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RESUMO 

O presente trabalho aborda a questão da performance Drag Queen na cidade de 
Mossoró, Rio Grande do Norte. Considerada uma expressão artística, estar drag 
queen desafia o binarismo de gênero e sexualidade, assim como contribui para a 
desontologização da heterossexualidade compulsória, uma vez que é uma 
expressão que flutua entre os gêneros e não distingue o caráter sexual de quem a 
interpreta. O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma análise da temática, com 
base no método etnográfico, a partir de entrevistas, sendo o roteiro semi-dirigido, 
com três drag queens residentes na cidade, como também com a minha 
experimentação Lady in Drag, ambas realizadas em setembro de 2016. A base 
teórica fundamenta-se a partir da genealogia da homossexualidade e da drag queen, 
e da Teoria Queer, construída com base no pós-estruturalismo francês, a partir de 
conceitos desenvolvidos pelos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. Através 
dos resultados, pode-se apontar como a configuração da identidade está de acordo 
com a construção familiar e social do sujeito, havendo um transitar entre o gênero 
feminino e masculino, identificando, assim, com uma identidade queer. 

Palavras-chave: gênero; drag queen; Queer; lady in drag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This work approaches the subject of the drag queen performance in Mossoró, Rio 
Grande Do Norte. Considered as an artistic expression, being a drag queen defies 
the dualism of gender and sexuality, as it contributes to the deontology of compulsory 
heterosexuality, once it’s an expression that floats between the genders and doesn’t 
distinguish the interpreter’s sexual character. The research’s goal was to develop an 
analysis of the thematic, based on the ethnographic method, starting with interviews, 
being a semi-directed script, with three drag queens, residents in the city, as also 
with my lady in drag experimentation, both accomplished on September of 2016. The 
theoretical basis grounds itself in the drag queen’s homosexuality genealogy and the 
Queer Theory, built upon the French post-structuralism, starting from concepts 
developed by the philosophers Michel Foucault and Jacques Derrida. Through the 
results, one can point out how the identity’s set up is according to the family and 
social construction of the individual, having a travel between the female and male 
genders, identifying, therefore, with a queer identity.   

Key-Words: gender; drag queen; Queer; lady in drag.      
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INTRODUÇÃO 

 A experimentação drag queen não é algo advinda da sociedade hodierna. A 

marginalização de todos aqueles que são tidos como desviantes sexuais, como 

acontece no caso da expressão artística aqui estudada, esteve inserida no decorrer 
da história, principalmente na ocidental, embora não houvesse este termo drag 

queen anteriormente. O presente trabalho visa a desenvolver uma discussão acerca 

da vivência artística Drag Queen do ponto de vista da Teoria Queer, assim como 

trazer para a pesquisa um arcabouço histórico e social, onde poderá ser 

compreendido nas rachaduras existentes nos sujeitos desviantes. 

  Para o prosseguimento desse trabalho, valer-se-á do método etnográfico, 
efetuando-se entrevistas semi-dirigidas com três drag queens da cidade de Mossoró; 

como também a partir da observação participante, onde tive a oportunidade de 
vivenciar a experimentação drag queen – lady in drag1; a base teórica fundamenta-

se a partir da genealogia da homossexualidade e da drag queen, e da Teoria Queer, 

construída com base no pós-estruturalismo francês, a partir de conceitos 

desenvolvidos pelos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. 

 O primeiro capítulo inicia-se por meio de uma genealogia sobre a 

homossexualidade - onde é exposto o surgimento desta nomenclatura, no século 

XIX, associada à patologias; por oposição à heterossexualidade associada à 

normalidade. Desde então todos aqueles que fugissem da norma heterossexual 

eram segregados, sujeitos à violência e à rejeição social. A partir da década de 

1970, houve o avanço em relação às questões sobre gênero e sexualidade, por 

meio de movimentos sociais e discussões acadêmicas, permitindo uma gradativa 

aceitação da existência dos sujeitos desviantes. No entanto, com a expansão da 

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), a marginalização de homossexuais 

do sexo masculino ganhou força, uma vez que a síndrome era tratada pela 

população como um “câncer gay” - expressão corrente à época. Na década de 1990, 

emergiu discussões acerca da Teoria Queer, que indo de encontro à heteronorma, 

passou a abordar questões de gênero e sexualidade tendo como base o 

                                            
1 Conhecido também como Lady in Drag - mulher em drag -, já que se trata de mulheres de vivenciam 
a experimentação drag queen. 
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pensamento pós-estruturalista francês, contribuindo assim na desconstrução do 

conceito de gênero para o entendimento sobre as dissidências sexuais. 

 No segundo capítulo, é explicitada a trajetória das drag queens, desde que 

estas estavam inseridas apenas em peças teatrais, já que mulheres não poderiam 

interpretar qualquer tipo de papel artístico, até a hodiernidade, onde ganham maior 

visibilidade pelas novas mídias. No decorrer da história, houve sinuosidades que 

resultaram na queda e ascensão dessa expressão artística numerosas vezes. 

 No terceiro capítulo, é descrita a minha experiência Lady in Drag, assim como 

também os aspectos que me motivaram a executar tal expressão artística. 

Posteriormente, reconstroem-se as falas das entrevistadas sobre suas 

experimentações artísticas, as relações com seus familiares e os aspectos da vida 

que acreditam ser importantes para a construção de suas identidades artístico-

existenciais. 
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1. Gênero, genealogia da homossexualidade e Teoria Queer  

A sexualidade humana, nos últimos dois séculos, vem sendo alvo de uma 

grande visibilidade por parte de diversas áreas, como a psiquiatria, sociologia, 

religião, educação, antropologia, tornando-se, assim, uma questão socialmente 

debatida. Diante deste fato, a sexualidade vem sendo analisada e compreendida de 

acordo com numerosos pontos de vista. Hoje, ampliaram-se o número de 

instituições que se colocam no direito de ditar regras e normas, definindo-lhe 

padrões de pureza, sanidade ou insanidade, delimitando-lhe os saberes e as 

práticas pertinentes, adequados ou infames; mantendo, assim, a sexualidade em 

uma posição de controle e vigilância (LOURO, 2001).  

As minorias, contemporaneamente, conquistaram uma maior visibilidade do 

que outrora, levando-as, assim, ao encontro de grupos conservadores, que não 

aceitam a sexualidade além do binarismo heteronormativo. De acordo com Louro 
apud La Gandhi Argentina (2001, p. 542), “as minorias nunca poderiam se traduzir 

como uma inferioridade numérica mas sim como maiorias silenciosas que, ao se 

politizar, converte o gueto em território e o estigma em orgulho – gay, étnico e de 

gênero”. A maior apresentação ao mundo da pluralidade sexual acaba por ter efeitos 

contraditórios, pois há quem apoie e consuma seus produtos culturais, se veja na 

mesma condição e passa a, explicitamente, fazer parte deste grupo, como também 

intensifica a repulsa por parte dos conservadores, que investem tempo e 

elucubrações em campanhas a favor da família nuclear, fomentando a violência 

verbal e física para aqueles que não concordam com o seu posicionamento. 

