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Resumo: Partindo do silêncio e segredo acerca dos repetidos assassinatos de gays, 
travestis e transexuais no Vale do Rio Guaribas, esta comunicação descreve 
estratégias teórico-metodológicas dos estudos Queers e pós-colonialistas na 
construção do campo-investigação da seguinte problemática: como se expressam as 
a militância LGBT e (in)tolerâncias midiáticas frente a diversidade sexual, 
religiosidade e política do corpo afro-indígena no interior do Piauí  
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Summary : From the silence and secrecy about the repeated gay murders , 
transvestites and transsexuals in the Vale do Rio Guaribas , this communication 
describes theoretical and methodological strategies of Queers studies and post- 
colonialists in the construction of field - research in the following problem : how to 
express the LGBT activism and (in) media tolerance against sexual diversity , 
religious and african -Indian body politics inside of Piaui 
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1 INVESTIGANDO AS RUÍNAS DO SEGREDO ACERCA DO CORPO 

MORTALMENTE SILENCIADO 

Agora não se fala mais, toda palavra guarda uma cilada; e qualquer 
gesto é o fim do seu início; agora não se fala nada e tudo é 
transparente em cada forma, qualquer palavra é um gesto [...] (não 
se fala. não é permitido: mudar de ideia. é proibido); não se permite 

                                                           
1 Historiador (FUNESO), especialista em História das Artes e Religião (UFRPE) e em História do 
Brasil e História do Piauí (UFPI); mestre e doutorando em Serviço Social (UFPE); Participante do 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais e Direitos Sociais (NEPS) e Diretório de 
Pesquisa CNPq; Bolsista da CAPES/AULP no Centro de Estudos Africanos (CEA) e Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) Maputo-Moçambique. Professor na IESRSA e CSHN/UFPI (E-
mail:pmafrajr@hotmail.com) 



nunca mais olhares, tensões de cismas, crises e outros tempos; está 
vetado qualquer movimento. Torquato Neto 2  

 

Provocando visibilidade às políticas de sobrevivência da militância3 LGBT e 

(in)tolerâncias midiáticas, problematizo o decante segredo acerca dos assassinatos 

e suicídios de homossexuais, travestis e transexuais, repetidamente executados às 

margens do Vale do Rio Guaribas-PI. Orgulhosamente anunciada como terras 

abençoadas ‘pelo amor’ e ‘vontade de Deus’, ‘amém’, pequenas ‘cidades modelos’ 

nos ‘Sertões de Dentro’4, reproduzem o ódio mortal e discriminação silenciosa à 

diversidade sexual e religiosa. Nestes lugares, enquanto as almas das ‘ovelhas 

negras e vermelhas5’ são admoestadas nos púlpitos dos ‘homens santos’; 

simultaneamente, seus corpos são sacrificados sob o litígio das ‘leis dos crentes’, 

ritualisticamente ditadas em sermões nos altares do deus branco. 

Nas ruínas da decadente colonização capitalista anglo-eurocêntrica no Estado 

do Piauí, cadáveres mestiços erguem-se, ruidosamente, contrariando a paz forçada 

dos cemitérios pagãos6. Dos prejuízos governamentais, constata-se o desperdício 

do ‘fôlego da vida’, que distribuído desigualmente entre sujeitos, nega-se a liberdade 

política de expressar o direito de escolha e assumir uma cidadania através de um 

corpo próprio7. 

Contrariando os tempos passados, o cenário do agora demanda lutas e 

batalhas de guerras ideológicas, assuntadas pelas políticas do corpo, 

(des)construindo as normativas das sexualidades, da movimento feminista e da 

militância LGBT. Partindo da reflexão sobre a morte do sujeito moderno, percebe-se 

o abandono das grandes narrativas dos direitos universais; a problematização das 

linguagens; a desnaturalização científica e artística do corpo; as crises e jogos de 

