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Queering Style 

‘Just a queer with big hair. My journey into finding my own style, through the interest in 

fashion and style, with a thing for dapper’ 

 

Alexandra Santos 

Como o estilo Masculino mudou a minha vida. 

http://queeringstyle.tumblr.com/post/123981356973 

 

Encontro com a possibilidade. 

Desde os 12 anos que senti que a minha vida passava por ir para outro país, uma outra terra, 

que não Portugal. No caso, de língua inglesa. Na altura tinha vontade de ir só, para aprender 

inglês. Mas nunca me deixaram enquanto adolescente porque, era muito caro (e era mesmo), 

e eu não precisava. Sempre falei bem inglês.  

Depois de uma experiência quase traumática no curso de Serviço Social da Universidade 

Católica, onde a minha identidade foi posta de parte no sentido de me integrar. No sentido de 

poder estar com aquelas pessoas tão afastadas de mim. Perdi um pouco de mim e pela perda 

fui ganhando espaço para perceber que haviam outros mundos que precisava viver.  

Encontrando assim novas possibilidades. 

Aos 25 anos através da minha ida para o Reino Unido para frequentar o mestrado de Género, 

Sexualidade e teoria Queer, conheci as pessoas mais maravilhosas e finalmente percebi que 

não era a única. Era possível encontrar alguém que pensa-se como eu, que estive-se na vida 

como eu estou. Mostrou ser um bálsamo para as minhas feridas sociais e uma quase ‘bênção’ 

em que, tudo o que me rodeava me cabia. E eu podia ser eu mesma e, eu podia viver como 

queria.  

 

Ser eu, em conjunto. 

O estilo foi também uma forma de me diferenciar das minhas irmãs. Sou trigémea e durante a 

maior parte da minha vida ouvi ´vocês são iguais’. Acontece muitas vezes, ainda hoje, as 

pessoas confundirem-me com uma das minhas irmãs que é mais idêntica a mim.  

A forma como me visto mostra um pouco de mim aos outros. Na minha experiência, ser 

gémea, é ser para além de mim. Está-se sempre em conjunto. A minha história é mais do que 

uma, mais do que só minha. A minha identidade foi durante vários anos partilhada. Falar da 
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minha história é muitas vezes, falar de nós. O nosso aniversário, os nossos pais, sempre nós, 

sempre nosso. Para mim, pensar para além disso sempre foi um desafio. Perceber que podia 

ser individualmente está ligado directamente com a descoberta do meu estilo e vice-versa. O 

meu armário e guarda-roupa era partilhado com mais duas pessoas até aos 18 anos de idade. 

Não imaginam quantas guerras começavam por ‘ eu queria usar essa blusa hoje’.   

Perceber a possibilidade que podia estar, ser sem usar o que elas usavam e ainda assim ser eu. 

Quebrar com a ideia de que podia ter o meu próprio estilo e ser diferente das minhas irmãs- 

 

Como começa o queeringstyle 

O queeringstyle acontece como forma de estar em comunidade, em comunidade queer que 

gosta de se vestir bem. Vestir bem transgressivamente através de um estilo considerado 

masculino. 

Estávamos em Maio de 2013 e eu escrevia o meu primeiro post no blog que na altura tinha um 

nome diferente, chamava-se ‘queeringpret@’ de forma a celebrar a minha negritude, 

feminismo e queerness, dizia:  

‘My first time 

And for a few months I’ve been bombarded with different blogs and tumblr.s, since then I’ve 

been thinking about getting one… 

I question, I queer, I have a tumblr. now, my first time sharing on the w.orld, w.ide, w.eb. 

Don’t know if it’s going to be any good or bad, meaningful or not, don’t know if I’m part of 

something bigger or just doing what everybody does but, here I am.’ 

Queeringstyle.tumblr.com – 10 Maio 2013 

Na minha apresentação reconheço que a minha ida para o Reino Unido permitiu-me a 

descoberta de uma forma de estar diferente e escrevo:  

‘To queer or not to queer 

I am an MA student in Leeds, UK. My MA is Gender, Sexuality and Queer theory, meaning that 

for the last 6 months of my life, I’ve been talking, discussing, learning what is this thing that the 

english language calls gender (yes, because in Portuguese gender-género is not a common 

word or a field of study). Then, I also am learning about how people theorize about sexuality 

and how queer comes to disrupt all of those constructions, labels and categories (hopefully). 

