da exposição no Rio de 

Janeiro, propôs que o Parque Lage recebesse a exposição e, ao conseguir o aval de André 

Lazaroni, a instituição dá início a uma campanha de financiamento coletivo na internet 

para arcar com os custos logísticos, de instalação e de seguro. Segundo o curador, a opção 

pela plataforma de financiamento coletivo foi escolhida por conta da representatividade 

desse processo de captação de recursos, que reafirmaria o “desejo da comunidade 

brasileira e das pessoas de se mobilizarem em torno da exposição".102 

 Assim, aberta em primeiro de fevereiro de 2018 e com meta inicial prevista para 

690mil reais, a campanha de financiamento coletivo para a reabertura da exposição no 

Rio de Janeiro arrecada 100mil reais em apenas 5 dias. Dentro do período estipulado para 

a campanha, a mostra ultrapassa duas marcas de arrecadação chegando a 1 milhão de reais 

e se tornando a maior campanha de financiamento coletivo do país.  

 Também com a finalidade de custear a instalação da exposição no Rio de Janeiro, 

o músico Caetano Veloso faz um show no Parque Lage que tem a arrecadação 

integralmente revertida para o financiamento da exposição. Na página de divulgação do 

evento “Caetano Contra a Censura”, o texto informado afirma que a campanha pela vinda 

da Queermuseu para o Parque Lage nasce da indignação popular contra o veto do prefeito 

e convida a população para um “show histórico” que seria o “marco importante da 

campanha”103. Com ingressos a 500 reais, a apresentação de Caetano, pensada para ser a 

abertura de um leilão beneficente é, no entanto, um evento com pouco apelo à “indignação 

                                                           
100 “Paula Lavigne, que coordena o “#342 Artes – Contra a censura”, tentou censurar biografias durante 
pelo menos 10 anos” Disponível em: https://jornalivre.com/2017/10/09/paula-lavigne-que-coordena-o-
342-artes-contra-a-censura-tentou-censurar-biografias-durante-pelo-menos-10-anos/ e “Coordenadora 
de movimento contra “censura” nas artes tentou censurar biografias na justiça” Disponível em: 
http://www.ilisp.org/noticias/coordenadora-de-movimento-contra-censura-nas-artes-tentou-censurar-
biografias-na-justica/ 
101 “Guten Morgen 47: Eu estudei arte. A Paula Lavigne não” Disponível em: 
http://sensoincomum.org/2017/10/14/guten-morgen-47-arte-paula-lavigne/ 
102 “Mostra Queermuseu é desmontada em Porto Alegre e deve sofrer uma pausa até ser reaberta” 
Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/mostra-queermuseu-e-desmontada-
em-porto-alegre-e-deve-sofrer-uma-pausa-ate-ser-reaberta.ghtml 
103 “Caetano Contra a Censura” Disponível em: https://todoscontracensura.byinti.com/ 

https://jornalivre.com/2017/10/09/paula-lavigne-que-coordena-o-342-artes-contra-a-censura-tentou-censurar-biografias-durante-pelo-menos-10-anos/
https://jornalivre.com/2017/10/09/paula-lavigne-que-coordena-o-342-artes-contra-a-censura-tentou-censurar-biografias-durante-pelo-menos-10-anos/
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popular”. Com o assassinato da Vereadora Marielle Franco e seu motorista, Anderson 

Gomes, um dia antes da data prevista para o show, os realizadores tentam fazer deste um 

ato político104 e uma homenagem póstuma.105 

 Ao lado dos esforços que viabilizaram a campanha para a reabertura da mostra e 

inspirada por um projeto pedagógico baseado nas manifestações que encerraram a 

primeira versão da Queermuseu, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage promove ao 

longo do ano de 2018 e durante o mês em que a mostra esteve aberta, fóruns de debates, 

eventos culturais, feiras artísticas e programação para o público infantil. O foco dessas 

ações era promover um “levante festivo contra a censura e a intolerância que acontece em 

áreas internas e externas da Escola de Artes Visuais do Parque Lage”106, “dar voz às mais 

diversas manifestações artísticas brasileiras [em] um espaço potente de produção de 

pensamento”107, e colocar sob discussão a “área jurídica em torno da questão da censura 

[...] a partir da discussão gerada pela censura da exposição Queermuseu”.108 

 Assim, para além de um posicionamento contrário à censura ou a criminalização 

da arte, a Queermuseu do Parque Lage é construída sobre um conjunto de eventos de 

caráter pedagógico, que busca descontruir a argumentação dos grupos responsáveis pelo 

primeiro fechamento da mostra em todos os pontos considerados polêmicos do seu 

discurso. Nesse sentido e além dos levantes que guardam ainda um espaço destinado ao 

público infantil – a participação de crianças na exposição foi um dos principais 

argumentos dos opositores e a favor do encerramento da mostra – durante o tempo em 

que esteve aberta, a exposição se cercou de profissionais e pesquisadores para discutir (e 

desmentir) os aspectos mais polêmicos e que acabaram por impulsionar o encerramento 

                                                           
104“Show de Caetano vira ato político no Parque Lage” Disponível em: 
https://blogs.oglobo.globo.com/marina-caruso/post/show-de-caetano-vira-ato-politico-no-parque-
lage.html 
105 Estive com um amigo no dia do evento. Estávamos na Cinelândia, no ato que sucedeu o velório de 
Marielle. A notícia que havia se espalhado no ato era de que Caetano faria um show, aberto ao público, 
em homenagem à vereadora e seu motorista, brutalmente assassinados. Ao chegarmos no Parque Lage, 
junto com tantos outros que, como nós, vínhamos do centro, nos deparamos com catracas, seguranças e 
pessoas muito bem vestidas. Fomos informados que o evento era exclusivo para convidados. Alguns 
jovens se juntaram, argumentando que o valor cobrado não parecia condizer com uma homenagem 
póstuma. Eu e meu amigo já havíamos nos retirado. 
106 “Levante Queremos Queer”, programação do evento disponível em: 
http://eavparquelage.rj.gov.br/levante-queremos-queer/ 
107 “Levante Queer”, programação dos eventos disponível em: http://eavparquelage.rj.gov.br/levante-
queer/ 
108 “A Queermuseu e a judicialização da arte no brasil” Disponível em: 
http://eavparquelage.rj.gov.br/queermuseu-judicializacao-da-arte/ 
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da mostra um ano antes. Entre temas debatidos pelos fóruns da Queermuseu estavam 

discussões sobre arte e censura, usos dos corpos e das imagens, as Fake News, a liberdade 

de expressão, a questão de gênero e sexualidade no Brasil, entre outros.  

 Dessa forma, a reabertura foi marcada pela tomada de posição política em relação 

aos acontecimentos da exposição anterior, e artística que vê no gesto que encerra a mostra 

uma desautorização e uma ameaça à arte no país. Assim, a realização da Queermuseu foi 

cercada por um cuidado que buscou “blindá-la” contra todas as críticas a ela outrora 

dirigidas, em um movimento de imposição da autoridade do campo artístico sobre os 

objetos, exposições e ideias a ele pertencentes.  

 

3.2- A reabertura da exposição 

 

 

A partir deste tópico, retomo a primeira pessoa do singular, a fim de demarcar a 

aproximação que tive, enquanto pesquisadora, dos públicos na exposição reaberta no 

Parque Lage. Nas discussões seguintes, faço um esforço para deixar clara minha presença 

e participação na coleta das informações, ao mesmo tempo que reflito sobre as 

dificuldades que encarei na abordagem escolhida. 

Sábado, 18 de agosto de 2018. Por volta das 11:45h da manhã, desço do ônibus 

com certa pressa. A cerimônia de reabertura da exposição Queermuseu no Parque Lage 

estava marcada para começar às 11, o que significava que eu já estava atrasada. Chego a 

tempo, no entanto, de ouvir os pronunciamentos de abertura do curador da mostra, 

Gaudêncio Fidélis, do curador da EAV Parque Lage, Ulisses Carrilho, e do diretor da 

Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Fabio Szwarcwald, e com o prenúncio do fim 

da chuva fina com que o dia havia começado, dado pelo relance do sol. 

Ao subir pelo caminho que leva da rua ao Palacete do Parque Lage, várias pessoas, 

algumas delas sob guarda-chuvas, jovens e adultos, senhores e senhoras que conversam. 

Dentre elas, dois grupos tímidos quase se misturam aos visitantes: um deles, formado 

cerca de oito homens, em sua maioria jovens, vestem camisetas cinza e azul, como a sigla 

MBL” estampada na frente; seguram bandeiras enroladas do movimento. Estão bem 

juntos e parecem deslocados. Imagino que essa impressão pode ser uma armadilha ou 

autoindução do meu pensamento uma vez que, não só eu como todos ali presentes 
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sabíamos o motivo da presença do grupo. Para não esquecer, com o cuidado de uma 

pesquisadora de primeira viagem, anoto os pensamentos no meu caderninho com um 

lápis. 

Por ocasião deste trabalho, me obriguei a acompanhar a movimentação do 

Movimento Brasil Livre nas redes sociais; foi dessa forma que, na noite anterior à 

abertura, fui capaz de “capturar” a tentativa de uma nova articulação contrária ao 

Queermuseu no Facebook: por volta das 11 da noite, a página oficial do MBL na rede 

social faz uma publicação convocando seus seguidores cariocas a comparecerem à 

abertura da exposição naquela manhã. Com uma foto em preto e branco da obra “Criança 

Viada” da artista plástica Bia Leite, o texto que acompanha a postagem convoca, junto 

com “outros movimentos de direita” as pessoas para “se manifestarem contra esse 

verdadeiro escárnio contra os valores da maior parte da população brasileira”.  

Rapidamente, tiro um screenshot da tela do meu computador e resolvo acompanhar a 

repercussão da publicação. Será que eu assistiria à repetição das manifestações ocorridas 

há um ano atrás em Porto Alegre no Rio de Janeiro? 

Qual não seria minha surpresa, no entanto, ao perceber que além da baixa 

atividade dos seguidores na postagem, os poucos comentários feitos criticavam a postura 

da página e do movimento: “De novo???!!! Larga desse papel de fiscal de costumes, 

MBL!!!” escreve uma seguidora; “Começou o mimimi de novo? Saco! ” comenta outro; 

“É com dinheiro público? Se não for, ok, só entra lá pra ver quem quiser”, pondera outro 

Figura 10 - Screenshot da convocação do MBL contra a Queermuseu no Parque Lage 
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seguidor. Dentro de cerca de uma hora, a publicação, com outros comentários 

semelhantes, seria excluída.  

Qual seria o fator responsável pela perda de interesse na exposição pelos 

seguidores do MBL? O fato da exposição ter sido dessa vez financiada com dinheiro 

privado? Eu pensava nessas questões enquanto subia pelo caminho em direção ao 

palacete. Ali, e bem mais perto da multidão que aguardava a abertura das cavalariças, se 

encontrava um outro grupo que se manifestava contra a reabertura. Não pude identifica-

los: mais heterogêneo, esse grupo era composto por homens em sua maioria, mas também 

mulheres, jovens e mais velhos, que vestiam verde. O maior cartaz que seguravam 

mostrava, com letras em fonte gótica, os dizeres “Deus, Pátria e Família”, junto com a 

figura de um cavaleiro de armadura que segurava a bandeira do Brasil. Do lado oposto, 

um escudo branco com uma cruz vermelha exibia os mesmos dizeres. Outros integrantes 

do grupo exibiam cartazes diferentes, com inscrições como “Não ofendam nosso senhor” 

e “Não se metam com as nossas crianças”. Recuados a um canto, naquele momento o 

grupo se limitava a levantar os cartazes; eu só saberia o nome do grupo mais tarde, depois 

de uma consulta na internet: Templários da Pátria. 