                                                           
2 Torquato Pereira de Araújo Neto, um dos poetas mais famoso do Piauí, sendo referência intelectual 
do movimento tropicalista. Problematizou as palavras e silêncio por meio de poemas, imagens e 
cinema. Asfixiou-se aos 28 anos, em 1972, dentro do seu apartamento. Sua produção reverberou a 
ideia do corpo transbundante no movimento e militância juvenil de estudantes, artistas e interpretes 
da música popular brasileira (BRANCO, 2005). 
3 Ações políticas e sociais, elaboradas individual e coletivamente, desenvolvidas através dos 
movimentos sociais, em espaços-tempos privados e públicos, por meio das reivindicações e 
empoderamento dos seus sujeitos coletivos (MAFRA, 2015) 
4 ‘Terras de ninguém’ e ‘Sertões de dentro’ são expressão utilizada pelos colonizadores entre os 
século XVII e XVIII aos se referir às terras que mais tarde se chamaria São João do Piauhy, apenas 
Piauhy. (DIAS, 2011). 
5 Respectivamente, associadas às cores das raças e descendentes afros e indígenas. 
6 Em referência ao Morro dos Anjos e demais cemitérios indígenas soterrados pela expansão 
imobiliária na cidade de Picos e Vale do Rio Guaribas-PI 
7 Sobre definições e conceituações do termo ver (VAZ, 1998). 



identidades sexuais e religiosas; empoderamento dos espaços públicos e privados 

por meio da instrumentalização performática dos gestos, da moda e estética de si 

(HALL, 2006; LYOTARD, 2004; FOUCAULT, 1998; 1984; MAFRA, 2015). 

Nesse contexto, curiosamente o Estado do Piauí reaparece no presente com 

um dos maiores índices de denúncias dos crimes de homofobia8 do Brasil, 

disputando visibilidade frente a outros enunciados, tais como: a segunda maior taxa 

de desigualdade econômica e social do país; o território mais católico9 da América 

Latina; o único a preservar, grosso modo, o maior acervo aberto de arqueologia do 

mundo, sendo intitulado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO; e, 

denominado internacionalmente por cientistas como ‘O berço do Homem 

Americano’10. 

 

2 DO POSICIONAMENTO PÓS-COLONIALISTA NO CAMPO-INVESTIGAÇÃO: A 

PROBLEMÁTICA DE EXUMAÇÃO DOS ARQUIVOS-MORTOS E DENÚNCIAS 

MIDIÁTICAS DA MILITÂNCIA LGBT 

 

Tendo como campo de investigação a remanescente memória coletiva de 

resistência ao modelo capitalista anglo-eurocentrista, este estudo delimita-se a 

contemporaneidade das políticas do corpo11 de afro-indígenas, engendrada pela 

militância LGBT frente às (in)tolerâncias à diversidade sexual e religiosa de umas 

das populações mais recente colonizada no interior do Nordeste brasileiro. 

Através da análise crítica às evidentes (in)tolerâncias midiáticas na veiculação 

das situações de violência homofóbica, internalizadas e/ou institucionalizadas 

(BORRILO, 2001; PRADO, 2009; MAFRA, 2015), filio-me às perspectivas filosóficas 

da Gaia Ciência (NIETZSCHE, 2006), adotando o antigo ofício dos historiadores 

diante das ruínas de guerra ao traduzir as vozes de sobreviventes. A fim de construir 

uma genealogia do campo-investigação dos arquivos-mortos, preservados nas 

                                                           
8 Medo e intolerância, seja interna nos sujeitos ou externamente institucionalizada, à tudo e qualquer 
coisa que estiver relacionado à homossexualidade e ao homossexual (BORRILO, 2001) 
9 O Piauí aparece nas estatísticas do sensu 2010, realizado pelo IBGE, como o Estado mais católico 
do Brasil. 
10 Disponível em < http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq02.shtml > 
<http://defender.org.br/tag/fundacao-museu-do-homem-americano?print=print-search>; 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1740167-as-moscas-aeroporto-na-serra-da-capivara-
e-internacional-so-no-nome.shtml> Acesso em 19/03/2016. 
11 Conjunto de estratégias performáticas, controles do corpo e estéticas de si produzidos nas gestões 
dos espaços públicos e privados (FOUCAULT, 1998; SPARGO, 2006) 

http://www.comciencia.br/reportagens/arqueologia/arq02.shtml
http://defender.org.br/tag/fundacao-museu-do-homem-americano?print=print-search
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1740167-as-moscas-aeroporto-na-serra-da-capivara-e-internacional-so-no-nome.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1740167-as-moscas-aeroporto-na-serra-da-capivara-e-internacional-so-no-nome.shtml


memórias e relatos de histórias de vida de LGBT, valho-me da crise dos paradigmas 

proposta pelas teorias pós-estruturalistas e arqueológicas do saber reunidas nas 

Scientias Sexualis da História da Sexualidade em: Vontade de saber; Usos dos 

prazeres; e, Cuidado de Si (FOUCAULT, 1998;1984;1985).  