All of this has made me define as queer, adopt a queer, more androgynous style and in the end 

be more myself. 

I’ve found a great community on-line that I also want to be part and that made me start a 

tumblr., so that I can share, without the anon, to be part, I find that I have to be myself. 

So, That’s it…’ 
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Queeringstyle.tumblr.com – 10 Maio 2013 

Não podia escrever um artigo sobre o blog sem estas primeiras publicações. Não as vou 

traduzir porque para mim é importante frisar, como o inglês me ajudou nesta procura e neste 

encontro. Não existem recursos em Português de Portugal para pessoas como eu, o privilégio 

de saber uma segunda língua e esta ser o inglês possibilitou a comunicação e muitas vezes o 

entendimento com outras pessoas com este estilo, com esta forma de olhar a moda. Sem estas 

pessoas, não teria sido possível ser como sou. 

'A few months ago I started this blog as a way of finding inspiration for my style, as a way of 

not feeling alone as a poc and moc, person, with a queer, dapper (tentative), style.  

I’ve found people just like 

me. People that embrace 

who they are and show it 

outside, in their style. I’ve 

found impeccably dressed 

people that are nice and that 

most times follow me back. 

I’ve started this blog to find 

a community, to find people 

like me, because where I am 

is too small. And I did. 

So, once in a while, I’ll write 

these semi-personal posts 

where I’m going to thank 

you, where I’m going to tell 

you about how wonderful it 

is that I now have you in my 

life. You, followers that I 

admire, followers that are 

just there. You that make me 

feel that this (life) is bigger 

than it self and I am not 

alone.’ 

Queeringstyle.tumblr.com – 

18 de Julho 2013 

Publicado no queering style no dia 29 

Julho 2013 – esta foi a primeira foto 

que me fez acreditar que o blog 

poderia ser importante para muitas 

pessoas obtendo mais de 500 notas. 
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A ideia queer por trás do blog. 

‘I wanted the blog to be a place to stay in touch with people I believed are just like me. 

Interested in the same things as me. That felt inspired by interesting fashion, style, being 

dapper and put together. LGBT activists and queer people in general.’ 

Queeringstyle.tumblr.com – 10 de Maio 2015 

Quando comecei a interessar-me por moda, não tinha o que pode chamar-se de ‘estilo’. 

Sempre me vesti de forma simples e pouco notória.  

Na minha vida tive apenas um modelo de estilo que é a minha mãe. Todos os dias eu tinha a 

responsabilidade de acordar a minha mãe e depois as minhas irmãs. Era a primeira pessoa a 

ficar pronta para a escola e lembro-me de ficar todas as manhãs sentada no tampo da sanita a 

ver a minha mãe aplicar maquiagem para o seu dia-a-dia. Ela sempre foi um exemplo de 

feminilidade, que, durante muito tempo tentei imitar.  

Conforme me fui descobrindo, fui percebendo também que a feminilidade não era a única 

forma de expressão de estilo e identidade. Percebi que apesar de ter nascido com a genitália 

feminina, não significa que o meu género se esgota na feminilidade. A masculinidade da forma 

como me visto ajuda-me a mostrar algo que sinto dentro de mim, que é, não pertencer 

completamente ao papel de género que me é imposto, feminino. Sinto que roupa é como uma 

segunda pele e ajuda-me a ser mais igual à imagem que tenho de mim mesma, mas também, à 

imagem que quero que os outros tenham de mim. 

Para mim, a expressão da minha identidade queer, através da moda e do meu estilo, significa a 

corrupção de suposições. Que mulheres usam saias e vestidos, que apenas homens podem 

usar laços ao pescoço ou gravatas, questionando assim, sistemas de poder que dizem que 

apenas alguns podem vestir isto ou aquilo e assim, ajudar a desconstruir ideias de género. E 

ideias do meu género, que não é 

necessariamente o que as 

pessoas associam a mim mas sim 

aquilo com o que eu me 

identifico.  

Ao negociar diariamente com a 

sociedade que me rodeia o uso de 

roupa que não é designada para o 

meu género, sou mais eu mesma 

mas também uma activista, 

invisto num acto de visibilidade 

para que outras pessoas iguais a 

mim me reconheçam.  

Publicado no queering style no dia 24 de 

Junho 2014 
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Reconhecimento no meu estilo.  

