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MADONNA QUEER: TEORIA QUEER E REPRESENTATIVIDADE
LGBT NA BIOGRAFIA DE CINQUENTA ANOS DO MAIOR ÍDOLO
DA MÚSICA POP

Vinícius Lucas de Carvalho1

RESUMO
Criar um campo intersectivo entre a Teoria Queer, a comunidade LGBT e o surgimento do maio ídolo
da música Pop, Madonna, requer um olhar analítico para uma obra biográfica sobre a artista e uma
pesquisa sobre apropriação, representatividade e Teoria Queer. É com esse olhar que este trabalho é
escrito, buscando as possibilidades de aproximações necessárias e notando a necessidade de revisitar
os anos 80 para entender as relações e contaminações existentes entre os três objetos de análise.
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Estabelecer um olhar sobre o processo de construção de uma personagem que se tor
nou um ícone da música pop mundial, como é o caso da personagem Madonna, homônima
de sua criadora, Madonna Ciccone, perpassa algumas questões biográficas que precisam ser
revisitadas e analisadas. Este olhar tem uma lente Queer, estabelecendo pontos de contato
entre os aspectos da Teoria Queer e os acontecimentos que foram importantes para a cons
trução da personagem Madonna, na década de 80. Para objetiválo, utilizase como base a
biografia de cinquenta anos da artista escrita por Lucy O’Brien, em 2008, intitulada “Ma
donna 50 anos: A biografia do maior ídolo da música pop” . 

Na obra biográfica, a autora Lucy O’Brien (2008) constrói sua narrativa utilizando como
fio condutor a trajetória artística da cantora até 2006, relacionandoa aos acontecimentos
da sua vida pessoal, profissional e social. Nesta podese conhecer a história de Madonna
antes e depois de se tornar o maior ídolo da música pop, sua infância em uma pequena ci
dade norte americana, a perda da mãe, que constitui uma das bases de criação de sua per
sonagem, a relação distante e conflituosa com a família, a carreira no mundo da dança e a
descoberta da música pop, tornandose uma artista mundialmente conhecida como cantora,
performer, atriz, diretora, escritora e empresária. 

Pensar na análise biográfica como forma de fortalecer a interpretação e investigação
da construção da personagem mostrase relevante no sentido de que, de acordo com Arfuch
(2010), conseguese uma aproximação do sujeito a ser analisado, bem como sua trajetória
de vida narrada por acontecimentos, entrevistas, falas próprias ou do/da outro/outra que o
biografa, o que traz a sensação de um acontecimento real. Dessa forma, podemse realizar
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as averiguações necessárias e as aproximações que objetivase, visto que encontrase em
contato com uma história que aconteceu. 

Tornase importante salientar também que a personagem Madonna constituise como
uma influência musical e performática, por representar um movimento que inaugura uma
nova forma de pensar a música, a performance, os shows, os videoclipes e toda a manifes
tação artística envolvida nesse meio. Tal personagem e sua biografia, portanto, concordando
com Culler (1999), constituemse em um bem cultural, um artefato que precisa ser lido e
não apenas contado, precisam, então, serem analisadas.

A Teoria Queer é a lente utilizada para as análises que se objetiva por tratarse do en
tendimento da construção de uma personagem que busca subverter as regras existentes na
sociedade no que diz respeito ao gênero, à sexualidade, ao prazer e às normas de compor
tamento ditadas na época. Mostrase pertinente também por ter como marco inicial a década
de 80, coincidindo com o início do processo de construção performática da artista estudada,
além de possuir em sua gênese uma relação próxima da comunidade LGBT, principalmente
com os gays, que se encontravam bastante vulnerável nessa época.

Na obra biográfica analisada é perceptível o relacionamento político de Madonna com
grupos sociais como o movimento feminista, os negros e a comunidade LGBT, já que ela
“lutou durante anos por causas e questões como o sexo seguro e a aids, e sempre se opôs à
discriminação injusta, tanto no que diz respeito à raça, quanto ao sexo.” (O’BRIEN, 2008,
p.22). Estes relacionamentos geraram frutos que reverberaram em toda sua carreira: com o
movimento feminista, propondo uma libertação sexual e uma maior expressão da voz femi
nina no mundo como um todo; com a população negra norteamericana, contribuindo mu
sicalmente e coreograficamente em vários de seus trabalhos; e com a comunidade LGBT,
grande inspiração e fonte de luta que movimenta suas performances na música, nos video
clipes e no palco, tornandoa uma artista influente, polêmica e controversa. 