Ainda é difícil entender os fatores que transformaram uma indignação de 

aparência massiva em algumas poucas pessoas desanimadas. Principalmente quando 

tratamos dos seguidores do MBL; aparentemente, um “esvaziamento” do grupo no 

período anterior ao pleito eleitoral foi responsável pela desarticulação de seus principais 

e mais influentes membros. Se há um ano atrás o conservadorismo era uma bandeira forte 

do MBL, com a aproximação da disputa nas urnas contra o PT, o MBL põe de lado as 

pautas conservadoras e abraça a “luta contra a ameaça comunista”, antiga estratégia da 

direita em nosso país, frente a ameaça de vitória de um partido de esquerda. Assim, o 

discurso anticomunista, irrelevante no cenário da primeira exposição, se faz presente no 

período em que a Queermuseu é reaberta, deixando as abordagens conservadoras 

desestabilizadas. Com uma quantidade significativa de integrantes concorrendo a cargos 

políticos, no período de reabertura da Queermuseu é possível que tenha havido uma 

desarticulação temporária do grupo, impactando na forma como mobilizam seus 

seguidores para determinadas pautas.109 

                                                           
109 Agradeço imensamente ao Ivan Filho, pesquisador do pensamento de direita no país, pelas 
correspondências trocadas. A partir destes e-mails, foi possível elaborar essa hipótese que explicaria a 
desarticulação do MBL durante a reabertura da mostra no Rio de Janeiro.  
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Adentrei a multidão e parei em um lugar que fazia ângulo lateral com o palco 

provisório montado na entrada do prédio principal do Parque Lage. Embora eu tenha me 

escusado das anotações das falas naquele momento, voltei aos discursos daquele dia 

através das filmagens compartilhadas na internet. Muitas pessoas ao meu redor 

apontavam seus telefones para o palco, de modo que não foi difícil encontrar vídeos que 

reproduziam integralmente os discursos dos presentes. 

No entanto, não foi necessário retornar aos vídeos para recordar as interrupções 

no discurso de Fidélis: logo ao início da fala, o curador foi surpreendido por gritos que 

vinham dos grupos anteriormente mencionados. Sem poder identificar ao certo de onde 

vieram os primeiros gritos, os integrantes de ambos os grupos se juntaram em um coro 

que logo tirou a atenção de Gaudêncio: “Ô lê lê, Ô lá lá, Bolsonaro vem aí e o bicho vai 

pegar!” , faziam menção ao então pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, conhecido 

por sua postura intolerante e homofóbica. Logo vaiados, Gaudêncio seguiu com sua fala 

que, novamente foi sobreposta pelos manifestantes, que desta vez faziam referência a 

Magno Malta, o então senador responsável por emitir a convocação em nome do curador 

para depor em CPI dos maus tratos à criança e ao adolescente. Essa segunda manifestação 

foi ignorada pelos presentes, assim como as demais tentativas de interrupção e assim 

também como a presença desses grupos naquele espaço que, para minha percepção e nas 

notas que tomei sobre aquele dia, eram vistos com curiosidade pelos demais visitantes. 

Uma anedota que tomei como comprovante dessa minha percepção foi que, ao me 

dirigir para a abertura das cavalariças, junto com os demais ao final das falas, notei que 

muitos visitantes tiravam fotos dos grupos e comentavam, rindo, a presença daquelas 

pessoas. Resolvi também registrar sua presença com uma fotografia e quando saquei meu 

celular para fazê-lo, um dos espetadores da mostra fez um comentário do tipo “É esse o 

papel que esse povo se presta, o de piada!” e se retirou, rindo.  
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Voltando às falas no evento de abertura, gostaria de chamar a atenção para uma 

questão que pretendo discutir mais detidamente neste capítulo: a construção da narrativa 

de uma “guerra” que é travada entre o campo artístico e seus “aliados” contra aqueles 

que, fora dos limites estabelecidos por esse mundo, estariam desautorizados para censurá-

lo. Essa ideia, apesar de ter potencial generalizável, é atualizada a partir do contexto, onde 

os esforços dos realizadores da exposição em reabri-la são associados à “vitória da 

democracia” sobre o “fascismo”. Esse par de oposição (democracia versus fascismo) à 

época ainda pouco utilizado, seria amplamente empregado, dali a um mês, pelos partidos 

de esquerda para qualificar a oposição à chapa do agora presidente eleito. Para Gaudêncio, 

no entanto, a reabertura da exposição representava 

“[...] um grande dia para a democracia brasileira, o dia de homenagear os 

amplos setores da sociedade que fizeram frente ao fascismo e ao obscurantismo 

fundamentalista, que ameaça corroer os princípios mais elementares que dão 

fundamento as liberdades individuais para nós, mas nos impusemos, através da 

Queermuseu, uma das maiores derrotas ao fascismo já vistas nesse país. A 

exposição Queermuseu é extraordinária, porque ela produziu um movimento 

em direção a um pensamento estratégico LGBT, com sua concepção de 

diversidade, de respeito à diferença e que nos possibilitarão servir de norte para 

compreendermos melhor a complexidade do mundo contemporâneo”.110 

 

                                                           
110 Fala do curador Gaudêncio Fidélis na cerimônia abertura da exposição Queermuseu no Parque Lage. 

Vídeo disponível em: https://youtu.be/ThC1bXSW-oY 

Figura 11- Manifestantes na abertura da Queermuseu no Parque Lage 
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Esta “batalha”, travada pelos profissionais ao redor da Queermuseu contra o 

encerramento da mesma no ano passado, pode ser entendida a partir de uma atuação em 

duas frentes: a primeira delas, política-ideológica, considera o atual cenário político 

nacional e o fortalecimento da representação de setores conservadores no parlamento, que 

vem impactando negativamente, em especial nas políticas voltadas para a promoção da 

igualdade da comunidade LGBT e no avanço da discussão sobre os direitos reprodutivos 

das mulheres. Nesse sentido, a Queermuseu enquanto proposta de refletir sobre a 

diversidade e a diferença, nomeadamente através da perspectiva “queer”111, provoca a 

reação de representantes de grupos minoritários contra a reação violenta dos ataques de 

manifestantes autodeclarados de “direita conservadora”. Dessa forma, há uma associação 

entre profissionais da arte e representantes de movimentos LGBT e feministas no embate, 

tanto discursivo quando nos protestos presenciais, contra o encerramento da mostra. 

A segunda fonte de empenho dos esforços para reabrir a mostra está na tomada de 

posição frente ao ato que desautoriza os profissionais do mundo da arte de decidir sobre 

o destino de algo que está em seu próprio campo de atuação: a enorme pressão pelo 

encerramento da exposição, promovida por setores conservadores e relacionados ao 

surgimento dessa nova direita, tem como fim prático o fechamento de uma exposição sem 

a autorização ou conhecimento do curador responsável pela mostra. Esse desfecho, bem 

como os ataques promovidos por esses mesmos atores contra outras manifestações 

artísticas em um curto período de tempo, tem como reação a união da comunidade 

artística contra aquilo que passa a ser percebido como “atos de censura”, imediatamente 

relacionados aos casos de censura à liberdade de expressão e artística ocorridos durante 

a ditadura militar.  

Nesse sentido, ao insistir na reabertura da mostra, os artistas e profissionais da arte 

estão insistindo também na autonomia do campo artístico frente a regras externas que 

colocam em jogo a independência do funcionamento interno do campo. Tanto pior no 

caso da Queermuseu por se tratar não só de uma disputa de poder entre campos distintos, 

mas também de um conflito que ultrapassa e desfaz os limites do que é artístico e do que 

é político, por opor ideais progressistas, defendidos no arranjo da exposição, a valores 

                                                           
111 O termo queer (do inglês esquisito, excêntrico) é um conceito guarda-chuva, que nas últimas décadas 
foi ressignificado pelo movimento LGBTT para designar pessoas que não se adequam a padrões 
heteronormativos ou à binaridade de gênero. Dessa maneira, a palavra queer atualmente se afasta das 
noções pejorativas e desviantes em que foi empregada anteriormente para se aproximar das pautas pelos 
direitos à diversidade sexual.  
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conservadores, configurando, no contexto político atual, um debate entre esquerda 

progressista e direita conservadora. Muito embora a campanha pela reabertura da 

exposição tenha sido constituída quase exclusivamente por artistas e produtores culturais, 

já não é possível dissociar a realização da mostra a um ato de resistência política graças, 

tanto ao conteúdo de parte das obras, mas principalmente à proposta da curadoria.  

Essa articulação permitiu instituir - ainda que a partir do campo artístico em 

direção à esfera pública - a narrativa de “luta contra a censura” e que de certa forma 

“validou” junto ao público, os esforços pela reabertura da Queermuseu. Tal rearranjo tem 

ligação direta com a estrutura do campo artístico e a autonomia que o mesmo construiu 

ao longo de um lento processo. Segundo Bourdieu (1982:99) a história das 

transformações sofridas tanto pela função do sistema de bens simbólicos quanto da 

própria estrutura destes bens, acontecem de modo paralelo à autonomização progressiva 

do campo artístico, que se constitui e se define - em um período temporal e espacialmente 

situado – em um processo de oposição ao campo político, econômico e religioso, ou seja, 

em oposição a todas as instâncias com pretensão de legislar com alguma autoridade dentro 

da esfera cultural, mas sem constituir em si, um participante do campo de produção 

cultural. 

Longe de ser um processo de constituição recente, o desenvolvimento do campo 

artístico enquanto esfera autônoma têm início na Florença do século XV, através da 

afirmação de uma legitimidade artística sobre o produto do próprio campo, ignorando 

exigências externas; interrompido durante quase dois séculos sob a influência das 

monarquias absolutistas e da Igreja, o movimento de autonomização do campo artístico, 

embora tenha se realizado em ritmos diferentes dependendo das sociedades e esferas da 

vida artística, é exponencialmente acelerado com a Revolução Industrial (Bourdieu, Op. 

Cit. pág. 102).  

Tal movimento se deu em meio a uma série de outras transformações, como por 

exemplo, o crescimento de um público de consumidores cada vez mais extenso e capaz 

de prover aos artistas as condições de independência econômica e o surgimento e 

multiplicação d instâncias de legitimação, tais como academias e salões, que permitiu a 

artistas e produtores a liberdade – a também a propensão – de orientar sua produção 

exclusivamente pelas regras firmadas pelo campo artístico, em detrimento das censuras 

morais e estéticas da Igreja ou da submissão dos programas acadêmicos e políticos.  
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Muito embora agora livre para legislar sobre a produção artística, o processo de 

autonomização não tem como ponto de chegada a anulação total das solicitações externas; 

em razão das hierarquias estabelecidas nas relações entre as diferentes esferas da vida 

social, os campos de produção cultural são atravessados pela necessidade dos campos 

englobantes, como o econômico ou o político. Por esse motivo, segundo Bourdieu 

(1996:246), o campo artístico é palco, a todo momento, de uma luta que opõe o princípio 

de hierarquização heterônomo, e que tende a beneficiar interesses externos – favoráveis 

àqueles que dominam o campo econômica e politicamente, como por exemplo a “arte 

burguesa” – e o princípio autônomo, que tende a considerar regras de organização 

baseadas na tradição erigida pelo campo, como na produção de “arte pela arte”.  