Destarte, 

O grande desafio não é apenas assumir que as posições de 
gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível 
lidar com elas apoiadas em esquemas binários; mas também 
admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente 
atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar 
social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira” 
(LOURO, 2001, p. 541). 

Com parte dos sujeitos inserindo-se à fronteira, negando-se à identificação 

binária que é imposta por séculos, os modelos passam a quebrar-se, mostrando que 

é preciso ampliar o pensamento e o olhar para além do usual e socialmente 
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construído, pois “o anseio pelo cânone e pelas metas confiáveis é abalado” 

(LOURO, 2001, p. 542). Felizmente, os sujeitos transpassam-nas, não se vendo 

mais inseridos às clausuras impostas.  

 
1.1. Genealogia da Homossexualidade 
 

A ideia do sujeito homossexual não é um termo existente durante toda a 

história da humanidade2. O surgimento desta definição é advindo da segunda 

metade do século XIX, onde os sujeitos que vivenciam as práticas homossexuais, 

denominados de sodomitas, passaram a ser definidos como “um tipo especial de 
sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido” (LOURO, 2001, p. 542). Todos 

aqueles que fogem à norma heterossexual são obrigados a viver em segredo e 

segregados.  

A partir dos anos de 1970, houve um avanço em relação às questões sobre 

gênero e sexualidade. Nos EUA e Inglaterra, os movimentos de auto-organização 

das minorias sociais surgiram a partir de reuniões que beiravam à clandestinidade, 

como também de aparelhos culturais. No Brasil, não foi diferente. Como foi exposto 

por Louro (2001, p. 543), alguns artistas optaram por se desvincularem da 

associação equivocada de gênero e sexualidade, fazendo apresentações 

performáticas onde era incerta a identificação de feminino e/ou masculino, o que 

fazia com que provocasse a sociedade, que não conseguia – e ainda não consegue 

– enxergar tal atitude como algo natural das dissidências humanas. Surgiu também, 

em 1975, 

O Movimento de Libertação Homossexual no Brasil, do qual 
participam, entre outros, intelectuais exilados/as durante a 
ditadura militar e que traziam, de sua experiência no exterior, 
inquietações políticas, feministas, sexuais, ecológicas e raciais 
que então circulavam internacionalmente (LOURO, 2001, p. 
543). 

A partir destes acontecimentos, os movimentos pró-minorias sexuais vem se 

consolidando e, assim, a ideia de uma comunidade homossexual é criada de forma 

gradativa: a agenda se multiplica, intelectuais inseridos em instituições estrangeiras 

publicam artigos, jornais e revistas sobre temas voltados a esse público, a 

                                            
2 Antes, existia a ideia de sodomia, que é a relação amorosa e sexual entre dois homens. No entanto, 
era tida como indesejável ou pecaminosa, ao mesmo tempo em que era sendo possível render-se.   
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homossexualidade passa a ser teorizada, sujeitos que são referência nas artes e na 

academia passam a se assumir publicamente, a militância cresce cada vez mais, 

fazendo com que um maior número de pessoas se libertem e se permitam “sair do 

armário3”. Desta forma, “gays e lésbicas eram representados como ‘um grupo 

minoritário, igual mas diferente’; um grupo que buscava alcançar igualdade de 

direitos no interior da ordem social existente, [construindo] ‘uma identidade enquanto 
grupo social’” (LOURO apud TREVISAN, 2001, p. 543-544).  

A homossexualidade é uma identidade associada às escolhas amorosas dos 

sujeitos e aos desejos destes, definindo o homossexual aquele que mantem 

relações sexuais e amorosas com alguém do mesmo sexo. No entanto, como 
colocado no livro A História da Sexualidade, do filósofo francês Michel Foucault 

(2007) e, posteriormente, em Problemas de Gênero da filósofa norte-americana 

Judith Butler (2012), a sexualidade não é o fator base para ser definida a identidade 

de gênero de um indivíduo, pois ambas as coisas não tem ligação direta. Outra 

questão debatida é o fato de que a ideia colocada por volta dos anos de 1970 exclui 

outras identidades, como a bissexual e a transexual. Por conta disso, a divergência 

se multiplicava cada vez mais dentro da comunidade.  

No início da década de 1980, a intolerância aos grupos homossexuais por 

setores conservadores da sociedade passou a ser ainda mais gritante, com o 

surgimento da AIDS – esta síndrome ficou conhecida por um período como o 

“câncer gay”. Entretanto, o fato causou efeitos contrários e benéficos até mesmo em 

sujeitos que não fugiam à norma sexual, com o surgimento de redes de 

solidariedade a pessoas soropositivas. Louro afirma que a consequência das redes 

de solidariedade 

São alianças não necessariamente baseadas na identidade, 
mas sim num sentimento de afinidade que une tanto os sujeitos 
atingidos (muitos, certamente, não-homossexuais) quanto seus 
familiares, amigos, trabalhadores e trabalhadoras da área da 
saúde, etc. As redes escapam, portanto, dos contornos da 
comunidade homossexual tal como era definida até então 
(LOURO, 2001, p.545). 

  
A partir de então, os discursos são direcionados às práticas sexuais – 

enfatizando, principalmente, o sexo seguro – e não apenas às identidades de 

gênero. Ao mesmo tempo, a homofobia mostra-se cada vez mais cruel, com a 
                                            
3 Termo usado para designar o ato de se assumir homossexual. 
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reprodução da metáfora de que a ‘homossexualidade pega’. Desencadeou-se, 

então, uma ‘epidemia de informação’, uma vez que a prática homossexual, ao 

contrário do que se podia imaginar, estava muito mais disseminada na sociedade.  

Havia grupos que estavam em busca da tão esperada igualdade sexual e de 

gênero, enquanto outros acreditavam que o ideal era a quebra de poder direcionado 

ao heterobinarismo. Assim, esse último grupo tinha como objetivo 

Desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e sexuais, pondo 
em xeque as dicotomias masculino/feminino, homem/mulher, 
heterossexual/homossexual; e ainda outros não se contentam 
em atravessar as divisões mas decidem viver a ambiguidade 
da própria fronteira (LOURO, 2001, p.546). 