Ao pensar nas aproximações existentes na performance de Madonna com movimentos
sociais e, em contrapartida, na ajuda e no suporte que eles forneceram à consolidação de
sua carreira, encontramse importantes relacionamentos com o feminismo, com a população
negra e com a comunidade LGBT, como já citado. Esta última, objeto deste estudo, nos anos
80, época do surgimento de Madonna, encontravase em grande situação de vulnerabilidade,
pois acontecia também o surgimento da epidemia de AIDS, que colocou os LGBT, principal
mente os homens homossexuais e as travestis e transexuais, em uma situação ainda pior de
abjeção, termo utilizado por Miskolci (2013) para construir a ideia de repulsa, repugnância
e marginalização vivida por essas pessoas nessa época. 

Com isso temse um grupo de pessoas vivendo em situação de completa rejeição e ca
tegorização, reduzidas à sua expressão de gênero, à sua orientação sexual e à certeza imposta
de que são portadoras de uma epidemia mortal. O autor utiliza destes fatores para explicar
o surgimento do termo Queer com a ideia “de que parte da nação foi rejeitada, foi humilhada,
considerada abjeta, motivo de desprezo e nojo, medo de contaminação. É assim que surge
o queer, como reação e resistência a um novo momento biopolítico instaurado pela aids.”
(MISKOLCI, 2013, p.24). 

Podese entender, na biografia analisada, a criação de uma personagem que se utiliza
de toda a trajetória de vida da artista para se resignificar e se reconstruir constantemente,
não só de acordo com o que o mercado da música exige, mas, principalmente, com o que
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ela quer produzir e provocar. Madonna Ciccone já possuía grande experiência em dança
mesmo antes de estar nos palcos e consegue utilizar muito do seu corpo para transmitir
mensagens que incomodam, incitam e trazem mudanças ao longo de sua trajetória. Ela,
assim como o Queer, possui “um jeito de pensar e de ser que desafia as normas regulatórias
da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do ‘entre lugares’, do indecidível
[...] um corpo estranho, que incomoda, perturba, provoca e fascina.” (LOURO, 2013, p.8)

É importante lembrar que a Teoria Queer não se refere apenas aos e às homossexuais,
mas a todos aqueles e aquelas que estão em situação de abjeção, que não se encaixam nos
padrões relativos ao sexo e ao gênero estabelecidos socialmente, impostos por uma hetero
normatividade concebida como natural. Tomase, aqui, o conceito de heteronormatividade
abordado por Louro (2009), o qual entende que o corpo nasce designado a ser macho ou
fêmea, assumindo assim um gênero masculino ou feminino, e, a partir daí, manifestará de
sejo sexual pelo sexo oposto ao seu, mantendose no binário imposto socialmente.  O Queer
abarca àqueles e àquelas que são desviantes das regras e que não seguem os arranjos esta
belecidos, aqueles e aquelas que

Ficam à deriva – no entanto, tornase impossível ignorálos. Paradoxalmente, ao se afasta
rem, fazemse ainda mais presentes. Não há como esquecêlos. Suas escolhas, suas formas
e seus destinos passam a marcar a fronteira e o limite, indicam o espaço que não deve ser
atravessado. Mais do que isso, ao ousarem se construir como sujeitos de gênero e de se
xualidade precisamente nesses espaços, na resistência e na subversão das “normas regula
tórias”, eles e elas parecem expor, com maior clareza e evidência, como essas normas são
feitas e mantidas. (LOURO, 2013, p.18)

Pelo caminho traçado até aqui, notase a possibilidade de aproximação dos estudos
Queer à construção da personagem Madonna, já que, tanto a personagem quanto sua cria
dora, mostramse seres em constante reconstrução e controversas. Madonna Ciccone cons
trói suas performances em uma época de mudança cultural, marcada por um mundo e uma
sociedade extremamente dualistas, utiliza seu instinto para sintonizarse a essas mudanças
e transitar nessas dualidades, atacando tendências habituais e tornandose uma força de
transformação cultural, conforme relatado por O’Brien (2008). 

Entendese cultura, concordando com Said (2011), como um cenário onde se coadunam
os aspectos históricos, políticos e ideológicos em constante interrelacionamento, que gera
uma ampliação de tal conceito e não um aprisionamento em ideais fechados, rechaçando
se qualquer hegemonia de período ou população, bem como os binarismos e patriarcalismos
advindos delas, conforme aborda Bonnici (2007). Ainda procurando ampliar o conceito de
cultura, referese ao “conjunto de processos sociais de significação” (CANCLINI, 2015, p.41)
e, nesse caminho, pensase nela como sendo uma grande reunião de fatores nos quais os
sujeitos sociais produzem, reproduzem, identificamse e representamse, fortalecendose
enquanto subjetividades importantes nas construções sociais.