Alheio às divisões binárias das grandes narrativas e discursos maniqueístas 

da gênese da vida, têm-se como objeto de investigação as livres expressões da 

‘Vontade de Potência’ de sobreviventes diante dos inúmeros dispositivos 

disciplinares das práticas sexuais e religiosas do regime de verdade judaico-cristão 

imposto nas reproduções sociais dos corpos. Apoiando-se ‘nos mestres da suspeita’, 

a problemática desenha-se sobre o universo discursivo e posicionamento pós-

colonialista do pesquisador. Proporcionando-nos um estranhamento às 

centralizações do sujeito ideal e suposições de identidades fixas, compreende-se 

que não existe um único silêncio ou repressão, mas, sim, várias formas de silêncios 

que, descontinuamente, são rompidos por diversas estratégias afirmativas dos 

direitos ao corpo, das éticas e políticas de existências e estéticas de si (HALL, 2006; 

FOUCAULT, 1998; LYOTARD, 2004; SPARGO, 2006).  

Ao (des)construir caminhos teórico-metodológicos sobre este campo-

investigação, imprescindivelmente somos afetados pelos ditames das fronteiras 

territoriais e populacionais determinadas pela lógica capitalista e princípios éticos 

desenvolvimentistas inventados no atual Piauhy12. Desta feita, os raciocínios 

categóricos da governamentalidade13 e diversidade sexual e reprodutiva14, passaram 

a ser revisados na contemporaneidade por meio de releituras das anotações e 

imagens registradas em diários de observação de campo, produzidos entre Julho do 

ano de 2004 à Julho de 201515. 

                                                           
12 Devido ao posicionamento político pós-colonialista, passo a utilizar a escrita Piauhy para 
problematizar a lógica de fragmentação do interior e capital, e invenção das fronteiras do Estado 
escrita pela história da colonização do referido território (DIAS, 2011) 
13 Conjunto de práticas dos estados modernos e sua regulação dos que a ele estão sujeitos por meio 
de ‘uma explosão de técnicas, numerosas e diversas, para obter a subjugação dos corpos e o 
controle de populações’(FOUCAULT, 2008) 
14 Questão social e objetos históricos filiados aos direitos civis, sociais e humanos de mulheres e 
LGBT, construídos, sobretudo, na esfera internacional pelas demandas jurídicas do reconhecimento 
ao direito ao corpo, às livres expressões da sexualidade e reprodução humana (MAFRA, 2015; 
MATTAR, 2008) 
15 Desenvolvidos, no decorrer das práticas profissionais e sociabilidades entre cidades, os diários de 
campo reúne desde conflitos em sala de aulas, rituais de iniciação na Umbanda e atos políticos de 
militantes e movimentos sociais de mulheres, negros, quilombolas, ciganos, LGBT e religiosidades 
afro-indígenas 



Sistematizada a investigação no campo dos tratamentos sociais e 

institucionais reproduzidos nas técnicas de mortificação e exumação dos corpos de 

gays afro-indígenas no Vale do Rio Guaribas16, agreguei os conceitos de 

govenamentalidade e direitos sexuais e reprodutivos aos estudos de mestrado, 

assim como, aos enunciados midiáticos de que: ‘após sustenta o menor índice de 

violência contra LGBT no Brasil, dentro de cinco anos o Piauí inverteu seu status, 

passando a ser o 2º estado de maior índice de denúncias de homofobia, 

contribuindo para elevar o número estatístico na história das violações dos direitos 

humanos, relacionados à população LGBT no Brasil17, segundo relatório do ano de 

2012 da ONU18’. 