A luta entre esses dois princípios opostos, e dessa forma o grau de autonomia do 

campo, vai depender da medida em que o princípio de hierarquização externa mostra-se 

subordinado ao princípio de hierarquização interna, ou seja, quanto mais a relação de 

forças simbólicas favorece aos produtores mais independentes da demanda externa, 

criando um subcampo de produção restrita que, em uma lógica inversa do campo 

econômico, exclui a busca por lucro ou sucesso, tendo como lógica orientadora a demanda 

por um grau de consagração específico, isto é, o reconhecimento por seus pares e 

unicamente por eles; nesse sentido, esses produtores devem seu prestígio a uma não-

concessão de sua produção às sujeições externas, nesse caso o “grande público”.   

Assim, ao contrário do sistema da indústria cultural que obedece à lei da 

concorrência em vistas de conquistar o maior mercado possível, o subcampo da produção 

erudita produz por si só suas normas de produção e critérios de avaliação, obedecendo à 

lei da concorrência pelo reconhecimento cultural, que pode ser concedido apenas pelo 

grupo de pares que são, ao mesmo tempo clientes e concorrentes (1982:105). É necessário 

ter isso em mente para compreender, não só a relações entre artistas e produtores e o 

“grande público”, como também o funcionamento do campo e a lógica de suas 

transformações.  

Essa lógica é descrita ainda pelo “regime de singularidade” (Heinich, 2016:25) no 

qual funciona a arte contemporânea – e também a arte moderna, desde o romantismo – e 

que se baseia em um sistema de valorização que prioriza o reconhecimento por pares em 

detrimento da valorização do grande público. Por exemplo, em um artigo publicado pelo 

artista francês Daniel Buren sobre um segundo artista Ian Wilson, Buren discorre sobre a 

singularidade da obra de Wilson que, embora “inigualável a qualquer outra” permanece 
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ignorada pelo grande público (Ibid.). Para Heinich, eis o que evoca a estrutura particular 

desse processo do regime de singularização: uma vez que a obra de arte dentro do 

paradigma contemporâneo exige, para que seja apreciada, os instrumentos de análise 

especializados dos conhecedores, um reconhecimento de um público amplo e a curto 

prazo remete ao subcampo de grande produção que, dentro do campo artístico se encontra 

simbolicamente excluído e desacreditado (Bourdieu, 1996:246).  

Segundo a lógica do reconhecimento artístico em regime de singularidade 

(Heinich, Op.Cit.), a valorização de uma obra está ligada a um modelo de dupla 

articulação que combina o tempo – que para Bourdieu (Ibid.) se traduz segundo o critério 

de êxito temporal medido por índices de sucesso comercial – e o espaço dos diferentes 

círculos de admiradores que, tanto no regime de singularidade (Heinich) quanto no 

princípio de hierarquização interna (Bourdieu), o grau de consagração específica e 

simbólica favorece as obras reconhecidas por seus pares. 

Partindo desta lógica, para o campo artístico o reconhecimento do público seria o 

último fator em uma escala que mede a qualidade da produção artística. Ainda assim, e a 

despeito da autonomia de que goza o capo artístico no caso da Queermuseu, a reação 

negativa do público é fator determinante no encerramento da exposição. Aqui há de se 

considerar que a autonomia da arte está circunscrita e sujeita à ação, seja do campo 

econômico, representado pelo Santander que encerra unilateralmente a mostra, seja do 

campo do poder, que impediu a realização da exposição no MAR através do veto do 

representante do poder político local.  

A partir dessa conjuntura, é possível entender a atitude de financiar a exposição 

através de um mecanismo de arrecadação situado fora da lógica econômica e, ao mesmo 

tempo dentro de uma instituição legitimadora e legitimada do campo artístico, como um 

ato que reforça a autonomia e independência da arte de hierarquias que não as próprias 

definidas pelo campo. No entanto, dentro dessa nova lógica, o público surge como 

elemento que deve ser considerado, porque sua aceitação se torna, ao mesmo tempo, uma 

categoria em disputa no embate com opositores – a não-aceitação do público é argumento 

suficiente tanto para encerrar a mostra quanto para impedir sua vinda ao Rio de Janeiro – 

e como parte importante para a realização da exposição no Parque Lage, não só dentro de 

uma lógica simbólica construída no discurso que associa a democracia à “vitória da arte”, 

mas em um nível mais prático que é o financiamento da exposição, realizado através da 

arrecadação junto a apoiadores interessados na reabertura da mostra.  
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“O não-sucesso é em si, ambíguo” (Bourdieu, 1996:248). Como observa 

Bourdieu, a não-reação ou até mesmo uma reação negativa do “grande público” pode ser 

percebida como indício do reconhecimento dos pares, o único capaz de fornecer um 

capital simbólico que é o suposto indício de uma consagração duradoura e que se opõe 

àqueles que não chegaram no mesmo grau de reconhecimento, do ponto de vista dos 

critérios específicos. Além disso, a institucionalização da vanguarda permanente no 

campo da arte, fez com que artistas e produtores se beneficiassem de um preconceito 

favorável que é baseado no histórico dos “erros” de apreciação ou percepção, cometidos 

não só pelos públicos, mas também pelos críticos do passado (Bourdieu, Ibid.). Dessa 

forma, o fracasso pode encontrar justificativas históricas que comprovem o equívoco de 

avaliações malsucedidas, concedendo aos especialistas sob ataque a vantagem da dúvida 

sobre a qualidade do que se é defendido. Talvez o exemplo mais ilustre desse tipo de 

reação do público seja o salão dos reusados impressionistas; rejeitados pelos salões 

acadêmicos da época e alvo de duras críticas de especialistas de arte e dos públicos, o 

impressionismo – termo inclusive pejorativo, dado na época por críticos de arte que 

zombavam do caráter “inacabado” das obras – viria a inaugurar um novo paradigma 

estético, posteriormente reconhecido por seu valor artístico.  

 Dessa maneira e ao contrário do que possa parecer, a forte reação negativa e o 

encerramento da mostra em Porto Alegre não constituem, para o campo artístico, 

elementos que denotam insucesso ou diminuem o valor artístico da exposição. Graças ao 

processo de autonomização do campo e considerando-se a repetição histórica de rejeição 

que as grandes mudanças artísticas e estéticas provocam nos públicos, a celeuma ao redor 

da mostra e o fechamento da exposição podem ser lidos como fatores positivos e que 

atestam o valor artístico, o caráter vanguardista ou até o sinal de consagração futura. 

Nessa lógica, o grau de prestígio dado pelos públicos pouco ou nada incide sobre a 

qualidade artística da exposição: o reconhecimento do grande público é recusado por 

profissionais da arte como atestado de valor artístico, além do que, quando rapidamente 

alcançado, é fruto de desconfiança entre os pares, que podem ver na proposta estética 

características de uma assimilação “fácil” ou “comercial” que explicaria o sucesso entre 

o público não especializado. 

 O debate acerca da imoralidade da proposta da exposição, a ligação dos grupos 

opositores com lideranças políticas de ideais conservadores e fato de que esses fatores 

foram responsáveis por encerrar a mostra, antes de atestar o fracasso da exposição através 
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da rejeição de um número considerável de pessoas, marca um lugar de oposição aos ideais 

defendidos por tais grupos ao mesmo tempo que chama a atenção dos profissionais e 

instituições da arte para uma exposição que, até então havia passado despercebida. Dessa 

forma, a reação negativa do público é fator fundamental para que o campo da arte passe 

a considerar o valor artístico da exposição, que de outra maneira, é bastante provável que 

permanecesse silenciosa.  

Embora o reconhecimento do público seja, como comentado, fator pouco 

relevante como critério avaliativo do valor artístico de um produto cultural, o contexto 

específico em que a Queermuseu se inscreve, bem como as associações políticas que são 

feitas, ressignifica a noção de público, através da ligação com o ideal da “democracia”. 

Fleury (2009) já falava do público como metonímia de “povo”; na trajetória da exposição, 

em que sentidos e palavras são usadas em associação e oposição a valores, ao mesmo 

tempo que a reabertura se torna uma imposição de força da autonomia do campo artístico 

sobre sujeições externas, ela passa a ser associada a sentidos e palavras que pertencem 

também ao campo político. Embora a associação entre “arte” e “liberdade de expressão” 

não seja nova, ela remete, nesta conjuntura, a um passado histórico específico, o da 

censura às manifestações artísticas no regime militar. Assim, o Parque Lage enquanto 

instituição criada durante esse período e apoiadora da arte contra os regimes de censura 

impostos, ganha uma dimensão simbólica frente à ameaça da “liberdade artística” que é 

resultado do “encerramento autoritário e o processo difamatório associado”.112 

Dessa maneira, o público ganha, na verdade, uma importância dentro do processo 

democrático, mas não necessariamente no artístico. Segundo o texto informado na página 

da plataforma de financiamento coletivo da Queermuseu: 

Essa não é uma campanha sobre o mérito artístico da exposição e nem 

sobre suas obras. Ninguém pode ser obrigado a ver ou gostar de nada. Da 

mesma forma, ninguém pode ser privado ou cerceado do acesso ao 

conhecimento e à expressão artística. É exatamente por essa liberdade que 

ninguém pode ser proibido de pensar, ver, apreciar, criticar, dialogar e ter a 

própria opinião. Essa campanha é sobre liberdade de escolha, expressão e 

opinião, direitos tão duramente conquistados e que nos foram cerceados. 

É sobre democracia. [Grifos no original]113 

                                                           
112 Texto informado na página da plataforma de financiamento coletivo da exposição. Disponível em: 
https://benfeitoria.com/queermuseu  
113 Ver nota anterior. 



128 
 

A despeito da grande repercussão e da reação negativa das pessoas à exposição 

em Porto Alegre, o que está sendo questionado na tentativa de ratificar a reabertura da 

exposição não é a interpretação ou a aceitação do público, mas sim a autoridade de esferas 

de fora do campo artístico em legislar sobre produtos da arte. Aproveitando-se da 

associação construída historicamente entre arte e liberdade de expressão, e partindo de 

um contexto politicamente situado, a campanha pela reabertura da exposição aciona a 

democracia e a liberdade – inclusive a liberdade de discordar - como valor máximo que 

valida a importância da reabertura. 

Isto posto, regras do campo artístico e do reconhecimento pelos pares que atestam 

o valor ou a qualidade dos produtos artísticos ainda estão em funcionamento, quando 

observamos, por exemplo, a união de artistas e produtores sob a campanha 342artes ou 

na carta de repúdio assinada por instituições do campo artístico. Muito embora o “sucesso 

de público” venha a ser utilizado, depois da abertura da exposição, como indicativo de 

valor da exposição, a aceitação do público em si atesta em nada o valor artístico da mostra.  