É possível relacionar também a construção e a transição da personagem Madonna aos
estudos foucaultianos realizados por Louro (2009), já que a personagem em questão apre
sentase, na época do seu surgimento, como impensável, por não se enquadrar em uma ló
gica aceitável naquele momento histórico, por acenar para a multiplicidade e mistura sexual
e aproveitarse das fissuras encontradas na construção social dominante. Madonna habita
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um lugar de poder no qual cria possibilidades de abordar discursos que abrangem as maiorias
silenciadas socialmente, como os LGBT e as pessoas Queer, por exemplo. Cabe contrapor se,
ao falar das constantes violências e dos crescentes ataques às pessoas que não se enquadram
nos padrões pré estabelecidos socialmente, como a cantora trabalha em suas performances,
ela não estaria apenas apropriandose da dor sofrida por essas pessoas e, com isso, colabo
rando para mais silenciamentos ou, como aborda O’Brien (2008) estaria manifestando sua
inquietação por ver amigos e amigas homossexuais sofrendo constantemente.

Nas suas transições, Madonna aproximase do universo LGBT e utiliza de suas manifes
tações performáticas para realizar uma defesa dos direitos deste, ainda muito pouco expres
siva naquela época. As danceterias, as músicas, as formas de se dançar, de se relacionar com
o corpo, com o sexo e com o prazer, mesmo estando à margem de uma sociedade que consi
dera desviante todos aqueles e todas aquelas que não seguem seus padrões normatizadores,
assim como seus grandes amigos gays e suas amigas lésbicas, fizeram com que este universo
fosse uma grande fonte de inspiração para várias obras da cantora. Em seus trabalhos vêse
constantemente abordagens que desconstroem os padrões impostos sobre o binarismo mas
culino/feminino, seja nos figurinos, nas performances, nas danças ou nos videoclipes.

Ao aproximarse da comunidade LGBT e de seu “submundo” – entendido como um
mundo que não possui visibilidade e espaço social de representatividade  Madonna Ciccone
começa a integrar em seu trabalho as características presentes nessa comunidade, que vinha
sofrendo com a abjeção advinda do novo movimento biopolítico instaurado pela Aids. É per
ceptível o envolvimento da artista com o universo LGBT, bem como a sua identificação com
essa comunidade que movimentou muitos de seus trabalhos e que representa muitos/muita
de seus/suas fãs. 

Mesmo antes de se tornar um ícone da música pop, Madonna Ciccone já encontrava
na comunidade LGBT uma forma de identificação. Na biografia analisada encontramse tre
chos de entrevistas da cantora, nos quais conseguese perceber tal afirmação: “E, de repente,
quando fui às boates gays, não me senti mais assim (Madonna falando sobre sua não acei
tação na escola). Me senti em casa. Tive uma compreensão totalmente nova de mim mesma.”
(O’BRIEN, 2008, p.46) “Madonna já se descreveu como ‘um homem gay preso num corpo
de mulher’, motivado pelas mulheres extremamente chiques e sedutoras de Hollywood.”
(O’BRIEN, 2008, p.48). Refletese, aqui, sobre a possibilidade Queer nas obras da cantora,
visto que em suas falas encontrase formas de justificar as inquietações que transformam
se em performances nãobinárias, apresentadas nos palcos e nos videoclipes.

Esta aproximação tornase não só uma forma de contaminação no trabalho de constru
ção de sua personagem, mas também uma forma de apropriação para seu trabalho como
um todo. Abordase apropriação, segundo Sant’Anna (1999, p.44), como não apenas retratar
algum fato, acontecimento ou característica, mas colecionálos, pegar estes símbolos do co
tidiano e das manifestações culturais e agrupálos sobre um suporte, criticando a ideologia.
Críticas que aparecem constantemente quando assistese aos shows da artista, quando ouve
se suas músicas ou em suas entrevistas.

Exemplos de apropriações são encontrados em letras de músicas de Madonna nas quais
percebese uma tentativa de representatividade de um público que encontrase/encontrava
se em situação de marginalização e subjugação a um binarismo hegemônico que favorece/fa
vorecia a figura masculina heterossexual cisgênera de forma normatizante. Nos figurinos
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utilizados em seus videoclipes, que, na maioria das vezes, subvertem as figuras heterocen
tradas replicadas social, histórica e culturalmente. Neles, vemos homens vestindo sutiãs, in
dumentárias culturalmente femininas, maquiagem, dentre tantos outros símbolos que
desconstroem a figura do macho dominante. Figuras católicas representadas por negros e
mantendo relações íntimas com uma mulher, representada pela cantora, são utilizadas a fim
de questionar o papel esmagador que a instituição religiosa impõe aos seres humanos.

As coreografias utilizadas pela artista em suas performances trazem para o centro da cena
musical pop movimentos que incitam a prática do sexo livre, independente e a busca do prazer
pela mulher e pelo homem de formas “não convencionais”. Mulheres que utilizamse da mas
turbação para chegar ao orgasmo, fato que representa a superação da submissão sexual femi
nina; homens que se relacionam sexualmente com outros homens, o que coloca em xeque o
silenciamento imposto à comunidade homossexual durante anos. Tantos exemplos são utili
zados pela cantora para subverter as hegemonias e os binarismos impostos culturalmente, que
tornase inescapável não pensarse em uma apropriação proposital para adentrarse no cenário
musical e performático mundial como uma  novidade questionadora e subversiva. 

