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RESUMO

Entendendo que o gênero musical funk tem suas especificidades de ritmo, composição e letra, a pesquisa apresenta a criação de um conceito em 
torno do termo imundo, propondo-se a criar uma chave de leitura para pensar a imagem do funk, no funk e com o funk. A escolha do ritmo como 
ponto privilegiado para discussão dessa pesquisa justifica-se, pois atualmente, é notória as potências estéticas subalternas, que se apresenta de 
forma visceral e muito clara a incorporação de lugares de fala da pessoa negra e LGBT. Incorporação, corpo-ação, no sentido pleno do termo, pois 
os atos de fala, além das músicas, estão estendidos em seus corpos. Letras cada vez mais atrevidas, com bordões e termos que antes eram apenas 
restritos aos guetos, no momento atual, disputam espaço no universo de legitimidade pelo qual o fenômeno do funk ainda luta enquanto gênero 
musical. Esse ponto de partida faz irradiar discussões que constroem uma tessitura em todos os capítulos junto à imagem funk, fazendo-a 
convergir em um grupo de seis rapazes negros e LGBT, de 20 a 30 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Esses corpos e sua expressão expõem 
problemáticas específicas, revelando conteúdos sociopolíticos que, a partir da marginalização, tornam visíveis vozes que se expandem, 
movimentos característicos desse lugar de fala, que apresenta um corpo falante que revela seu ethos. A partir do universo desses rapazes, 
constrói-se tanto um relato etnográfico quanto um trabalho artístico autoral e coloca-se em quadro as possíveis coalizões LGBT que se 
intersecionam à vida da pessoa negra. Ofereço, desde modo, uma convergência dos debates a serviço da criação artística, intitulada “Poses 
Imundas”, catalisando reflexões em torno da imagem e do lugar do artista enquanto pesquisador – o que, por sua vez, leva à aproximação de 
linguagens artísticas distintas a partir do campo da dança, da performance e das artes visuais. Penso as poses como um elemento de composição 
no portrait fotográfico de pessoas negras e LGBT que estão imersas na cultura visual do funk, fazendo ver uma discussão sobre a criação de 
imagens em culturas subalternizadas.
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