Relacionando o problema das expressões da militância LGBT e (in)tolerâncias 

midiáticas frente a diversidade sexual, religiosidade e política do corpo afro-indígena 

no interior do Piauí, junto aos relatórios do governo federal, da ONU e aos 

mecanismos de controle da diversidade sexual dos estudos sobre as estratégias 

afirmativas dos direitos sexuais e reprodutivos da população LGBT no contexto da 

epidemia HIV/AIDS no Brasil e em Moçambique19(SOUZA JUNIOR, 2015), percebe-

se sobretudo o (des)contínuo processos de opressão dos países do Sul sob as 

(in)tolerâncias midiáticas dos discursos internacionais dos direitos humanos dos 

países do Norte. Os altos índices de mortalidade do corpo feminino, homossexual, 

negro, indígena, selvagem e tribal são principalmente ocasionados pela violência 

contra mulheres e LGBT frente à epidemia do HIV/AIDS e governamentalidade das 

políticas de saúde e segurança públicas na dinâmica de reprodução de riqueza 

internacional.  

Noutras perspectivas, aponta-se o engendramento de movimentos sociais e 

agenciamentos de sujeitos coletivos que recompõe o campo de pesquisa, 

sinalizando sutis estratégias de resistência ao sistema e lógica capitalista, através 

                                                           
16 Priorizando o recorte geográfico, enquanto vale do rio, revalido as narrativas históricas de Odilon 
Nunes de que os índios do Piauhy dominavam as águas e povoavam os vales dos rios dessa região 
(DIAS, 2011). Assim, reafirmo o posicionamento pós-colonialista da pesquisa. 
17 Disponível em <http://www.portalodia.com/noticias/piaui/piaui-e-o-2o-estado-com-maior-indice-de-
queixas-de-homofobia-no-pais-138563.html>Acesso em 05/06/2012 
18Disponível em <  https://nacoesunidas.org/livreseiguais/ > acesso em 28/08/13. 
19 Relatório de experiência do estágio de doutorado sanduíche no Centro de Estudos Africanos na 
Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, Moçambique. Disponível em< 
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/mecanismos-de-controle-da-diversidade-
sexual-no-contexto-da-epidemia-hiv-aids-um-relato-de-experiencia-sobre-as-estrategias-afirmativas-
dos-direitos-sexuais-e.pdf> acesso em 19/03/2016. 
 

http://www.portalodia.com/noticias/piaui/piaui-e-o-2o-estado-com-maior-indice-de-queixas-de-homofobia-no-pais-138563.html
http://www.portalodia.com/noticias/piaui/piaui-e-o-2o-estado-com-maior-indice-de-queixas-de-homofobia-no-pais-138563.html
https://nacoesunidas.org/livreseiguais/
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/mecanismos-de-controle-da-diversidade-sexual-no-contexto-da-epidemia-hiv-aids-um-relato-de-experiencia-sobre-as-estrategias-afirmativas-dos-direitos-sexuais-e.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/mecanismos-de-controle-da-diversidade-sexual-no-contexto-da-epidemia-hiv-aids-um-relato-de-experiencia-sobre-as-estrategias-afirmativas-dos-direitos-sexuais-e.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo3/mecanismos-de-controle-da-diversidade-sexual-no-contexto-da-epidemia-hiv-aids-um-relato-de-experiencia-sobre-as-estrategias-afirmativas-dos-direitos-sexuais-e.pdf


das quais se constata a considerável (des)construção das políticas dos corpos que 

promovem bandeiras de interrupções ao decadente projeto de colonização anglo-

europeia nos territórios e populações neocolonizadas nos países do sul. 

Instabilizado o regime de verdade da ideologia desenvolvimentista, 

empreendido pelo projeto imperialista e civilizatório dos países do norte sobre os 

países do sul, estranhas militâncias LGBT desestruturam a ética universalista e 

estética judaico-cristã do deus branco, engrena-se o desmantelo da posição 

subalterna, incivilizada e marginalizada dos corpos indisciplinados.  

Do fenômeno que arruinou o segredo das sexualidades normativas e 

religiosidades universalmente normativas, (re)constitui-se o status global da crise 

política e econômica do poder, desde o interior e entre as instituições que sustentam 

os Estados nacionais e sistemas de reprodução do capital internacional às revisões 

da relação entre pobreza e riqueza nas concepções locais. Das condições precárias 

do mundo real, o espírito anarquista destroem os limites das fronteiras territoriais e 

desmantelam os mecanismos de controle populacionais. O caos aparece no pouco e 

no muito (NIETZSCHE, 2006), entre os corpos e em todo o mundo. 