Podese entender que a apropriação feita pela artista é uma forma de utilização da ab
jeção sofrida por tal grupo como suporte para a construção de sua personagem e de seu tra
balho. Ao apropriarse, Madonna devolve estes símbolos colocando uma significância e uma
representatividade que traz para o centro as questões que são mantidas à margem na so
ciedade, em outras palavras, a artista parece trazer para si, em suas performances, os fardos
de marginalização carregados por aqueles e aquelas que são abjetos e abjetas sociais. Temas
como homossexualidade, liberação sexual feminina, conflitos religiosos, políticos, raciais e
sociais são frequentemente abordados pela artista em suas músicas, shows, performances
e videoclipes.

Na luta contra a repressão estabelecida sobre o sexo, Madonna busca mostrálo como
algo inerente ao ser humano não só biológica como também socialmente. Suas músicas, sua
dança e sua fala colocam a libertação sexual no centro das atenções e vai contra uma socie
dade que busca inibilo constantemente, o que aproxima seu trabalho das ideias abordadas
por Foucault (1988) sobre os aspectos repressivos e a necessidade de se saber sobre o sexo
na sociedade Ocidental. Quer se seja movido por relações de poder, por curiosidade ou por
apenas vontade de saber, se está constantemente sendo o sexo, não só biológico, mas his
tórico, cultural e social, e a personagem criada por Madonna utiliza essa vertente em seus
trabalhos dentro e fora do palco.

A apropriação realizada pela personagem Madonna parece fornecer à comunidade LGBT
uma segurança para ser quem realmente se é, sentindose protegido, representado e, prin
cipalmente, encontrando espaço para sua voz que, há tempos vinha sido abafada pela hete
ronormatividade, mas não aniquilada, pois, concordase com as análises dos estudos
“Perturbação de Gênero” (1990), “Fala Excitável” (1997) e “A Vida Psíquica do Poder” (1997),
realizadas por Salih (2013), abarcandose uma heterossexualidade que necessita de uma ho
mossexualidade repudiada para se afirmar, ou seja, mesmo diminuídos, os e as homossexuais
representam um papel importante na afirmação de uma heterossexualidade dita natural. Na
biografia analisada, encontrase uma fala de Madonna que fortalece tal construção:

Em todo o meu trabalho, o objetivo é nunca ter vergonha, de quem você é, do próprio corpo,
do próprio físico, dos seus desejos, das suas fantasias sexuais. O medo é a razão pela qual existem
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intolerância, sexismo, racismo, homofobia... As pessoas têm medo de seus próprios sentimentos,
medo do desconhecido. O que estou dizendo é: não tenha medo. (O’BRIEN , 2008, p.223)

Essa fala mostra ainda como Madonna procura trazer uma naturalidade às relações humanas
com o sexo, com o próprio corpo, com os desejos e com o diferente, realocando ao centro,
aspectos da humanidade que são mantidos à margem e sobre os quais procurase não co
mentar. Podese entender, enquanto analisando aspectos presentes na biografia de cin
quenta anos da cantora, a relação próxima e maternal com os bailarinos e as bailarinas
homossexuais, o respeito à comunidade LGBT, à diferença e à individualidade de cada
um/uma, conseguese também ilustrar a busca de Madonna em subverter o papel social im
posto pelas padronizações de gênero e ao sexo, seja como ato ou como manifestação da na
tureza humana, na busca de quebrar qualquer tipo de regra possível.
Dessa forma, constituise um viés historicista necessário à aproximação entre o surgimento
do ídolo pop Madonna e os estudos Queer, bem como estabelecese uma relação com a co
munidade LGBT, através da apropriação realizada pela artista, no que diz respeito à defesa
de direitos, à possibilidade de expressão, ao espaço para a expressão de voz e às prováveis
contribuições fornecidas à carreira da cantora. É provável, portanto, que exista um interre
lacionamento ideológico entre a construção da personagem Madonna e os Estudos Queer,
visto que ambos são contemporâneos e que tais estudos possam ter contaminado, mesmo
que não diretamente, os trabalhos subversivos da artista. 
É possível, também, a criação de um campo intersectivo entre Madonna, Estudos Queer e
Comunidade LGBT, pois percebese que há possibilidades de relacionamento entre eles, já
que a cantora utilizase do processo de apropriação de realidades vivenciadas pela comuni
dade em questão e essa comunidade encontrase, à época do surgimento da cantora, em
uma situação de abjeção e marginalização que proporciona o surgimento dos Estudos Queer. 
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