 

3.3- O campo artístico fora do regime de exceção  

 

 Estive na Queermuseu no Parque Lage por pelo menos um dia de todos os finais 

de semana durante o tempo em que esteve aberta, incluindo o dia da abertura e o dia do 

encerramento. Os relatos seguintes não obedecem a uma ordem cronológica; consistem 

antes em uma descrição das impressões gerais que tive durante o tempo que permaneci 

na exposição, devendo por esse motivo, ser considerados através da subjetividade das 

escolhas que fiz durante as visitas. De volta ao dia da abertura, com o fim das falas e 

declarada aberta, me dirigi assim como as demais pessoas para as cavalariças, local que 

havia sido reformado para receber a exposição. Ainda perto do palacete e andando 

devagar por causa do número de pessoas que seguiam na mesma direção, ouço alguém 

gritar “Vocês transam com animais, que nojo!”. Seria a última voz da contrariedade que 

eu ouviria naquele espaço. Continuei o caminho sem virar a cabeça; a voz tinha sido 

abafada por risadas de deboche. 

 Era por volta de meio dia e meia quando alcancei o fim da fila; ainda era cedo e, 

mesmo com uma fila que já se estendia para até perto do portão do parque, ela não havia 

alcançado seu tamanho final. Um pouco entediada, observo a fila e as pessoas a minha 
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volta: muitos jovens, embora poucos adolescentes; também há um grande número de 

pessoas acima dos 50 anos; algumas famílias, mas poucas crianças. Logo, as famílias com 

crianças seriam abordadas pelo pessoal que organizava a exposição: No dia anterior, por 

decisão da 1º vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital, menores de 14 anos 

estavam proibidos de visitar a exposição, mesmo quando acompanhados de seus pais. 

 Sobre a entrada de menores no espaço da exposição, o Parque Lage havia se 

pronunciado, dias antes da abertura, destacando que não impediria a entrada de crianças 

de qualquer idade na exposição. Mesmo com a proibição de última hora – um aviso de 

papel simples fora colado em cima do aviso oficial – a única medida que havia sido 

tomada para a precaução dos pais sobre o conteúdo da mostra era a seguinte inscrição, 

fixada na entrada: 

Esta exposição contém imagens que podem estar em desacordo com 

determinadas crenças, sensibilidades ou visões de mundo. Recomendamos aos 

pais ou responsáveis que tenham isso em mente, antes de decidir sobre o 

ingresso de seus filhos e/ou aqueles que estejam sob sua guarda.114 

 

 A petição pela proibição havia sido feita pelo deputado do Partido Social Cristão, 

Márcio Pacheco, que também apresentou representação no Ministério Público, no mês 

anterior a abertura, para que que nenhum espaço público do estado do Rio de Janeiro 

recebesse a exposição e que também não fosse utilizada verba pública para a montagem 

da mostra. Em comunicado, o deputado afirmou acreditar que o conteúdo da exposição 

não fosse adequado para menores de 18 anos, por conter incentivo à pedofilia e zoofilia.115 

A decisão da justiça seria derrubada dali há alguns dias; fui informada, na exposição 

mesmo, que parte da verba arrecadada era empregada na manutenção de uma equipe de 

advogados atenta para qualquer ataque jurídico que a exposição pudesse sofrer. 

 Depois do aviso dos mediadores, vi algumas famílias se retiraram da fila; outras 

reorganizaram-se para que os adultos pudessem revezar a guarda das crianças do lado de 

fora. Vi o curador vir cumprimentar pessoas na fila, que o parabenizavam pela coragem 

e pelo trabalho; ele agradecia, timidamente, e continuava andando entre as pessoas. Entrei 

                                                           
114 Aviso fixado nas portas das salas da exposição 
115 “Menores de 14 anos estão proibidos de entrar na exposição Queermuseu no Rio” Disponível em: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/17/menores-de-14-anos-estao-proibidos-de-
entrar-na-exposicao-queermuseum-no-rio.ghtml 
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na exposição depois de mais ou menos 50 minutos de espera; no fim da fila, erámos 

direcionados para uma das outras três filas que estavam na frente das salas de exposição. 

Diferente dos museus e galerias convencionais, o espaço expositivo do Parque Lage é 

hoje uma adaptação das antigas cavalariças, reminiscências da época em que a 

propriedade servia de residência. Reformadas para receber a Queermuseu, as salas de 

exposição são externas ao prédio principal da propriedade e consistem em três espaços, 

de tamanhos diferentes, sem conexão interna entre si. Isso significa que os visitantes 

deveriam sair de uma sala e entrar em outra para continuar a visita.  

 Segui a indicação do segurança e esperei na fila de entrada da primeira sala; assim 

como as outras, ela estava bastante movimentada, com muitas pessoas fotografando as 

obras. A primeira impressão que tive da exposição foi de que os objetos haviam sido 

arranjados para “caber” no espaço. Pinturas ocupando espaços apertados, umas em cima 

das outras nas paredes e acima do nível dos olhos, esculturas no centro e nas laterais da 

sala faziam com que as pessoas constantemente esbarrassem nas peças. A grande 

quantidade de obras, o pouco espaço disponível e o arranjo empregado tornou impossível 

para mim, dissociar a exposição da imagem de um gabinete de curiosidades. Essa 

disposição nas obras do espaço seria futuramente alvo de uma crítica de arte em um jornal 

de grande circulação. 

 Nos dias que visitei a exposição, em quase todos eles precisei esperar na fila para 

entrar, com exceção de um sábado chuvoso. Os finais de semana no Parque Lage são, em 

geral, movimentados por famílias e turistas; sendo a exposição aberta ao público durante 

o horário de funcionamento do parque e gratuita, não duvido de que uma parte dos seus 

visitantes tenha sido de pessoas que, ao visitar o parque se depararam com ela e 

resolveram entrar. No entanto, na maior parte das vezes que estive na fila, me pareceu 

que o público que aguardava comigo estava mobilizado para visita-la, não só sabendo de 

sua existência, mas informados sobre a polêmica ao seu redor. 

 Durante os minutos que permaneci na fila, tive a impressão de que o público tinha 

a escolaridade elevada. Ouvi as pessoas ao meu redor discutirem sobre arte, antropologia, 

pós-graduação, história e política; todas as vezes que alguém mencionava a visita, as 

obras polêmicas ou a exposição e sua trajetória até a reabertura, parecia minimamente 

informado de seu conteúdo e das discussões que o cercava. Parte considerável das 

conversas que presenciei, no entanto, chamaram a atenção pelo conteúdo crítico em 

relação ao discurso defendido pela mostra. Destaco em especial uma conversa que 



131 
 

entreouvi, no dia do encerramento, na fila para entrar na última das três salas que haviam 

sido preparadas para a exibição; três rapazes, que aparentavam ser estudantes de arte, 

discutiam a proposta “queer” da curadoria; um deles chegou a afirmar que “teve muita 

crítica, porque a curadoria não foi tão forte nisso, não tem muita arte queer. Tão falando 

que não tem muita coisa queer pelo que se propõe, o nome é Queermuseu”.  

 A ausência da arte ou de artistas “queer” em uma exposição que assim se auto 

intitula, embora tenha passado despercebida graças à polêmica que atraiu em um primeiro 

momento, chamou a atenção de críticos, artistas e coletivos na reabertura. Se, em Porto 

Alegre, a atenção de artistas e outros profissionais das artes - bem como dos grupos 

minoritários que se sentiram, mais do que representados pela mostra, atacados pelo 

conservadorismo das opiniões contrárias – esteve voltada para garantir a permanência da 

exposição, e dessa forma manter a autoridade do campo artístico sobre produtos culturais 

e acima de outras esferas, como a econômica e a política, a reabertura no Parque Lage 

abriu espaço para que tais questões ficassem evidentes. E elas, de fato, ficaram. 

 Logo no primeiro dia da mostra, o coletivo “Seus Putos” organiza a intervenção 

“TrouxaMuseu (ou Museu dos Trouxa)”, onde uma trouxa envolvida em um pano preto 

é deixada na entrada no palacete do Parque Lage.  Com ela, o coletivo que se propõe um 

grupo de ações estético-políticas e práticas teóricas de crítica às instituições de opressão 

e aos padrões normativos116, questiona uso do termo “queer” adotado pelo curador da 

mostra e pelas instituições que elas abrigaram, confrontando-o com a teoria queer ao 

mesmo tempo que questionam o lugar de fala e a representatividade dada aos corpos queer 

pela exposição. Parte componente da intervenção, um texto veiculado em redes sociais 

relaciona essas questões com a proposta do grupo: 

A exposição conta com artistas de renome como Adriana Varejão, 

Cândido Portinari, Alfredo Volpi, e até Guignard. Aí você pensa que Queer é 

esse, não é mesmo? Sabemos que o mercado de arte movimenta quantidades 

enormes de capital e muitas vezes serve como forma de lavar dinheiro por parte 

de grandes empresários, vide Casa Daros e Inhotim. Sabemos também que de 

tempos pra cá a teoria Queer, alavancada principalmente por Judith Butler nos 

EUA, vem ganhando espaço no meio acadêmico e causado muito debate, que, 

no entanto, quase não sai da bolha. A polêmica movimenta os valores ($$$) da 

sociedade. Nesse sentido, pode ser muito perigosa, principalmente quando usa 

a causa LGBT+ para mascarar propósitos mesquinhos.[...] Pensar o 

                                                           
116 Texto informado na página do coletivo, disponível em: https://coletivoseusputos.wordpress.com/ 
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Queermuseu é entender também como um curador pensa e define seus termos. 

Gaudêncio Fidelis define travesti como “um homem que se veste como 

mulher, que se sente mulher”. Talvez isso concretize algumas das críticas a 

esse espaço supostamente dissidente: como as pessoas trans são 

taxonomizadas, quem as classifica e como aparecem dentro do discurso queer. 

Como curadoras? Não, no caso. Como trouxas, para legitimar um avanço 

neoliberal que se maqueia de dissidente, queer, travesti… No Brasil, travesti 

ainda é sinônimo de subalternidade e, pensando no Queermuseu, podemos 

pensar em como nossas afirmações ainda são comandadas por uma norma 

transfóbica, misógina, elitista, racista, xenofóbica, neoliberal. Pensando nisso, 

nós do Coletivo Seus Putos, divulgamos através desse texto de tom sério nossa 

postura diante de abusos que culminaram nas barbaridades escritas sobre 

corpos travestis e propomos uma intervenção que se pense crítica e 

ironicamente junto a esses corpos estranhos, num movimento de produção de 

contra-discursos. Vamos as ruas com nosso museu itinerante, o TrouxaMuseu 

(ou Museu dos Trouxa), para elaborar fora dessa máquina capitalista nossa arte 

e nosso grito.117 

 Considerando questões como representatividade e a situação de vulnerabilidade 

que grande parte das pessoas trans enfrenta no Brasil, o grupo se posiciona de maneira 

contrária à forma que a questão queer é abordada pela mostra, considerando ainda o 

cenário político nacional em que, para além do conservadorismo organizado “vemos 

também formas bem mais sutis de disfarce dessa onda reacionária num movimento de 

captura das pautas consideradas de esquerda”.  

 O grupo não foi o único a pontuar o distanciamento da temática queer das obras 

ou artistas da exposição: em texto intitulado “Falta ‘queer’ em Queermuseu” a crítica de 

arte Daniela Name discute questões que, de seu ponto de vista, são problemáticas. 