Via-se, então, a necessidade da criação de um pensamento e formulações 

pós-identitárias, onde os sujeitos que fogem a norma e decidem estar à fronteira 

sejam englobados aos debates sobre minorias sexuais. A partir desta máxima, 

teóricos e intelectuais uniram-se para debater, em meados da década de 1990, 

questões de gênero e sexualidade tendo como base o pensamento pós-

estruturalista francês, assim como acreditam na desconstrução para a obtenção do 

entendimento sobre as mais diversas dissidências sexuais. Como diz Seidman 

(1995, p. 125), os teóricos queer “imaginam o social como um texto a ser 

interpretado e criticado com o propósito de contestar os conhecimentos e as 

hierarquias sociais dominantes”.  

 

1.2. Teoria Queer 

A Teoria Queer surgiu, nos Estados Unidos, no final da década de 1980, a 

partir da necessidade da criação de uma corrente teórica que analisasse as 

questões relacionadas às minorias sexuais e de gênero de uma maneira que as 

distinguissem de como eram usualmente colocadas pelas Ciências Sociais. Tendo 
ganhando maior reconhecimento em conferências em universidades da Ivy League4, 

foi construída em departamentos relacionados à Filosofia e Crítica Literária. 

 A sexualidade é compreendida tanto pela Teoria Queer como pela Sociologia 

como uma construção histórica e social, no entanto, o que difere o posicionamento 

                                            
4 É a junção de oito universidades, localizadas no nordeste dos Estados Unidos, que tem como 
características em comum a admissão seletiva e o elitismo. Entre elas estão as Universidades de 
Harvard, Columbia e Yale. 
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de ambas é a descrença que a primeira tem sobre a heterossexualidade ser 

sinônimo de natural; de ordem social. De acordo com a lógica existente na Teoria 

Social até meados de 1990, os estudos sobre sexualidades dissidentes eram 

desenvolvidos dentro da realidade heterossexual, corroborando-a e naturalizando-a. 

 Não foi aleatoriamente que o termo queer surge para denominação dos 

estudos na área das dissidências de gênero e sexualidade. Tendo sido marcado por 

uma série de degradações sociais históricas5, hoje é utilizado com cunho político 

para “problematizar a política do sexual, das performances de gênero e da 

instabilidade das identidades” (COELHO, 2012, p. 41). Quem primeiro empregou o 

termo Queer Theory foi Teresa de Lauretis, em fevereiro de 1990, na Califórnia. 

Desde a gênese, os estudos tinham como marco político o enfrentamento aos 

estudos gays e lésbicos assimilacionistas. Esse enfrentamento não se dava com 

intuito de aniquilação dos discursos, mas como alerta para os estudos gays e 

lésbicos das armadilhas do hegemônico. O queer aponta para as fraturas do sujeito, 

o caráter efêmero e contextual e busca alianças para se contrapor aos  regimes 

normalizadores que criam identidades. 

 O encontro do pós-estruturalismo francês com os Estudos Culturais norte-

americanos, juntamente ao rompimento com a concepção iluminista proporcionou a 
base do desenvolvimento da Teoria Queer. De acordo com autores da área, o 

provisório, circunstancial e cindido faz parte do sujeito no pós-estruturalismo 
(MISKOLCI, 2009). Desta forma, foi principalmente nas obras A História da 

Sexualidade I: a vontade de saber (2007), de Michel Foucault e Gramatologia 

(2004), de Jacques Derrida que os teóricos viram uma oportunidade de distanciar os 

estudos queer do que fora colocado até então pelas ciências sociais. 

 A contribuição de Foucault (2007) está direcionada à contrariedade existente 

na sociedade em relação à sexualidade, uma vez que, segundo o autor, o sujeito 

“fala prolixamente do seu próprio silencio, obstina-se em detalhar o que não diz; 

denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem 

funcionar” (FOUCAULT, 2007, 14). Assim, baseando-se na explicação de Miskolci 

(2009), 

                                            
5 O termo queer era direcionado de forma pejorativa aos sujeitos desviantes à heteronorma, tendo 
semelhança aos termos em português “bicha”, “viado”, “bizarro”, “estranho”. 
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A sexualidade não é proibida, antes produzida por meio de discursos. 
Ao expor e analisar a invenção do homossexual, ele mostrou que 
identidades sociais são efeitos da forma como o conhecimento é 
organizado e que tal produção social de identidades é “naturalizada” 
nos saberes dominantes. A sexualidade tornou-se objeto de 
sexólogos, psiquiatras, educadores, de forma a ser descrita e, ao 
mesmo tempo, regulada, saneada, normalizada por meio da 
delimitação de suas formas em aceitáveis e perversas. Daí a 
importância daquelas invenções do século XIX, a homossexualidade 
e o sujeito homossexual, para os processos sociais de regulação e 
normalização. (MISKOLCI, 2009, p. 153). 

 Associado ao pós-estruturalismo, Jacques Derrida desenvolveu estudos sobre 

a perspectiva metodológica da desconstrução e o conceito de suplementaridade, 

ambos abarcados à construção da Teoria Queer. O conceito de suplementaridade 

surge a partir “de uma dinâmica de presença e ausência, ou seja, o que parece estar 

fora de um sistema já está dentro dele e o que parece natural é histórico” 

(MISKOLCI, 2009, p. 153). Destarte, é necessária a existência da homossexualidade 

para a autoafirmação da heterossexualidade, definindo-se, assim, de acordo com 

aquilo que não é. A desconstrução parte do “jogo entre presença e ausência” 

(MISKOLCI, 2009, p. 153), enquanto a suplementaridade é  

o efeito da interpretação porque oposições binárias como a de 
hetero/homossexualidade, são reatualizadas e reforçadas em todo 
ato de significação de forma que estamos sempre dentro de uma 
lógica binária que, toda vez que tentamos quebrar, terminamos por 
reinscrever em suas próprias bases. (MISKOLCI, 2009, p. 154). 

 Após o desenvolvimento das teorias citadas acima, alguns teóricos passaram 

a focar na produção de analises sociais baseando-se em temas que a Teoria Queer 

abarca. Berenice Bento, Paul Beatriz Preciado, Judith Butler e Guacira Lopes Louro 

podem ser citados como autores que concordam que a sexualidade é tida como um 

dispositivo histórico de poder, assim como um modo de regulação social, onde as 

sociedades ocidentais são organizadas de acordo com o binarismo 
homo/heterossexual. Segundo um dos fundadores da Teoria Queer, o sociólogo 

Steven Seidman, o queer parte do desenvolvimento da pesquisa “daqueles 

conhecimentos e daquelas práticas sociais que organizam a ‘sociedade’ como um 

todo, sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos, 

atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições sociais”. 

(SEIDMAN, 1996, p.13) 
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 O que Foucault coloca em suas obras sobre os dispostos de sexualidade 

relacionados à ordem social, na analítica queer é nomeado como 

heteronormatividade. Esta nomenclatura foi desenvolvida por Michael Warner, na 

sua obra Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory (1993), no 

entanto, foi Sedgwick quem explicitou o pensamento de que ordem social e ordem 

sexual não são divergentes e que mesmo que haja o dualismo homo/hetero, é 

priorizada a heterossexualidade, naturalizando-a (MISKOLCI, 2009). 