Traduzir o contexto das vozes contrárias, regimentadas por verdades pós-

colonialistas, exige do investigador um posicionamento particular frente às 

militâncias e (in)tolerâncias midiáticas, demandando a produção de luminosidade 

sobre as estratégias de denúncia e construção do saber-poder acerca da exumação 

dos corpos e arquivos mortos. Da (re)apropriação dos dispositivos discursivos, 

empondera-se os mecanismos de reação à dominação e à subalternização dos 

sujeitos históricos: Dentre eles compartilham-se estratégias políticas do corpo 

através dos movimentos sociais, tais como outras linguagens única e singularmente 

compreendidas na militância LGBT que atravessa os países do hemisfério sul.  

Os estudos e teorias que falam deste fenômeno, nascente simultaneamente 

no interior e exterior ao Piauí ou demais territórios historicamente colonizados pelo 

projeto de dominação anglo-européia, fundamentam o campo-investigação da 

problemática dos usos econômicos e linguagens políticas das militâncias nascidas 

no corpo e das relações comunicacionais entre movimentos sociais. Sendo locais ou 

intranacionais, ambas faces destas realidades foram historicamente demandadas 

internacionalmente entre países da América Latina, da África e da Ásia. 

 



3 DO DIÁLOGO COM SOBREVIVENTES:  DA PESQUISA CONSTRUTIVISTA 

DAS POLÍTICAS DO CORPO AFRO-ÍNDIGENA 

 

Objetivando analisar as expressões das políticas dos corpos correspondentes 

ao referido problema de pesquisa, as histórias dos Direitos Humanos são 

instrumentalizadas enquanto ‘guarda-chuva’ narrativo que recobre a matriz de 

inteligibilidade crítica ao patriarcalismo; machismo e heteronormatividade; tal como 

suporte metodológico dos estudos homoeróticos, gays, lésbicos, transexuais e 

identidades de gêneros (BUTLER, 2003; COSTA, 1992;SPARGO, 2006). Neste 

contexto, exige-se o olhar de estranhamento à homofobia20, à pedofilia e ao estupro, 

definido o método a partir da norma e princípio ordenador no sistema jurídico 

internacional e intranacional, segundo o qual a pluralidade das experiências sexuais 

e reprodutivas são significadas (LIONÇO & DINIZ, 2008). 

Enquanto abordagem teórica-metodológicas queers, buscou-se racionalizar o 

processo de (des)construção do discurso hegemônico através da constante 

incertezas e negação das identidades sexuais enquanto categorias essencialistas, 

naturais e atemporais (SPARGO, 2006). Afinal, “a história da pesquisa no campo da 

sexualidade possui semelhanças com a história dos estudos sobre as mulheres e 

estudos étnicos”, por se apresentarem como pesquisas que são “entrelaçadas com a 

política dos movimentos sociais”; demarcada pela cautela quanto à forma em que a 

“ciência” tem sido empregada contra os marginalizados; e, confortáveis com as 

estratégias do método qualitativo (GAMSON, 2006, p.345-6). 

No método queer, os sujeitos da pesquisa são identificados como 

reprodutores de significados políticos e culturais, o que provocou no estudo um 

maior espaço de escuta às vozes e observação dos gestos e movimentos 

vivenciados nas experiências que foram suprimidas pelo contexto sociocultural. 

Assim, a pesquisa de campo e coleta de dados, realizada através de roteiros e 

entrevistas semi-estruturadas21, proporcionou um aprofundamento na análise crítica 

do problemático discurso da maioridade dos sujeitos na reprodução dos dispositivos 

                                                           
20 Neste contexto a homofobia constitui-se como um fenômeno de doença social, um anomia 
institucionalizada, uma das consequências da intolerância à diversidade sexual (BORRILLO, 
2001). 
21 Foram selecionado 12 sujeitos de pesquisa, nativos e residentes contínuos no território do Vale do 
Rio Guaribas. Através do critério de amostragem ‘bola de neve’, onde o Grupo Guaribas de Livre 
Orientação Sexual do Vale do Rio Guaribas- GGLO, indicou a primeira pessoa a ser entrevistada. A 
coleta de dados foi limitada pela técnica de saturação dos dados.  



das sexualidades. Consequentemente, os resultados empreendeu a visibilidade das 

representações, dos gestos e performances sociossexuais, refletida pela voz e 

olhares dos novos sujeitos frente aos estranhos posicionamentos-identitários. 