Congratulando a atitude corajosa da EAV em receber a mostra, a autora aponta os perigos 

da superexposição midiática e polêmica que pode impedir a crítica de realizar seu 

trabalho. Considerando discutível a organização espacial da mostra e o peso e espaço 

concedido a artistas gaúchos, Name aponta que o maior e mais grave erro da exposição 

está na ausência do debate queer frente à proposta da curadoria. 

[...]entregar uma exposição que espelhasse o tema prometido no conjunto de 

obras e na presença plural de criadores era o mínimo que se esperava do 

curador. As ausências soam tão incongruentes quanto algumas presenças. A 

                                                           
117 Ver nota anterior 
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despeito da enorme qualidade das obras, o que estão fazendo na exposição o 

vídeo “Ilhas”, de Maurício Ianês e a dupla de desenhos “Galáxias”, de Montez 

Magno? Na leitura dos textos escritos para o catálogo do Santander, Fidélis 

aborda um escopo de questões que vai do conceito de informe ao passado 

colonial brasileiro. E é esta abordagem dispersa em tão múltiplos aspectos que 

desvia a curadoria de seu eixo central, tornando-o vazio.118 

 

Além desses apontamentos, a mostra sofre ainda, no dia de seu encerramento, uma 

última crítica: Gabe Passareli, uma das mediadoras da mostra, de gênero não binário, 

escreveu com carvão nas paredes do palacete em uma performance-crítica. Cobrindo seu 

corpo com cinzas, Gabe escreveu com carvão no saguão de entrada do prédio; em uma 

das paredes, por exemplo, o letreiro da exposição "Queermuseu, queerescola, escola cuir" 

foi riscado e logo abaixo, escrito "Farsa, apropriação, fogo nos racistas”. Durante a 

performance, outras críticas mais gerais ocuparam a entrada do palacete. Ainda que a 

performance esteja ligada a questões múltiplas, parte das críticas atingem diretamente um 

ponto da exposição que vinha sendo criticado por diversos outros profissionais da arte, a 

pouca densidade de um debate queer diante da proposta da exposição.  

A reabertura da exposição no Rio de Janeiro provocou ainda uma outra crítica, 

desta vez da escritora e artista visual brasileira Laura Erber. Publicado na Folha de S. 

Paulo, o texto de Erber credita à censura da exposição em Porto Alegre o caráter 

transgressivo da mostra, uma vez que, “apesar da promessa de choque pelo contato com 

imagens escandalosas, as figuras de sexualidade ambígua e desviante são a parte mais 

tímida do Queermuseu”119. Para Erber:  

A censura fez o público ter a crença ilusória de que tudo o que é 

censurado é transgressor. Não é o caso da exposição. Quase nada do que é 

mostrado é capaz de desestabilizar o olhar e as convicções do espectador 

acostumado a bienais e galerias de arte [...]A exposição resulta, por um lado, 

na diluição da própria noção de queer sob aquela mais vaga de “diferença”; por 

outro lado, na normalização e canonização via inclusão forçada de grandes 

nomes da arte brasileira que pouco ou nada acrescentam ao conceito. O 

                                                           
118 “Falta ‘queer’ em “Queermuseu” Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-
visuais/critica-falta-queer-em-queermuseu-22992951 
119 “Mostra 'Queermuseu' só é transgressora para conservadores” Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2018/09/mostra-queermuseu-so-e-transgressora-para-
conservadores.shtml 
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resultado é infelizmente o de uma exposição ilustrativa e não muito generosa 

com o espectador desavisado, e pouco enriquecedora para o iniciado.120 

 

A ausência do debate queer atinge ainda críticas de revistas de arte independente. 

Inspirada pela performance de Gabe Passareli, a revista eletrônica Desvio, assim como as 

demais, questiona a ausência de artistas queer em oposição ao título “Queermuseu”; para 

a autora, de um “espaço que se propõe a abrigar uma exposição de nome Queermuseu, 

espera-se hoje, uma discussão efetiva que encoste às pautas mais urgentes ao assunto já 

urgente” uma vez que “já não é mais aceitável, dentro das discussões de alteridade, que o 

lugar da arte se detenha a pensar somente experiência estética”121. Tal observação 

complexifica a hipótese de que o campo artístico e a arte contemporânea diluem o 

conteúdo político de pautas sociais, como a questão queer, ao tematizá-los.  

Estas são algumas das críticas coletadas sobre a mostra. É interessante notar que, 

embora o título “Queermuseu” tenha acompanhado a exposição desde sua primeira 

abertura, tanto a crítica de arte especializada, quanto artistas e profissionais da arte pouco 

enfoque deram para a proposta da exibição em relação a seu título, na verdade, se 

posicionando a seu favor frente às manifestações contrárias que a exposição recebeu. 

Diante deste cenário díspar, duas hipóteses, em nada excludentes, emergem. A primeira 

delas diz respeito à relevância da exposição, que parece circunscrita ao cenário local. 

Embora tenha sido pensada como a primeira exposição de temática queer da América 

Latina e conte com artistas renomados em seu corpus de obras, é possível que sua 

abertura, situada fora do eixo formado por Rio-São Paulo - que recebe maior atenção no 

cenário artístico nacional - tenha contribuído para que a mostra sofresse com a pouca 

visibilidade de profissionais da arte, como críticos e artistas, com área de atuação 

concentrada no sudeste do país; esse cenário, no entanto, irá se inverter com a forte 

manifestação de setores conservadores da sociedade em Porto Alegre. Nesse sentido, a 

reabertura da mostra no Rio de Janeiro, ganha mais força através da entrada da exposição 

no grande circuito artístico do país.  

                                                           
120 Ver nota anterior. 
121 “Gabe Passareli em Queermuseu: O que fazer quando uma corpa vira cinzas?” Carolina Lopes para 
Revista Desvio. Disponível em: https://revistadesvio.com/2018/09/23/gabe-passareli-em-queermuseu-o-
que-fazer-quando-uma-corpa-vira-cinzas/ 
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Por outro lado, frente à grande reação negativa que resultou no encerramento 

forçado da primeira exposição e, considerando o contexto político em que tal celeuma 

ocorreu, traça-se um paralelo entre o fechamento da Queermuseu – e uma série de outros 

ataques a manifestações artísticas -  e a ameaça de uma volta da censura, que conjuga não 

só o veto à arte promovido pelo conservadorismo, como também a proximidade do, até 

então, concorrente favorito à presidência com o regime militar. O produto de tal equação 

sensibiliza o campo artístico ao mesmo tempo que desautoriza seus representantes de 

gerir sobre seus produtos. Na esteira de tais acontecimentos, eleger a Queermuseu como 

uma causa se torna não só um ato político, aos quais se juntam intelectuais e militantes 

de grupos minoritários aos artistas, como também um ato de força do próprio campo 

artístico, que reitera a autoridade de seus participantes sobre o que é produzido e 

reconhecido dentro de seus limites.  

Deitada fora a ameaça de sujeição e heteronomia do campo artístico e 

considerando a polêmica ao redor da Queermuseu que a colocou no centro dos holofotes 

a segunda abertura da mostra, abre-se a oportunidade de profissionais da arte como 

críticos e artistas, avaliarem a proposta da exposição. Desta vez, no entanto, as críticas 

direcionadas à curadoria e sua proposta, estão situadas dentro das fronteiras de palavras, 

instituições e nomes, ou seja, dentro do léxico, que define a maneira que se deve falar 

sobre arte, assim como também define as pessoas autorizadas a estabelecer ou questionar 

os termos desse léxico. 

Não afirmo com isto que as críticas direcionadas à Queermuseu quando da 

celeuma em Porto Alegre fossem descabidas ou sem sentido; elas atestam, no entanto, o 

apelo a valores outros que não aqueles valorizados pelo campo artístico. Quando o 

curador da exposição vai a público declarar – por meio de entrevistas, falas em eventos e 

textos – que as críticas à mostra fazem parte de uma campanha difamatória, uma vez que 

seu conteúdo não corresponde à realidade dos temas abordados pelas obras, há implícita 

uma exigência de que as discussões ao redor da exposição aconteçam dentro dos limites 

das discussões artísticas ou estéticas, invalidando com isso quaisquer outras pautas de 

análise. Esse movimento, ao mesmo tempo que desautoriza as críticas que se pautam em 

valores do mundo cotidiano define, ainda que de forma sutil as palavras e pessoas 

autorizadas a emitir avaliações sobre os produtos do capo artístico.  

Também é perceptível que a defesa de valores “queer” ganha reforço discursivo e 

simbólico depois dos ataques sofridos pela mostra e seu consequente encerramento. Com 
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a campanha para a reabertura, pautas como discussões de gênero, sexualidade e 

homofobia, que perpassam a exposição de forma difusa, recebem destaque dentro de uma 

lógica política polarizada, ao ser cooptada pelas agendas tradicionalmente concebidas 

como “de esquerda”. Ainda que a mostra, seus artistas participantes ou realizadores não 

se coloquem diretamente à disposição de partidos e\ou lideranças políticas, o contexto 

político cria uma oposição entre ideais e valores veiculados pela mostra e por grupos 

organizados de direita. 

 Para além dessas questões, durante a campanha pela reabertura, a mostra passa 

por um processo “queerzificante” onde ações em direção à discussão desse tema buscam 

contrapesar uma ausência do conteúdo que é percebida, principalmente, por participantes 

do campo artístico. Essas ações que vão da curadoria do educativo, abordando temas que 

são deixados de fora pelas obras, até a associação com a CasaNem122, que traz como 

participantes do corpo de mediadores transgêneros amparadas pelo projeto, passando 

ainda pela mudança do texto de apresentação da exposição, não deixam de atrair 

questionamentos à proposta da curadoria de pensar sobre a questão queer. 

 Dessa forma, a trajetória da mostra desloca sua relação arte/política de uma visão 

crítica da primeira para a segunda, para uma situação de politização da arte, durante o 

percurso percorrido até sua reabertura. Se, em um primeiro momento, a mostra se 

estabelece a partir de uma consciência crítica na produção – nesse caso, de uma proposta 

curatorial – que conjuga aspectos formais e questões sociais, quando de seu encerramento 

e reabertura, a Queermuseu passa a carregar componentes ideológicos que permeiam a 

proposta artística, assumindo o papel politicamente engajado que protesta, critica e age. 

 Miguel Chaia (2007:24) apresenta quatro situações de relação entre arte e política 

que ilustram esse deslocamento. Para o autor, a situação da “arte crítica”, em que situo a 

primeira posição da Queermuseu, se configura em uma relação básica entre arte e política 

que se baseia em uma sensibilidade social do artista. Aqui, a arte estabelece uma tênue 

relação com a política, onde a posição política do produtor não subjuga a obra que 

mantem suas qualidades estéticas, deixando transparecer, no entanto, caracteres 

intelectuais, filosóficos e analíticos da arte, que carrega ideias articuladas e concepções 

                                                           
122 A CasaNem é um espaço de acolhimento para pessoas LGBTI, sobretudo para pessoas trans e travestis, 
em situação de vulnerabilidade e expulsão familiar 
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de mundo dissonantes à ordem estabelecida. O resultado aparece em potencialidade e 

oferece condições para a emergência da transgressão. 