 A heteronormatividade não é apenas um modo de regulação social 

direcionada àqueles que se relacionam sexualmente com sujeitos do sexo oposto, é 

um mecanismo que “expressa as expectativas, as demandas e as obrigações 

sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural e, portanto, 

fundamento da sociedade” (MISKOLCI, 2009, 156). Assim, a heteronormatividade, 

que se mostra compulsória, é empregada sobre todos os sujeitos, sendo estes 

hetero ou homossexuais. O objetivo não é apenas que sejam heterossexuais, mas 

também que ajam de acordo com este modelo. Após a despatologização da 

homossexualidade, “é visível o predomínio da heteronormatividade como marco de 

controle e normalização da vida de gays e lésbicas, não mais para que se ‘tornem 

heterossexuais’, mas com o objetivo de que vivam como eles”. (MISKOLCI, 2009, p. 

157). Por conta disto, é possível visualizar com frequência casais homossexuais que 

reproduzem essa lógica a partir de definições como ativo e passivo no 

relacionamento.  

 Para Butler (2003) há uma distinção entre normais e anormais. Na cultura 

ocidental os ditos normais, que a autora designa-os como “gêneros inteligíveis”, são 

aqueles que seguem de acordo com a matriz heteronormativa, direcionando assim a 

naturalização do binarismo sexual e de gênero e afirmando – a partir das atitudes 

em meio social – que gênero e sexo estão correlacionados e que um existe apenas 

em decorrência do outro. Os sujeitos que não se enquadram à norma são 

considerados abjetos, tendo a sua própria humanidade questionada. 

 Sabendo que o gênero é culturalmente construído, a partir do momento em 

que gênero e sexo passam a não ter mais uma ligação direta, tornando-se 

independentes, o primeiro torna-se um “artifício flutuante”, visto que homem e 

masculino podem habitar um corpo feminino ou masculino e vice-versa (BUTLER, 

2003). De qualquer forma, estabelecer o gênero e sexo como fixo ou livre torna-se 
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dogmático, pois impõe limites às diversas formas realizáveis de ambas 

culturalmente.  

 Autores posteriores a Butler, como Bento (2006), Louro (1997), Preciado 

(2002, 2008) e Week (2001), concordam com a teoria da primeira de que o gênero é 

transitório. É perceptível para todos os autores citados que os fatores que levam a 

tal fato estão, principalmente, “nas relações sociais, atravessadas por diferentes 

discursos, símbolos, representações e práticas por meio dos quais os sujeitos vão 

se construindo como femininos ou masculinos, configurando e reconfigurando seus 

lugares sociais” (COELHO, 2012, p. 44). 

 As identidades de gênero e sexual são fluidas e performáticas, sendo 

“passiveis de transformações ao longo do tempo e construídas dentro da 

inteligibilidade da cultura” (COELHO, 2012, p. 44). Desta forma, as identidades 

mostram-se não ontológicas, reconstruindo-se de acordo com os discursos e 

vivencias que são experienciadas no decorrer da vida dos sujeitos. O queer propõe, 

então, a desontologização da Natureza. 

 O filósofo Paul Beatriz Preciado trouxe, em sua obra Manifesto Contrassexual 

(2014), o conceito de contrassexualdade às discussões da Teoria Queer. No limiar 

da sua obra, o autor afirma que “a contrassexualidade não é a criação de uma nova 

natureza, pelo contrário, é mais o fim da Natureza como ordem que legitima a 

sujeição de certos corpos a outros” (PRECIADO, 2014, p. 21). No caso, a Natureza, 

é o que se foi imposto no decorrer da história em relação a heterossexualidade ser o 

único caminho permitido a exercer a sexualidade. 

 A contrassexualidade é definida a partir de dois pontos, sendo o primeiro a 

afirmação de que “as performatividades normativas foram inscritas nos corpos como 

verdades biológicas” (PRECIADO, 2014, p. 21), sendo necessária a análise sobre a 

diferenciação sobre gênero e sexo. O segundo ponto propõe “a substituição desse 

contrato social que denominamos Natureza por um contrato contrassexual” 

(PRECIADO, 2014, p. 22), pois, no âmbito do contrassexual, os corpos se 

reconhecem como corpos falantes e não como homem e mulher. Desta forma, é 

possível que estes corpos falantes ocupem espaços que jamais tiveram a 

oportunidade de fazê-lo por conta da ordem social estabelecida, como flutuar entre 

os gêneros ou estar à fronteira. Por conseguinte, o sujeito contrassexual abnega das 
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regalias que usufruía por se manter na ordem do Natural, além de não aceitar o 

reconhecimento por meio de identidades sexuais que lhe é instituído.  

 O termo contrassexual foi baseado pelas ideais de Michel Foucault que 

acreditava que a melhor maneira de resistir “à produção disciplinar da sexualidade 

em nossas sociedades liberais” (PRECIADO, 2014, p. 22) era a partir da 

contraprodutividade – que está relacionado às formas de saber-prazer dissidentes à 

sexualidade moderna - e não da proibição. 

 Na contrassexualidade, os prazeres sexuais são mecanismos de 

autoafirmação da sexualidade hegemônica, em que coloca os órgãos reprodutivos, 

assim como todo o corpo, voltados à tecnologia sexual. Para o autor, este se refere 

à definição do que os sujeitos devem ser e onde e como devem exercer a sua 

sexualidade. A vista disso, Preciado (2014, p. 22-3) que 

A contrassexualidade é também uma teoria do corpo que se situa 
fora das oposições homem/mulher, masculino/feminino, 
heterossexualidade/homossexualidade. Ela define a sexualidade 
como tecnólogia, e considera que os diferentes elementos do 
sistema sexo/gênero denominados “homem”, “mulher”, 
“homossexual”, “heterossexual”, “transexual”, bem como suas 
práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, produtos, 
instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, 
programas, conexões, fluxos de energia e informação, interrupções e 
interruptores, chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, 
mecanismos, usos, desvios...  

 A socióloga Berenice Bento considera os estudos queer bastante 

significativos em relação à desconstrução do que se é considerado humano, uma 

vez que possibilitou aos sujeitos desviantes a oportunidade de constituírem “suas 

identidades sob os mesmos processos que os considerados ‘normais’” (BENTO, 

2006, p. 70). Para a autora, a Teoria Queer está voltada a diversos temas – dentre 

eles, “a sexualidade como dispositivo, o caráter performático das identidades de 

gênero; o alcance subversivo das performances e das sexualidades fora das normas 

de gênero, o corpo como um biopoder, fabricado por tecnologias precisas” (BENTO, 

2006, p. 81) - que juntos compõem os estudos sobre gênero, corpo e sexualidade.  
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2. Perspectiva histórica e contemporânea sobre a experimentação drag queen 

 Sabe-se que a performance drag queen não é um fenômeno contemporâneo. 