Portanto, os estranhamentos apareceram com demarcadores sociais provisórios, 

sendo carcaterizado pela fugacidade do tempo e instabilidade dos lugares, seja nas 

interferências da fala, das escutas e dos olhares dos participantes-construtores da 

pesquisa (RIOS, 2004; MAFRA, 2015).  

Reconhecidas as características das várias camadas discursivas do silêncio 

acerca da diversidade sexual nas políticas do corpo, tornou-se óbvio aos sujeitos da 

pesquisa a difícil tarefa de escolher o posicionamento-identitário gay ou hétero, tais 

como modelos ideais de sujeitos unificados por um eu autônomo. Destarte, o 

pesquisador percebe-se movido a adotar os insights construcionistas, abandonando 

o uso pleno da linguagem positivista e da noção do sexo como realidade reguladora 

da estrutura biológica ou essencial do desejo sexual constituído por um gênero, uma 

raça, uma etnia, uma nação, uma classe ou uma única religião. Nas histórias orais, 

os relatos de vida dos sujeitos da pesquisa trouxeram à tona a decadência das 

antigas narrativas universalistas no discurso heter(homo)normativos. Noutras faces 

discursivas, produziram-se outros olhares, pós-modernos acerca da objetividade e 

descentralização das identidades unificadas, tratadas no ‘aqui e agora’ como faces 

mutáveis, exatamente por enquadrar o foco de luz da razão sobre ‘a diferença, o 

movimento e a subjetividade dos sujeitos’ (cf. HALL, 2006; LYOTARD, 2004; 

GAMSON 2006 p. 346; MAFRA, 2015). 

Fundamentando-se na arqueologia do saber genealógico, os sujeitos da 

pesquisa foram associados às lutas e (re)construções sexuais e religiosas de si, 

relacionando-os aos movimentos de resistências étnico-racial e politicas do corpo 

afro-indígena, invocados no tempo presente da (des)colonização dos seus territórios  

e populações, demandadas pelas militância LGBT e situações de (in)tolerâncias 

midiáticas. Atraído pela tendência estética e política do caos pós-moderno, os 

sujeitos entrevistados aparecem como ‘espíritos remanescentes’ dos povos e tribos 

indígenas que, decodificados por meio de codinomes ancestrais, expressam-se no 

‘agora’ por meio de suas ‘falas e forças guerreiras’ que anunciam, orgulhosamente, 

os seus ‘intempestivos’ nomes de ‘sobreviventes’, sendo entre eles os: Tremembés, 

Pimenteiras, Gueguês, Timbiras, Jenipapos, Gilbués, Jaicós, Tapecuás, Amoipiras, 



Anapurus, Cumpinharós, Amanajós, Meteras, Acroás, Aramis, Mandaús, Alongás, 

Acaroás ,Tabajaras22. 

 

4 REPENSANDO A MORTE PARA SE REIVENTAR A VIDA 

 

Partindo do pressuposto de que o pensamento no dia de hoje só é possível 

acerca do vazio e silêncio do homem assassinado (ROUANET, 1996), os diálogos 

partindo da reflexão sobre os corpos mortos, proporcionaram a retomada reflexiva 

sobre as heranças e memórias da sexualidade e religiosidade afro-indígenas. As 

políticas do corpo reapareceram como estratégias performáticas de vencer situações 

de violência homofóbica e superação da subalternidades impostas pela lógica ética 

e estética da ideologia euroocentrista. Os sobreviventes, que antes consideravam 

suas atitudes como rebeldes, criminosas e indisciplinadas aos olhares das 

autoridades eclesiásticas e instituições patriarcais, passaram a engendradar na 

contemporânea posturas de compimento com a neocolonização anglo-européia. 

Portanto, a performance ou tendência da arte como técnica de reinventar-se a si 

mesmo, reaparecem como efeito de instrumentos políticos frente as interelações dos 

corpos e através destes entre as instituições tradicionais, sobretudo através do 

empoderamento do corpo por meio dos movimentos sociais de LGBT. Assim, a vida 

e a felicidade mostraram consequente através da denúncia da vontade de potencia e 

os prejuízos humanos foram resignificados e governamentalizados, como parte 

integrante da vida que desmantela as verdades universais da religão hetornormativa. 
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