 Já na situação de politização da arte, pesa a tendência da obra de arte de adquirir 

um sentido pragmático que se empenha na propagação difusa de algum tipo de projeto 

político, sem deixar de ser completamente apanhada pela rede de poder centralizado e 

impositivo de alguma instituição. Assim, é possível dizer que o artista politiza sua arte ao 

privilegiar o papel de militante, ao trazer para a obra parâmetros que são externos à sua 

subjetividade que passam a alimentar ou justificar o investimento artístico (Op. Cit. pág. 

25). 

 Embora estejamos falando de uma exposição inteira e já montada, e não de uma 

obra em construção, o deslocamento de uma relação de crítica para uma situação de 

politização é possível graças à valorização de palavras, ideias e sentidos que são 

construídos na oposição aos ataques conservadores. Dessa maneira, a mostra surge como 

uma bandeira que captura interesses políticos, pautas de grupos minoritários e valores 

relevantes para o campo artístico, que redesenham seu objetivo enquanto manifestação 

artística, dotando-a de novos sentidos. 

 Interessante notar que, embora as manifestações artísticas e os textos escritos 

sobre a mostra tenham sido extremamente críticos, marcando inclusive posições de 

oposição ao discurso ventilado pela mostra, eles foram recebidos como formas autênticas 

de expressão, sendo aceitas/incorporadas pelos realizadores da exposição. Quando da 

performance de Gabe Passareli, por exemplo, o diretor da EAV, que escolheu não intervir, 

afirmou considerar “legítima” a manifestação.123 Também o curador da escola reagiu 

positivamente à crítica: “A performance é legítima, a arte sempre é legítima. Assim como 

os protestos e as críticas também são”124.  A tradição vanguardista do campo artístico, 

baseada no impacto, na provocação e na inovação constante são assumidas por um 

sistema econômico e cultural capaz não só de neutralizar a desobediência, mas de nutrir-

se dela (Escobar, 2007:85); no entanto, para que a rebeldia seja promovida, ela deve 

situar-se dentro dos limites do campo e sujeita à sua lógica, sua autoridade e reconhecer 

                                                           
123 “Queermuseu: artista picha paredes do Parque Lage com críticas à direção” Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/queermuseu-artista-picha-paredes-do-parque-lage-
com-criticas-direcao-23075241 
124 “A arte sempre é legítima', diz curador da EAV sobre performance de artista com críticas à direção do 
Parque Lage” Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/a-arte-sempre-legitima-diz-
curador-da-eav-sobre-performance-de-artista-com-criticas-direcao-do-parque-lage-23076647 
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sua autonomia. Só assim a “perversão deixa de ser subversiva” e passa a ser produtiva e 

nutritiva para o sistema artístico.  

Diferente dos protestos nas redes sociais iniciados com a exposição em Porto 

Alegre, as críticas à Queermuseu do Parque Lage lançam mão de um conjunto de palavras 

que articula sentidos, pessoas e um léxico que traduz as autorizações de quem pode falar/o 

que pode ser dito sob as fronteiras do campo instituído. 

 Para além das críticas à mostra em relação à sua versão de arte ‘queer’, a exposição 

passa também a ser questionada sobre o arranjo das obras no espaço a elas destinado. Se, 

em um primeiro momento, Queermuseu acata o paradigma do “cubo branco” (O’Doherty, 

1986), no Parque Lage, a exposição se aproxima ao gabinete de curiosidades, onde toda 

sorte de objetos era exposta, cobrindo-se toda a superfície do ambiente, das paredes ao 

teto. Embora fora de uso há muito tempo – e por diversos motivos, criticado – este 

rearranjo pode trazer traços da força com que a mostra respondeu aos protestos e 

manifestações: embora o novo espaço não fosse ‘adequado’ para uma mostra com 

tamanha densidade, optou-se por rearranjá-la de forma semelhante àquela exibida no 

Santander Cultural, reiterando a falta de autoridade que seus acusadores teriam para 

fechá-la.  

 Dentro deste cenário, não é impossível que a desobediência de um paradigma 

expositivo esteja condicionada a um gesto de força que reitera a legitimidade da exposição 

tal como foi concebida e a despeito das críticas emitidas, em grande parte, por pessoas 

leigas. No entanto, depois de reaberta e de volta aos espaços de discussão destinados à 

arte – ou seja, nas colunas de crítica de arte de jornais, em revistas especializadas, em 

debates de criação artística, como no caso das performances – e passa a ser alvo da crítica 

especializada participa de um corpus de palavras, espaços, pessoas e instituições que, em 

Figura 12 - À esquerda, Fotografia da exposição em Porto Alegre, à direita, no Rio de Janeiro 
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maior ou menor grau de envolvimento, participam do campo artístico e, uma vez dentro 

dos limites do campo, se veem autorizadas a opinar sobre os produtos da arte.  

Se em um primeiro momento, artistas e profissionais da arte se privam de emitir juízos 

sobre a exposição, frente a ameaça da censura que os grupos opositores representam a ao 

fechamento da mostra, que impede que as pessoas a visitem e a avaliem, esse contexto de 

suspensão do olhar especializado que os protestos contrários propiciam e rompido na 

segunda versão da exposição. Daniela Name, traçando um paralelo com a coletiva 

histórica, também sediada no Parque Lage “Como vai você, Geração 80?”, chama a 

atenção para a abstenção da crítica de arte que foi engolfada pelos holofotes da polêmica; 

para a autora, não é saudável que tal situação volte a ocorrer. E ela, de fato, não ocorre. 

125 

 

3.4- De volta ao Parque Lage 

 

Se se considerar os eventos ao redor da Queermuseu em sua primeira abertura, a 

onda de indignação que perpassou a esfera pública por algumas semanas e a grande 

influência que grupos e personalidades tiveram sobre este caso e, nesse sentido, os 

discursos sobre a exposição que foram construídos durante esse período, não é difícil 

esperar uma reação, se não semelhante, que guarde ainda alguns traços desses eventos. 

Se levarmos em conta ainda o contexto sócio-político que deu origem a tais 

acontecimentos, não é possível apontar uma mudança significativa durante o ano que 

                                                           
125 Ver nota 118. 

Figura 13- Fotografias feitas na exposição em Porto Alegre (esquerda) e no Rio de Janeiro (direita) 
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separou uma exposição de outra. No entanto, a reação do público no Parque Lage não 

poderia ser mais diversa daquela observada em Porto Alegre. 

 Se a reação do púbico foi diversa, não é possível dizer que ela foi surpreendente: 

o episódio faz lembrar a exposição de arte moderna que Hitler intitulou “degenerada” e 

que em comparação com a arte oficial do terceiro Reich recebeu um número superior de 

visitantes. Durante a abertura e aos finais de semana, as filas para visitar a Queermuseu 

poderiam facilmente alcançar uma hora de espera. Muito embora grande parte do público 

conhecesse as principais obras envolvidas na polêmica através da internet, acredito que o 

principal fator que moveu o público até a exposição foi a curiosidade. 

 Essa impressão foi, em parte, confirmada através das reações que pude presenciar 

no espaço da exposição. Aqui, retorno ao ponto onde parei a descrição dos eventos que 

presenciei no Parque Lage; de volta às Cavalariças, adentro as salas de exposição como 

uma visitante entre os demais. Ao meu redor, e principalmente no primeiro dia, as 

impressões estão situadas entre a surpresa e a ironia: “Era essa a exposição censurada?” 

ou “o que tem demais nessa exposição para causar tanto barulho?”, foram as falas que 

mais repetidamente ouvi durante os dias em que lá estive. 

 Já falei aqui das dificuldades e particularidades enfrentadas na coleta de dados 

junto aos públicos de arte. Graças a experiências anteriores, eu já tinha resolvido grande 

parte do problemas e dúvidas que a observação dos públicos “in loco” colocaram para 

minha observação; no entanto, saber o que me esperava neste tipo de trabalho de campo 

não impediu que eu me sentisse incomodada com o tipo de impressão que as pessoas 

poderiam estar tendo sobre mim - Será que reparavam que eu mal olhava as obras? 

Achavam estranho ver uma pessoa parada por muito tempo no mesmo lugar? 

No entanto, foi “dividindo” o espaço com os demais visitantes da exposição que 

pude chegar a duas observações, que comento agora: a primeira delas diz respeito ao 

comportamento das pessoas nos lugares públicos em relação aos comentários coletados 

na internet. Muito embora os comentários feitos na exposição no Parque Lage 

divergissem imensamente daqueles que coletei na primeira parte desta pesquisa, é 

importante observar que o comportamento das pessoas em lugares públicos segue um 

ethos que se relaciona com a expetativa de um comportamento adequada a determinada 

situação social e que é compartilhada por todas as pessoas que participam dessa situação; 
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nesse sentido, o que é esperado em tais espaços é que as pessoas sigam uma espécie de 

código e “se encaixem” (Goffman, 1969:11).  

Diferente das opiniões dadas na internet, o espaço público guarda uma espécie de 

“código” que deve ser seguido por seus participantes. Ainda que o “estar online” deva ser 

compreendido como um fenômeno corporificado e não diferente das demais formas de 

ser e atuar no mundo (Hine, 2016:16) é possível afirmar que a interação online é regida 

por códigos diferentes daqueles observados no mundo material, um “ethos” que destoaria 

largamente do que podemos esperar em uma exposição de arte, por exemplo. 

A partir dessa observação, assumimos que há também um ethos que diz respeito 

aos comportamentos que são esperados do indivíduo em exposições de arte. Embora não 

haja uma convenção precisa sobre “como” exatamente as pessoas devem se portar em tal 

situação, é bastante difundido que, dentro do rol de ações esperadas – ou pelo menos 

permitidas - em um espaço destinado à exibição de arte, a expressão de opiniões sobre o 

que se é observado seja uma delas. E ainda que para a grande parte do chamado “grande 

público” discorrer longamente sobre obras de arte se traduza em uma tarefa em que as 

pessoas se sintam pouco à vontade, poucas pessoas conseguem se manter indiferentes à 

arte e manter o silêncio diante dela. Muito pelo contrário, a percepção de algo de valor 

em uma obra, costuma encorajar comentários incessantes, falados ou escritos (Geertz, 

1997:143). 

Nesse sentido, as impressões e comentários acessíveis ao observador dentro de 

uma exposição de arte devem ser pensadas dentro da lógica do ethos daquela situação. 

Sem traços de reações negativas dos públicos que visitaram a mostra no Parque Lage, a 

maior parte dos comentários estava dirigido à polêmica “sem sentido” ou “desnecessária” 

feita ao redor da exposição.  

A segunda observação que considero importante diz respeito ao encorajamento 

das reações de “surpresa” frente ao conteúdo “inocente” das obras ali presentes. Tal 

atitude era impulsionada não só pela iniciativa pedagógica da campanha – aqui, falo dos 

fóruns de debate, abertos ao público durante o tempo em que a exposição esteve aberta; 

nesses espaços, os assuntos abordados tinham como intenção “desmentir” a campanha 

difamatória que resultou no encerramento da mostra – mas também pelos mediadores 

presentes no espaço expositivo. Tais ações funcionam como um reforço da tentativa de 

reestabelecer os modos legítimos de compreensão e avaliação da exposição e de seus 
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conteúdos, da mesma forma que os profissionais da arte, quando da exposição em Porto 

Alegre, insistiam as discussões sobre a mostra se restringissem aos valores organizados 

ao redor do discurso artístico e estético.  