Tendo emergido paralelo ao teatro, ambos estão presentes desde o limiar da 

humanidade. Para o transformismo6, o teatro grego é considerado como ponto 

inicial, uma vez que, neste ambiente, foi estabelecido que apenas homens poderiam 

interpretar as personagens, sendo estas femininas ou masculinas. Assim como no 

teatro grego, numerosas expressões artísticas ao redor do mundo têm como uma 

das características personagens femininas sendo interpretadas por homens.  

 De acordo com Roger Baker, em sua obra Drag: The History of Female 

impersonation in the Performing Arts (1994), as artistas drag queens seguiam dois 

rumos distintos: haviam aquelas que estavam inseridas em rituais pagãos, onde 

eram exercidos papeis satíricos que se assemelhavam ao bufão, como também 

existiam as personagens voltadas ao sacro. Entretanto, em meados de 1100, a igreja 

inseriu o teatro à sua realidade com o objetivo de transmitir mensagens cristãs à 

sociedade, além da tentativa de cessar rituais pagãos. Como não era permitido que 

mulheres estivessem presentes em funções relacionadas diretamente a igreja, como 

também não havia espaço para mulheres nas histórias bíblicas – e o pequeno 

espaço existente não exigia muitas falas -, jovens garotos interpretavam os papeis 

femininos (AMANAJÁS, 2015). Mesmo após o rompimento do teatro com a igreja, 

homens continuaram a assumir todos os papeis disponibilizados às artes cênicas. 

 Assim como no ocidente, no oriente também estava presente na arte a 

personificação de papeis femininos aos homens. Nesta parte do planeta, até o 

século XIX, “todas as principais formas teatrais clássicas que necessitam da ação 

direta do ator foram também concebidas a partir da construção do feminino” 

(AMANAJÁS, 2015, p. 6). Entre as artes que utilizavam do homem para a 

construção de papeis femininos, estão o teatro Topeng7 da Indonésia, o Kathakali da 

India8, o Kabuki do Japão9 e a Ópera de Pequim da China10.  

                                            
6 Ato advindo de um sujeito que se veste com roupas geralmente usadas pelo sexo oposto, com o 
intuito apenas de performar, sem que tal ato interfira em sua sexualidade. 
7 Dança de máscaras surgida no século XVII que tinha na composição da personagem “adereços 
como perucas, leques e máscaras [...], assim como gestos específicos e qualidade de leveza de 
movimentos” (AMANAJÁS, 2015, p. 6). 
8 Originou-se no século XVII. Os artistas que se dedicavam a essa arte passavam de 10 a 12 anos se 
especializando a personagem. 
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 A idade média foi bastante rica no quesito às criações artísticas nas artes 

cênicas. Já tendo se desvinculado da igreja, abrindo-se ao desenvolvimento de 

peças teatrais que não estivessem voltadas apenas às questões bíblicas, deu 

permissividade para o ressurgimento da “tradição de se transformar em outro 

através do mascaramento facial11” (AMANAJÁS, 2015, p. 9). Este continuou sendo 

utilizado apenas por homens, entretanto, já era permitido que mulheres estivessem 

presentes nos palcos. 

 No século XVI, o Teatro Elisabetano e, consequentemente, as obras de 

Willian Shakespeare, continuou direcionando alguns papeis femininos aos homens 

jovens, que se travestiam para interpretar a personagem. Inclusive, há uma história 
reproduzida entre as drags queens em que afirmam que Shakespeare criou a sigla 

DRAG, que significa Dressed As A Girl12. O objetivo do escritor era indicar que a 

personagem que estava sendo criada era feminina, mas que seria personificada por 

um homem13.  

 Em 1674, após a ascensão do rei Carlos II, na Inglaterra, as mulheres 

passaram a encenar legalmente nos palcos. Infelizmente, suas habilidades cênicas 

eram o que menos importava, não havendo preocupação a leitura e ao 

desenvolvimento de técnicas, uma vez que sexualização das atrizes era de maior 
importância.  Desta forma, a presença de drags na dramaturgia foi sendo cessada 

paulatinamente.  

 No decorrer dos séculos, a realidade europeia foi sendo modificada, sendo a 

leitura mais acessível e os aspectos artísticos mais presentes na cultura. Desta 
forma, no século XVIII, as drags, que outrora haviam sido escanteadas, voltaram aos 

palcos dando vida a si mesmo de forma satírica. Além disso, segundo Baker (1994), 

                                                                                                                                       
9 Emergiu em meados do século XVII, tendo em 1624, a proibição de qualquer participação de 
mulheres.  
10  Estabeleceu-se nos palácios imperiais da Era Ming, no século XVIII, permitindo que as mulheres 
se dedicassem apenas a dança, deixando que os homens fossem responsáveis pela parte teatral. 
11 Segundo Amanajás, o ressurgimento das máscaras aconteceu na Itália por meio da commedia 
dell’arte. 
12 Vestido como uma garota. 
13 Não é sabido se de fato Shakespeare criou o termo, uma vez que nenhum de seus manuscritos foi 
mantido até a contemporaneidade.  
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as crossdressers14 estavam presentes na sociedade, sendo relacionadas, pela 

primeira vez, ao homossexual do gênero masculino.   

 Outras mudanças contribuíram para a ascensão da drag queen na sociedade 

europeia. Um dos fatores que favoreceu à nova abordagem que o teatro deu às 

relações cotidianas e aos temas que estavam sendo abordados no ambiente cênico 

até então foi a não valorização de temas relacionados à “infidelidade, estupro de 

inocentes, heranças classes em ascensão, a caótica vida na cidade em comparação 

à vida no campo e a relação matrimonial entre homens e mulheres” (AMANAJÁS, 

2015, p. 10). Assim, com as prioridades sendo modificadas, a abertura às questões 

relacionadas aos homossexuais foi sendo expandida.   

 Quando a prática de crossdresser deixa de ser estilizada, as drags voltam a 

ser marginalizadas, tendo a sua imagem relacionada ao frívolo, grotesco, 
escatológico. Por conta deste acontecimento, surgiram as Molly Houses - bares 

onde haviam encontro de drags que tinham como objetivo se montarem e agirem 

livremente como mulheres. A valorização das atrizes, permitindo que estas 

exercessem papeis com maior seriedade e menos sexualizados reforçou ainda mais 
a perca de visibilidade às drags, estando estas se montando principalmente por 

motivos cômicos.  