O que visto é importante, não só na forma como me permite ser igual a mim mesma, mas 

também na forma como me permite ser reconhecida como fazendo parte. Parte da 

comunidade queer, de um grupo de pessoas LGBT. A minha visibilidade permite-me negociar 

pertenças quando muitas vezes aqueles que me são mais próximos não me aceitam. Permite-

me a criação de uma ‘família’. 

 

Na visibilidade há o encontro, a possibilidade de quebrar o isolamento e encontrarmos pessoas 

iguais a nós. A forma como escolhemos sair pela porta de casa todos os dias, pode ajudar-nos 

a ser mais conformes ou menos. A roupa, o estilo, a moda, ajudam-me a estar mais confiante 

no meu dia-a-dia e assim ser mais segura. É uma ferramenta de protesto e activismo, de 

feminismo. 

Ao expressar a minha 

identidade, que é 

diferente da norma, 

encontro novos ângulos 

para olhar para a minha 

realidade, novas formas 

de aceitação. Aceitar que 

as minhas angústias por 

ser diferente não só são 

‘normais’ como devem 

ser celebradas. Eu não 

devo sentir-me culpada 

por ser diferente pois não 

há nada de errado 

comigo e posso aceitar-

me assim, ser feliz 

comigo, assim. 

Publicada no 

queeringstyle.tumblr.com de uma 

sessão de fotos da marca Kahumbi 

da Naara Saturnino em que um 

conjunto de jovens queer de 

várias nacionalidades africanas e 

outras, participaram, criando um 

espaço de encontro entre pessoas 

que de outra forma não se teriam 

encontrado e onde pudemos 

partilhar ideias sobre 

estereótipos, desconstruir em 

conjunto ideias sobre a 

comunidade mas principalmente, 

criar um grupo que agora se conhece, se tem e onde todas podemos estar, encontrar-nos e sermos iguais a nós mesmas. 
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Activismo com estilo. 

Ao ser eu, num estilo de expressão andrógena, comprometo-me com o desconforto, Utilizo a 

palavra desconfronto porque há pessoas que se sentem desconfortáveis com a transgressão 

que eu escolho fazer no meu dia-a-dia, com o meu estilo. Estou com ele, a ocupar espaço que 

não me é dado mas que, reivindico ser meu. No entanto comprometo-me também com o meu 

próprio desconforto quando estas pessoas sentem que podem invadir-me, dizer, falar, 

comentar sobre mim, sou também e por isso, uma activista.  

Permite-me criar diálogo, falar sobre questões de que normalmente não se fala. Desmistificar 

estereótipos e ajudar as pessoas a pensar de formas que até ali nunca tinham pensado. 

Permite-me criar espaços mais diversificados, ser questionada e questionar, para quebrar, para 

integrar. 

 

O que o queeringstyle quer ser 

O queeringstyle quer sair de mim e ser para os outros.  

O blog não sou só eu. É um movimento de visibilidade queer, em corpos transgressivo, 

expressões não binárias de estilos fora do comum que corrompem privilégios ligados a 

géneros, roupas e estilos.  

Há algum tempo dizia como resposta a um seguidor do blog que quando falo de moda 

andrógena penso sempre em como este estilo, esta forma de estar, pressupõe um o ir além do 

que é ou, deve ser. O queeringstyle tem esse potencial em si. O blog é um sítio de inspiração 

queer que me leva a não ter receio de ser eu mesma. E tem a intenção de ajudar outras 

pessoas a fazer o mesmo. 

 O blog permitiu-me construir e destruir uma concepção de mim e perceber que há a 

possibilidade de constante construção. Que este processo pode também ser um processo de 

celebração e amor-próprio.É difícil devido ao medo, á vergonha vinda de atitudes 

discriminatórias, até violentas, mas no queeringstyle muitas vezes encontro pessoas que 

percebem que é possível serem elas mesmas. Assim como eu um dia percebi quando comecei 

o blog. Este espaço que ocupo, de diferença e ao mesmo tempo de encontro acontece sempre, 

através da quebra com a solidão e o isolamento com a ajuda de uma comunidade 

incrivelmente talentosa e disponível.  

O queeringstyle quer, no futuro tornar-se uma plataforma em Português, uma plataforma de 

recursos para pessoas em Portugal ou que falem Português de encontrarem recursos para 

terem o estilo que sempre quiseram ter. Para pessoas que se identificam com masculinidade 

mas também que têm uma feminilidade transgressiva. Uma plataforma comunitária de 

visibilidade de tudo queer.  

 

 