A percepção de que as obras não continham “nada de mais” era difundida entre os 

visitantes e, sempre que possível, reafirmada pelos mediadores. Em uma das tardes 

especialmente cheias, um dos mediadores falava a um grupo de visitantes sobre as obras 

expostas naquela sala. Ao chegar na pintura “Cena de interior II”, uma das mais atacadas 

durante a polêmica, e perceber os comentários das pessoas acerca da “cena” criada pelo 

MBL ao redor da tela, o mediador passa a falar sobre as pessoas que têm a mesma reação, 

em especial senhoras de idade, que ao olhar a tela “não conseguem entender” porque tal 

obra havia causado tanta polêmica. 

Duas obras em particular - “Cruzando Jesus Cristo com Deus Shiva” e “Criança 

Viada” – acabaram por instituir um “posto de observação” bastante interessante para mim. 

Centrais na narrativa dos partidários pelo encerramento da mostra em Porto Alegre, eram 

essas duas obras que mais encorajavam os comentários dos visitantes; mesmo que 

nenhuma grande observação fosse feita a respeito de ambas, ao passar à frente de qualquer 

uma delas, era bastante frequente que uma das pessoas comentasse a seu 

grupo\parceiro\colega algo como “essa aqui foi uma das mais faladas”. A frente delas, as 

pessoas questionavam “a intenção do artista” ou o “que a obra queria dizer”, ou a 

explicação que leram na internet sobre ela; comentavam sobre o artista tinha falado sobre 

a obra ou sobre o que o Crivella havia dito; comentários como “são todos 

fundamentalistas”, se referindo às opiniões contrárias também não eram estranhos. 

Pouquíssimos comentários, no entanto, se referiam à questão queer ou ao arranjo das 

obras no espaço; as opiniões expressas a que tive acesso, de maneira geral, estavam 

ligadas à “surpresa” diante do conteúdo da mostra e ao fato de que a mesma havia sido 

censurada um ano antes. 

No entanto, os comentários que pude coletar na mostra destoam daqueles 

observados na internet ainda por outro motivo: enquanto os primeiros faziam menção a 

toda exposição, tomando um grupo de quatro ou cinco obras, amplamente difundidas, 

como representantes da Queermuseu, as falas dos visitantes se direcionavam a obras em 

específico, detendo-se nos detalhes, relacionando a percepção com comentários lidos nas 

redes sociais ou apontando as obras de sua preferência.  
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Enquanto os comentários na internet se voltavam ao conteúdo e proposta da 

exposição como um todo, no sentido de que a Queermuseu, enquanto projeto curatorial, 

“incentivava a pedofilia”, “cometia vilipendio religioso” ou “ofendia a fé cristã”, no 

espaço da exposição era mais comum ouvir comentários como “que bonito”, “é São 

Sebastião, né? Ele é o padroeiro do Rio”, “Você sabe a explicação que ele [o artista] 

deu?”. Diferente do espaço virtual, em que as pessoas foram levadas a comentar “a 

exposição”, no Parque Lage, as pessoas alternavam o percurso feito por entres as obras 

para comentar uma ou outra que chamasse mais a atenção, conversar, fazer brincadeiras, 

etc. 

Conversar talvez seja a prática mais corrente entre os visitantes que percorrem o 

espaço da exposição (Dabul, 2005:210). Como a própria autora observa, é com 

dificuldade que “isolamos” a conversa de outras práticas durante a visita. Ainda assim, 

na visita à Queermuseu, uma outra prática é quase tão frequente quanto a conversa: o ato 

de fotografar. Durante minhas visitas o barulho constante dos “clicks” digitais emitidos 

pelos celulares tão comuns que faziam parte do “som ambiente” do espaço. Fotografar e 

posteriormente, “postar” as fotografias tiradas no espaço da exposição, para além de uma 

prática que se relaciona com as obras e com o espaço expositivo, serve a uma construção 

do eu (Goffman, 1985) ao mesmo tempo que pouco a pouco, altera o sentido da exposição 

no espaço virtual. 

Se naquele momento as fotografias da Queermuseu serviam, na sua maioria, para 

ilustrar a denúncia à imoralidade das quais se empenhavam os opositores, agora as 

imagens veiculadas principalmente nas redes sociais e em associação à textos e perfis 

pessoais, contribuem para a consolidação de outros sentidos à exposição, que foram sendo 

construídos ao longo do período da campanha pela reabertura e durante o tempo em que 

ela esteve aberta. Dessa forma, as palavras que são usadas para descrever a exposição na 

esfera pública e que, em um primeiro momento se relacionam à imoralidade e ofensa 

religiosa, vão aos poucos perdendo espaço para os novos sentidos que vão se 

consolidando aos poucos, seja na campanha, seja na participação dos públicos na 

exposição, seja na publicação das fotos em perfis pessoais nas redes sociais.126 

                                                           
126 Acredito, no entanto, que esses valores divirjam a depender “de quem fala”: Se para os realizadores, 
a tentativa está em construir um discurso “queer” para a exposição, o público associa a mostra à valores 
como a liberdade artística e o respeito à diversidade, e é em cima desses valores que tenta vincular sua 
representação.  
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Por fim, cabe ressaltar que embora o termo “público” tenha sido usado no discurso 

contra ou a favor da exposição, ele denomina, na verdade, o movimento fluido e constante 

de desagrupar e reagrupar pessoas, não existindo enquanto um “público geral”. Dessa 

forma, não pode suportar a manutenção da rejeição ou da aceitação, uma vez que essas 

situações dependem de um número infindável de variáveis. Assim, a “reação do público”, 

por si só, não seria o suficiente para explicar a transformação dos sentidos que a exposição 

carrega, uma vez que a categoria consiste em uma abstração.   

As formas que a práxis contemporânea impõe, a importância que o contexto 

assume na construção de uma obra – ou uma exposição - e, nesse sentido, a necessidade 

de complementariedade do objeto artístico pelo discurso, contribuem para que a arte, que 

sempre foi mediada pelo contexto que a circunda, surja cada vez mais como um 

constructo histórico (Escobar, 2007) completamente vazado pela conjuntura e pelas 

palavras a ela associadas. 

Para Escobar (2007:84), especialmente a partir do final dos anos 90, o 

ressurgimento do conceitual promoveria não apenas a hegemonia dos textos, discursos e 

narrativas, mas também a reflexão sobre o alcance desses limites. Assim, o título de “arte” 

que pode ser atribuído a uma obra não se liga mais à investidura da forma, mas segundo 

sua inscrição em um texto específico, um lugar uma posição127. Para o autor, esse fato 

tornaria o espaço da arte um lugar instável que dependeria de uma construção histórica e 

pragmática. 

Já na saída do último dia de exposição, me deparo com um rapaz que, junto à fila 

segura silencioso a imagem da Virgem Maria; coladas ao quadro, as palavras “reparação”, 

“blasfêmia”, “pedofilia”, “sodomia” e “zoofilia” podem ser lidas em folhas brancas. Me 

aproximo; o rapaz permanece imóvel e, segurando um terço, parece murmurar orações. 

Como não há demonstração de resistência, decido fotografá-lo. Volto para casa em 

dúvida: Se trataria de uma performance? 

 

 

 

                                                           
127 É importante observar, no entanto, que tal interpretação vazada não se aplica a todas as obras; esse 
olhar sobre a arte não indica uma regra, mas uma tendência. 
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4- Considerações finais 
 

 Ao longo deste trabalho procuramos responder algumas questões que se 

levantaram a partir de um evento incomum e bastante significativo, que foi o 

encerramento de uma exposição de arte, cercado por uma grande polêmica que atingiu e 

permaneceu na esfera pública por algumas semanas. A partir da busca por compreender 

o porquê tais eventos sucederam de determinada maneira – das reações agressivas e 

negativas, não só na internet como também em protestos na rua, da argumentação baseada 

em valores morais e éticos, da judicialização do caso e, por fim, da reabertura da 

exposição no ano seguinte – esta pesquisa procurou levantar questões sobre a forma como 

palavras e discursos foram construídos por diversos atores e foram capazes de influenciar 

a produção de sentido dos públicos no contato com a arte. 

 Para tanto, dividimos a observação em dois momentos: No primeiro deles, 

referente aos eventos que levaram ao encerramento da mostra em Porto Alegre, lançamos 

mão da pesquisa em ambiente digital, dada a especificidade dos embates discursivos sobre 

a exposição, que se deu em grande parte na esfera virtual, e à distância temporal do objeto 

pesquisado. Como anteriormente exposto, uma primeira versão desta pesquisa buscava 

compreender as diferentes formas de experienciar a arte contemporânea pelos públicos; 

durante este primeiro trabalho, os acontecimentos ao redor da Queermuseu nos chamaram 

a atenção pela reação dos públicos a uma exposição que se propunha contemporânea. 

Desta maneira e dada a singularidade do caso, dentro daquela primeira pesquisa, 

dedicaríamos a ele um capítulo do trabalho. 

Com o passar do tempo e o desenrolar dos acontecimentos, percebemos que a 

complexidade dos eventos iniciados pelo encerramento da exposição constituía por si só 

um objeto rico e passível de análise sociológica. Dessa maneira, buscamos reconstruir os 

eventos através de jornais, revistas, publicações nas redes sociais, textos de opinião, 

entrevistas concedidas à mídia pelos atores envolvidos na polêmica, documentos oficiais 

como moções de repúdio e eventos que discutiam o assunto, constantemente na presença 

do curador Gaudêncio Fidélis. Para esta primeira parte, foi necessário reunir e 

reorganizar, tanto cronologicamente quanto através do posicionamento dos atores na 

celeuma. Esta reorganização é apresentada no logo no início deste trabalho, onde 

buscamos apresentar a maneira como os atores se articularam entre si e de que forma essa 
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articulação produziu discursos que foram sendo associados à exposição pelo grande 

público. 

Para trabalhar com o conceito de “público”, uma dificuldade nos foi apresentada 

nesta primeira fase da pesquisa: constituiriam público de uma exposição, pessoas que não 

a visitaram enquanto aberta? Fundamental para nossa análise, essa questão foi discutida 

através de uma observação sobre os usos desse conceito na história da disciplina e da 

validade de seu emprego para fins desta pesquisa. Considerando os mediadores que 

surgem e se multiplicam com a práxis contemporânea – fotografias, imagens, discursos, 

vídeos, livros, representações mentais, números, etc. – concluímos que atores que foram 

fundamentais para o desfecho dos eventos na capital gaúcha, como páginas na internet, 

influenciadores digitais, grupos políticos, jornais e revistas, atuaram como mediadores 

entre pessoas e objetos de arte, construindo novos sentidos sobre a exposição e facilitando 

o contato entre arte e público. Nesse sentido, passamos a pensar a participação de atores 

como o MBL, por exemplo, como mediação através da qual pessoas se tornavam o 

público da exposição. 

Durante o texto deste trabalho, muito foi falado em arte contemporânea; é 

importante salientar que a Queermuseu não se trata, exclusivamente de uma exposição de 

arte contemporânea, contando com objetos de arte considerados “modernos” não só pelo 

paradigma estético sugerido por sua aparência, como também por sua data de produção. 