 No entanto, na Ópera continuava a ser permitido que homens 

personificassem com seriedade papeis femininos. Para que os homens não 

tivessem a sua voz modificada com a chegada da puberdade, na Itália, a igreja 

mutilava-os, sendo assim conhecidos por castrati. Acredita-se que cerca de 70% dos 

homens que compunham os coros das óperas sofreram com tal ato. Usualmente, na 

fase adulta, os castratis continuavam a se expressar de maneira feminina, por meio 

das roupas e trejeitos, expondo a sua dúbia sexualidade. 

 Com a chegada do século XIX, as drag queens passaram a atuar novamente 

em papeis com maior seriedade no cenário artístico. Inclusive, é neste mesmo 

século, no ano de 1887, que acontece a primeira aparição do nome drag no 

dicionário de língua inglesa15. A palavra homossexual também teve o seu 

                                            
14 O termo significa vestir-se ao contrário. Não tendo ligação direta com travestismo ou 
transexualidade, o termo é direcionado àqueles que vestem roupas que não vão de acordo com o 
gênero que lhe foi imposto ao nascer.  
15 Dictionary of Slangs and Uncovencional English. 
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nascimento no século XIX e, junto com ela, as implicações sociais relacionadas a 

esta forma de sexualidade que, tida como desviante, passaram a ganhar 

importância. 

 Havia, em Londres, estabelecimentos chamados de Music Hall, onde homens 

se reuniam para expor suas performances caricatas. Paulatinamente, as damas 

pantomímicas16, que passaram a ser de grande importância e possibilitar maior 
visibilidade para as drags no século XX, inseriram-se no cotidiano desses espaços. 

As damas pantomímicas eram bastante respeitadas artisticamente, sendo, até 
meados dos anos 50, a única forma de representação drag queen existente. No 

entanto, após os acontecimentos mundiais daquela época, como as duas grandes 

guerras e a maior atuação da mulher na sociedade, fizeram com que o papel da 

drag queen fosse modificado. 

 Ao fazer uma recapitulação da representatividade da drag queen entre o 

século XVII até a primeira metade do século XX, Baker (1994, p. 161) afirma que  

No final do século XVII o ator feminino havia se tornado uma figura 
cômica, uma criatura do burlesco e da paródia. Suas aparições nos 
palcos durante os próximos 150 anos ou mais eram ocasionais, mas 
pelos meados do reinado Vitoriano sua reabilitação estava em 
andamento e ele entrou no século XX com largo sorriso, as mãos na 
cintura, vestindo roupas estranhas parodiando a alta moda, um ninho 
de pássaro como peruca e uma maquiagem descontroladamente 
exagerada. [...] Seu humor era robusto e terrenamente doméstico 
quando ele ganhou a confiança do público e compartilhou as 
provações da vida conjugal. Ele se tornou a dama pantomímica; 
amplamente popular, habilitada por todos os principais comediantes 
da época e críticos sérios de teatro lhes deram avaliações sérias. 

 O surgimento das novas mídias – como o cinema e a televisão -, assim como 

a ativa atuação dos movimentos pró-minorias sociais, impossibilitaram que as damas 

pantomímicas dessem continuidade às suas aparições, proporcionando novas 

possiblidades de atuação para as drags. Outro fator de grande influência à mudança 

de rumo das drags, foi a valorização de uma nova forma de teatro – o musical – 

utilizando de glamour às suas personagens, sendo o frívolo e grotesco escanteado. 

Nessa mesma época, belas jovens, que nasceram com um objeto fálico, passaram a 

frequentar em maior frequência estabelecimentos nas cidades. Destarte, os fatores 

                                            
16 Corresponde a homens que personificavam mulheres e adotaram a teatro pantomímico – que é a 
apresentação apenas por meio de expressões corporais – como modo de expressão artística. Esse 
tipo de personagem esteve em bastante evidência na década de 1920. Um dos maiores sucessos 
relacionados a essa incorporação foram as Dolly Houses. 
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citados, juntamente ao maior número de atrizes e papeis teatrais disponibilizados 

especificamente para estas, acarretou numa nova forma de ser drag. 

 O cinema norte-americano exerceu uma forte influência em relação a 

emancipação das mulheres. Estas passaram a ter maior liberdade do que outrora, 

havendo assim uma mudança em relação à estética feminina, como também na 

ligação destas com o mercado de trabalho. Para a artista drag queen, essas 

mudanças foram de suma importância, uma vez que elas se baseavam nas 

mulheres da vida real para personificar o feminino.   

 Por volta dos anos 50, a mídia de massa se tornou bastante expandida e 

hegemônica, visto que a contemplação de outras formas de arte – como a teatral – 
passou a ser menos valorizada. Por conta disso, a visibilidade drag mais uma vez foi 

desvalorizada, deixando-as ocultadas até os anos 70. Na mesma época, o 

movimento anti-homossexual foi ganhando força, influenciando a maior 

marginalização de todos aqueles que iam de encontro ao padrão heteronormativo. 

De acordo com Baker (1994), houve a reprodução de informações pelo jornal 

Sunday Pictoral onde era dito que existiam “homens do mal”, alertando que estes 

estavam presentes em abundância em teatros e que tinham trejeitos não 

masculinizados, além de chamarem uns aos outros por nomes femininos.   

 Os anos de 1960 foram marcados por mudanças bastante significativas no 

que diz respeito às questões artísticas e aos movimentos pró-minorias sexuais. O 

acesso à pílula anticoncepcional proporcionou maior liberdade sexual às mulheres, 

assim como a não criminalização da homofobia, nos Estados Unidos, deu uma maior 

visibilidade aos homossexuais. No que se refere à arte, a cultura de massa ganhou 

força, estando presente na literatura17, cinema18, artes plásticas19 e música20. Além 

disso, com essa forma de expressão artística, a população teve acesso à 

                                            
17 William Burroughs, Allen Ginsberg e Jack Kerouac são nomes presentes na literatura Beat, inserida 
na contracultura dos anos de 1950 e 1960. 
18 Cinema novo no Brasil, Nouvelle Vague na França, New Wave no Irã, Neorrealismo na Itália são 
movimentos que influenciaram o movimento cinematográfico contracultural entre as décadas de 1940 
a 1960. 
19 Roy Lichtenstein e Andy Warhol são artistas que propagaram a pop art nos de 1950 e 1960 nos 
Estados Unidos. 
20 Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix ganharam bastante visibilidade no movimento 
contracultural da década de 1960, por conta das letras de suas músicas que propagavam ideais que 
iam de encontro aos padrões comumente estabelecidos na época.  
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reprodução massiva da arte, estando o kitsch21 imerso na residência de grande 

parte dos sujeitos até dias hodiernos. Amanajás apud Dempsey (2010) explica que 

os artistas que compunham a pop art, que foi o modo de expressão artística que 

guiou a expansão da cultura de massa na década de 60, 

discutiam a crescente cultura de massa que se manifestava no 
cinema, na propaganda, na ficção científica, no consumismo, na 
mídia e nas comunicações, no design de produtos e nas novas 
tecnólogas que se originaram nos Estados Unidos mas que estão se 
espalhavam por todo o ocidente [...] No inicio dos anos 60 o público 
viu pela primeira vez criações que, desde então, se tornaram 
internacionalmente famosas: as serigrafias de Marlyn Monroe, feitas 
por Warhol, os quadrinhos feitos a óleo de Lichtenstein [...] colocados 
em ambientes domésticos que incorporam cortinas de chuveiros, 
telefones e gabinetes de banheiro de verdade.  (p. 217 a 219). 

 A partir do surgimento de um novo cenário cultural nas grandes cidades, os 

jovens homossexuais passaram a buscar a sua própria identidade extraindo da 

estética, da fala e da música características que os contemplassem. Por conta disso, 

espaços específicos para os homossexuais foram construídos sendo, entretanto, no 

limiar da sua ascensão, localizados em locais periféricos, uma vez que o preconceito 

ainda estava bastante enraizado na população, corroborando a ideia de que estes 

espaços não poderiam estar localizados juntamente àqueles direcionados às 

famílias nucleares; aos sujeitos conservadores. Inserido neste contexto que, 
novamente, as drags ressuscitam no cenário cultural. 

 Um fator importante deste período, especialmente em Nova Iorque, foi a 

emergência de “artistas de todas as vertentes [...] que uniam-se em busca de uma 

nova arte efêmera ou não, uma manifestação artística que se localizava no ‘entre’, 

no ‘ser’ e ‘não ser’, cuja hibridização das linguagens e formas dava o caráter novo e 

desbaratinador do novo acontecimento artístico” (AMANAJÁS, 2015, p. 16). Artistas 

como David Bowie, Roxy Music, New York Dolls, Velvet Underground, Brian Eno 

foram bastante representativos no que diz respeito à androginia e à transitação entre 

os gêneros. Suas indumentárias continham elementos tanto do universo masculino 

quanto do feminino, o que deu início a desconstrução de gênero no cenário musical 

norte-americano e, posteriormente, em grande parte do globo terrestre.  

                                            
21 Direcionado ao consumo em massa, é a reprodução em série e sem qualidade necessária de 
artefatos da cultura erudita. 
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 O leque de possiblidades culturais existentes após a inserção artística, citada 

anteriormente, no imaginário popular disponibilizou grandes possiblidades para as 
artistas drag queens. Baseando-se majoritariamente em atrizes hollywoodianas e 

cantoras da música pop norte-americana, estas passaram a ser a nova forma de 
comunicação entre as drags e seu público. Artistas como Cher, Marylin Monroe, 

Madonna e Judy Garland foram alguns dos espelhos para aquelas que vivenciavam 

a personificação feminina dentro e fora das casas de show, proporcionando-lhes um 

vasto material artístico.  

 Nos anos de 1970 e 1980, a drag expandiu o seu espaço de atuação, estando 

presente não apenas em casas de shows, como também nas rádios, programas de 

televisão, na música e no cinema. Amanajás (2015) cita aparições bastante 

significativas para a inserção da drag no showbiz22, como nos filmes, A Gaiola das 

Loucas (1978), Priscilla, a Rainha do Deserto (1994) - onde houve uma drag como 

protagonista-, Quanto mais Quente Melhor (1959), Pink Flamingos (1972), The 

Rocky Horror Picture Show (1975), entre outros.  

                    
Divine, protagonista do filme Pink Flamingos. Foto retirada do site Papo de Cinema 

 

 Havia, nessa época, duas vertentes de atuação drag: uma que era voltada 

para a satirização das personagens e outra em que a inspiração instalava-se apenas 
em divas pops. As artistas afirmavam que a politica não estava presente em seus 

discursos pois a existência da arte drag estava direcionada à diversão de seu 

público, não estando a política preenchendo o requisito que fora colocado. No 

entanto, como o estar drag queen é um ato de resistência, uma vez que tal ato foge 

                                            
22 Equivalente à indústria do entretenimento. 
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do padrão social – que consiste no binarismo de gênero e sexual -, além da 

associação existente à grupos gays, a drag tornou-se o símbolo de resistência e luta 

pelos direitos gays. A partir de então, uma nova categoria nasce: a drag queen 

radical. 

 Na década de 1980, a marginalização das drags esteve mais acentuada. A 

síndrome da AIDS - que era tida como o “câncer gay” – aterrorizou a sociedade, 
delimitando novamente a atuação de drag queens aos bares que tinham como 

público alvo os homossexuais. Com os locais de atuação tendo sido modicados, a 

indumentária seguiu o mesmo caminho, passando a ser mais conceitual e menos 

luxuosa do que outrora. No entanto, no final da década a situação passou a 

descomplicar para as artistas, tendo diversos setores relacionados a arte baseando-

se nas drags para suas criações. Como exemplo, pode-se ser citada a cantora 

norte-americana Madonna, que a partir da cultura drag, criou uma nova dança 

chamada Voguing23. Como também estilistas que se basearam nelas para a criação 

de coleções de roupas. 

 Emergindo novamente ao convívio social, em meados de 1990, as drags 

voltaram a executar a sua função de entretenimento, por meio de apresentações 

caricatas exercidas por meio de dublagens – como no caso do lipsync24 -, “voguing 

ou em esquetes cômicas abordando principalmente a cultura e o universo gay 

através de zombarias, roupas conceituais e magnificas e de um dialeto próprio” 
(AMANAJÁS, 2015, p. 18). Nessa mesma década, as drags passaram a ter uma 

forte participação política nas causas gays, tonando-se protagonistas das paradas 

gays em todo o mundo. 

 A disseminação da arte drag alcançou o seu apogeu – que se estende até a 

atualidade – quando, ainda nos anos de 1990,  RuPaul ganha visibilidade na 

indústria do entretenimento com sua música – que inclusive, chegou ao segundo 
lugar na lista da billboard25 -, trabalhos como modelo e aparições em programas 

televisivos. A aceitação da artista foi bastante significativa ao ponto de, em 2009, 

haver a criação de um reality show onde a RuPaul é a protagonista. O programa 
                                            
23 Consiste numa série de movimentos que são baseados em poses feitas por modelos nas 
passarelas; 
24 “Dublar uma música de alguma cantora de modo verossimilhante ou caricatural” (AMANAJÁS, 
2015, p. 18); 
25 Conhecida também como The Music Bible – A Biblia da Música -, é uma revista semanal norte-
americana especializa em música. 
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chamado RuPaul’s Drag Race26, que tem ganhado audiência máxima em diversos 

países, mostrando assim que o estar drag queen está sendo cada vez menos 

marginalizado, proporcionondo maior visibilidade às drags e a cultura LGBTT, 

possibilitando a maior aceitação do publico em relação às drags e sua arte, além de 

dar oportunidade às artistas expor o seu trabalho. 