No entanto, a proposta da curadoria da exposição, assim se apresenta, construindo uma 

narrativa contemporânea da abordagem do tema da diferença em diversas obras de arte 

brasileiras. Diante de tal proposta, e considerando pertinência da temática abordada pelas 

obras apontadas como foco da polêmica ao paradigma contemporâneo, acreditamos 

necessária a discussão sobre o paradigma contemporânea e as transformações sofridas 

pela arte recente que possibilitou a construção de uma categoria reconhecida atualmente 

sob o título de “arte contemporânea”. Essa discussão buscou jogar luz nos possíveis 

conflitos de valor artístico e estético que espectadores acostumados às características 

canônicas do objeto de arte podem ter quando confrontados com obras contemporâneas. 

Assim, para além dos fatores contextuais que atuam na produção da polêmica ao redor da 

Queermuseu, consideramos que a sistemática desconstrução dos cânones artísticos pela 

práxis contemporânea atuam, também, na produção de um estranhamento na relação entre 

público e objeto de arte.    
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Dando continuidade a essa discussão, apresentamos casos onde a arte 

contemporânea mobilizou grandes pessoas a protestar contra seu conteúdo ou a exibição 

dele. Esse exercício nos ajudou a situar o objeto, bem como a observar similaridades e 

divergências não só contextuais, como também em relação a construção argumentativa 

usada por grupos que protestaram contra tais casos. A partir dessa análise e utilizando as 

categorias construídas por Heinich nos casos de rejeição à arte contemporânea, pudemos 

comparar historicamente os valores e sentidos mobilizados nos discursos de pessoas que 

se opuseram a manifestações artísticas em outros momentos. Tal comparação foi 

particularmente útil para perceber em quais valores se situam os casos mais recorrentes 

de reação negativa à arte contemporânea, ao mesmo tempo que expôs aspectos 

contextuais do caso Queermuseu que as categorias observadas pela autora não 

conseguiram dar conta.  

Na tentativa de entender de que forma se organizam os atores que estiveram em 

lados opostos da polêmica, nos aproximamos dos discursos produzidos nas semanas 

seguintes ao encerramento da mostra, seja por apoiadores, seja por opositores, a fim de 

identificar em quais bases axiológicas estavam fundamentadas sua argumentação, 

evidenciando as diferenças nos valores norteadores do discurso para ambos os grupos. 

Tal aproximação foi reforçada por uma breve análise do contexto social e político do país, 

que nos ajudaram a entender o de que maneira as opiniões sobre uma exposição de arte 

passam a ser cooptadas por posicionamentos políticos e participaram da construção de 

um cenário polarizado na esfera pública. A partir de um olhar mais aprofundado sobre a 

argumentação de apoiadores e opositores, observamos uma discordância ética entre os 

lados opostos do debate: enquanto para os grupos contrários, os valores morais e éticos 

entravam em jogo para questionar as interpretações de imoralidade que as obras poderiam 

oferecer, para os apoiadores da mostra, o julgamento artístico e estético, que nortearia a 

qualificação artística das obras segundo as propostas na qual haviam sido concebidas, 

deveriam nortear os debates sobre a exposição.  

Embora a proposta da exposição estivesse ancorada em palavras como diferença, 

alteridade, queer, diversidade, entre outras, a polêmica causada por seu encerramento fez 

com que novos sentidos fossem se colassem à mostra. Dessa maneira, tanto as pessoas 

que defenderam a exposição quanto aquelas que pediram pelo seu fechamento, 

participaram da construção de novos significados para a exposição, conjugando termos 

como imoralidade, obscenidade, pedofilia, vilipêndio, censura, liberdade artística, 
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liberdade de expressão, arte, entre outros, que marcaram sua passagem pela esfera 

pública. Considerando os comentários dos públicos em postagens sobre a exposição na 

internet, pudemos perceber que a maior parte das pessoas que se manifestou, viu a 

exposição investida de valores negativos, como aqueles que apareciam na argumentação 

dos grupos contrários. 

Nos meses seguintes, novas manifestações artísticas sofreram com a onda de 

reações negativas; diante de tal cenário, profissionais do mundo da arte vão a público 

manifestar repúdio às ações, assim como em outros casos, foram responsáveis pelo 

encerramento da Queermuseu. A articulação dos realizadores da mostra com outros 

profissionais das artes, que possibilitou a construção de uma campanha de financiamento 

coletivo para custear a montagem da mostra no Rio de Janeiro, é pensada aqui como um 

movimento de força do campo artístico frente as reações negativas que desautorizam 

pessoas e instituições ligadas as artes de legislar sobre os produtos da arte. Alguns fatores 

colaboram para esta análise, como a campanha lançada nas redes sociais e que artistas 

participam e acusam as manifestações contrárias de “campanha difamatória”; o esforço 

de artistas e outros profissionais da arte na arrecadação de fundos para a reabertura da 

exposição, - como o ato de Caetano Veloso em reverter a arrecadação de um show 

realizado no Parque Lage para o financiamento da mostra – bem como o empenho para 

desenvolver ações que debatam – e desmintam – as polêmicas ao redor do encerramento 

na capital gaúcha. 

Aqui cabe chamar a atenção para o fato de que o campo artístico não age de forma 

organizada e conjunta para reabrir a exposição, mas que frente a ameaça de heteronomia 

ou sujeição do discurso artístico, os profissionais da arte escolhem apoiar pessoas, 

instituições e ações que, legitimadas pelo campo artístico, tendem a restituir sua 

autonomia frente as exigências de outras esferas. Nesse sentido, ao afirmarmos que o 

campo da arte age em função de restituir para dentro de seus limites seus produtos, 

queremos afirmar o suporte que artistas e profissionais dão à reabertura da Queermuseu, 

sem que seja necearia qualquer organização para que isto ocorra. 

Para além dos esforços do campo artístico em reabrir a mostra, na última parte 

desta pesquisa, optamos por voltar às reações dos públicos à exposição. Para tanto, 

acompanhamos a reabertura e a Queermuseu no período em que esteve aberta no Rio de 

Janeiro, a fim de coletar as impressões do público no local de exibição e compará-las 

àquelas observadas em Porto Alegre. Diferente da polêmica com que nos deparamos em 
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um primeiro momento, a exposição no Parque Lage conheceu a ampla aceitação do 

público e foi acompanhada por comentários de surpresa frente às obras alvo da celeuma. 

Tal discrepância nas reações pode ser explicada, não só pela desarticulação de atores 

envolvidos nas manifestações contrárias na capital gaúcha, como também pela 

transformação do sentido da mostra durante o período de financiamento coletivo.  

Na medida em que a polêmica vai perdendo espaço na esfera pública, os atores 

que, em um primeiro momento se mobilizaram contra a exposição, vão aos poucos se 

desarticulando, dando margem para que apoiadores da exposição oferecessem sua versão 

dos fatos. Durante o tempo em que a exposição permaneceu fechada, o curador, bem 

como artistas e profissionais da arte participaram de debates e eventos que discutiam os 

acontecimentos que fecharam a mostra; também o Parque Lage promoveu ações para 

debater, junto aos públicos, as questões que circularam o encerramento em setembro no 

ano anterior. Assim, os apoiadores da exposição surgem no ano seguinte à polêmica como 

as únicas vozes na esfera pública, e participam da construção de uma narrativa que 

atualiza os sentidos relacionados à mostra. É dessa forma que palavras como 

“democracia”, “liberdade de expressão” e “queer” vão sendo relacionadas à Queermuseu, 

pondo de lado as acusações de pedofilia, obscenidade e vilipêndio do ano anterior.  

Nesse novo contexto, em que a exposição volta a figurar dentro dos limites do 

campo artístico, o estado de suspensão em que esteve durante a polêmica se dissolve e a 

mostra passa a ser avaliada por profissionais da arte, sendo também por eles criticada. 

Como bem colocou Daniela Name, os holofotes da polêmica engolfam a crítica de arte 

que, nessas circunstâncias, se abstém de realizar seu trabalho. A reabertura da 

Queermuseu no Parque Lage propiciou então uma oportunidade desses profissionais 

avaliarem a exposição por seu critério artístico e estético. No entanto, por mais duras que 

as críticas tenha sido, elas foram recebidas como forma legítima de expressão pelos 

realizadores da mostra; evidencia-se assim o regime de singularidade, observado por 

Heinich, que atribuiu ao julgamento dos pares o único crivo aceito pelos profissionais da 

arte. 

O objetivo deste trabalho esteve em observar, através da trajetória de um caso 

singular, a maneira como os sentidos da arte são plasmados na relação entre público e 

objeto de arte, e como essa relação é vazada pelo contexto social, político e histórico no 

qual emerge. Para além desses objetivos, esta pesquisa buscou precisar de que forma se 

articulam os discursos de valor ao redor da arte e, em um contexto específico, como eles 
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podem ser associados a um léxico maior de palavras que se relacionam não só com valores 

artísticos e estéticos, mas morais, éticos, políticos e de justiça. Através da Queermuseu, 

foi possível observar ainda as formas de articulação do campo artístico frente a um 

momento crítico que ameaçar sujeitar sua autonomia às exigências externas, como 

crenças morais e política, por exemplo.  

Contamos como uma dessas contribuições deste trabalho, pautar as novas formas 

que a mediação da arte pode assumir: longe de descrever os atores investidos de 

autoridade pelo campo artístico, a mediação como vimos, pode assumir as mais diversas 

formas, passando desde profissionais da arte, já bastante reconhecidos pela história da 

arte, até discursos produzidos por grupos políticos na internet. Dessa forma, as redes 

sociais e a internet fazem surgir uma nova forma de público, que é mediado pelas 

narrativas que são construídas através da leitura que diversos atores – como as páginas 

políticas que mencionamos – fazem da arte.   

Contudo, dadas as questões que construímos ao redor do objeto, bem como a 

multiplicidade de eventos que o circundaram e formas possíveis de abordá-lo, o processo 

de “queerzificação”, ou seja, a insistência dos dirigentes da exposição em um discurso 

que evidencia aspectos queer da proposta curatorial, ainda frente a ausência de uma arte 

queer, apontada por críticos e outros profissionais, foi pouco explorada nesta pesquisa. 

Ciente desta ausência, salientamos a necessidade de confrontar as conceituações do termo 

queer, bem como seu desenvolvimento dentro do pensamento queer à proposta da 

exposição em ambas as cidades em que esteve aberta. Tal investigação enriqueceria as 

análises da produção de sentidos na trajetória da Queermuseu desde seu encerramento até 

sua reabertura. 

Para finalizarmos, apontamos que os eventos ao redor da Queermuseu sinalizam 

o enredamento da arte com as novas formas de cultura massivo-popular, as indústrias 

culturais, as tecnologias de informação e comunicação. Se por um lado, essa mesclagem 

aparece como uma adaptação do sistema de arte à lógica cultural hegemônica, por outro 

lado, midiatização e a mercantilização da cultura, por vezes, faz esmaecer os limites entre 

um e outro. Para além dessas observações, as críticas sofridas pela exposição no Parque 

Lage acenam para a confirmação da existência de um sistema de produção cultural 

onívoro, que reforçado pela estratégia de vanguarda, baseada no impacto, na provocação 

constante, é capaz de neutralizar os gestos de subversividade e nutrir-se deles (Escobar, 

2007:85).  
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