 Após a inserção nos anos 2000, foi possibilitada uma maior propagação da 

cultura pop, uma vez que as informações se tornaram mais acessíveis na maior 

parte dos espaços globais, conectando-os, assim, por meio das novas mídias. 

Consequentemente, a cultura pop, nascida em terra norte-americana, passou a estar 

enraizada na cultura dos sujeitos em numerosas localidades. Destarte, foram 

nascendo novas divas pops, alcançando novos patamares e proporcionando novas 

formas de inspirações para as drags. Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Ariane 

Grande, Lana Del Rey, Demi Lovato são alguns nomes presentes no espaço cultural 

dos sujeitos que se enquadram no grupo LGBTT. 

2.1. Drag queen no Brasil 

 No Brasil, as drags passaram a ter maior visibilidade e permissividade de 

atuação por volta dos anos de 1990, no entanto, nos anos de 1970, algumas delas já 

estavam em ascensão com posições que contestavam os paradigmas sociais 

vigentes. O grupo Dzi Croquettes27 estava à frente no quesito desconstrução de 

gênero na década citada. A ditadura militar, que estava presente no Brasil desde a 

década anterior, não foi uma barreira para o grupo incorporar a personificação de 

mulheres em suas apresentações teatrais. O sucesso foi bastante abrangente, tendo 

apresentações realizadas até mesmo fora do país, além da criação de um 

documentário – que leva o nome do grupo -, em 2009, sobre a vida das artistas. 

Outros nomes estiveram presentes nesse âmbito, como a transformista Laura de 

Vison28. 

 A expressão artística de sujeitos enquadrados nas ditas minorias sexuais foi 

calcada pela ditadura militar durante anos, sendo este um dos fatores que 
impossibilitaram que a ascensão da expressão drag estivesse presente no país 
                                            
26 RuPaul e a corrida das loucas. 
27 É um grupo de dança e de teatro brasileiro surgido na década de 1970. Tem como principal 
característica a quebra de padrões de gênero e a utilização de características camp em sua atuação. 
28 Transformista brasileira que obteve bastante visibilidade entre os anos de 1970 e 1990, tendo a 
personagem nascido 10 anos antes. 
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tardiamente. Alguns jornais ligados a grupos contra governo abordavam a questão 

sobre a homossexualidade timidamente, entretanto, possibilitaram a abertura para o 

debate da questão. 

 O boom da visibilidade drag deu-se em meados dos anos de 1990, quando, 

principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram numerosas 

boates que tinham como público alvo todos aqueles que se sentiam atraídos pela 

cultura pop. Nesta época, os homossexuais se apropriaram involuntariamente de tal 

cultura, tornando, assim, os ambientes que tocavam música pop sinônimo de clubes 

gays. Artistas como Salete Camapari, Silvetty Montila, Nany People e Dimmy 

Kierforam acolhidas pelo público, proporcionando-lhes atuações cômicas e 

extravagantes.  

 Hodiernamente, pode-se afirmar que a drag queen alcançou espaços jamais 

imaginados, sendo comum lê-se historias sobre a inserção destas em diversos 

ambientes. Estão presentes nos movimentos sociais, nas universidades, nas mídias 

e até mesmo nas igrejas – inclusive, há uma matéria no jornal O Globo, contando a 

história de um pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana (IMC) que faz drag, 

sendo aceito normalmente no ambiente religioso. 

No entanto, mesmo havendo uma maior visibilidade das drags pela 

população, não pode ser negado a existência de posições opressivas relacionadas a 

esta representação artística. Da mesma forma que se escuta constantemente 
historias sobre a atuação de drags no cotidiano, a presença de noticias relacionadas 

a lgbtfobia infelizmente ainda é um fato apresentado constantemente pelas mídias.    
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3. Subjetividades e vivências drag queen 

 Essa monografia é fruto de uma pesquisa de caráter etnográfico, que consiste 

em descrever fatos intrínsecos a determinado grupo, assim como a imersão do 

pesquisador no contexto do objeto de estudo para que ele vivencie experiências 

correlatas as dos outros membros. Realizando-se a observação participante, onde 

tive a oportunidade de vivenciar a experimentação drag queen num evento 

organizado29 por  uma das drags entrevistadas. Neste momento, constatei 

empiricamente desde o momento de montação artística das drags até suas 

performances e relação com os sujeitos presentes em suas apresentações. Para 

efeito da pesquisa, o estudo etnográfico centra-se da cultura drag queen. 

 Foram contatadas três drags, que possibilitaram a realização de entrevistas 

semi-dirigidas, abordando questões relacionadas a: (a) definição do que é ser drag; 

(b) sexualidade; (c) reação da família ao descobrir que a entrevistada faz drag; (d) 

relação com a família atualmente; (e) remuneração; (f) tempo de atuação; (g) 

diferenciação da personagem em relação ao eu subjetivo; (h) comparação existente 

por parte do senso comum sobre drag queens e travestis; (i) inspirações para a 

criação da personagem; (j) posicionamento político relacionado às questões voltadas 

às minoras de gênero e sexuais. Além destes pontos, permitiu-se que a drag 

dissertasse sobre cada tema, como também sobre questões que não foram 

abordados na entrevista (vide anexo). 

3.1 Experimentação drag queen – lady in drag 

 Desde o limiar da minha existência há um direcionamento à estética 
“escatológica” camp30, assim como a empatia pelos sujeitos que se inserem no 

ambiente queer - que abrange todos aqueles que sentem uma forte necessidade de 

se desvencilharem das normas que são impostas e vivenciadas pelo senso-comum 

hodiernamente. 

A partir deste fato, ao inserir-me à realidade acadêmica, tendo a oportunidade 

de entrar em contato com sujeitos que vivenciam e/ou experimentaram o queer, a 

identificação com este universo engrandeceu-se até que passei a acreditar na 

                                            
29 Vem Hott que eu te Killz, realizada em 10 de setembro de 2016, pela drag Amber Hudson; 
30 Adjetivo referente à interpretação exagerada, ao frívolo e ao artificial, ao mau gosto, ao grotesco.  
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possiblidade de que, mesmo tendo nascido com o órgão reprodutor feminino, seria 

possível a realização da experimentação drag queen. Antes, havia a crença 

intrínseca ao meu ser de que fazer drag era possível apenas quando a expressão 

artística referia-se a características do sexo oposto. No caso, mulheres estavam 
condicionadas a fazer somente drag king e homens apenas drag queen. No caso, 

drag king refere-se à personificação de um homem juntamente à reprodução do 

estereótipo masculino, geralmente realizada por mulheres. 

Quando esta crença de experimentar-me lady in drag enraizou-se em mim, 

decidi que faria dessa experiência uma pesquisa de conclusão de curso e que, para 

isso, seria necessário basear-me em vivências já existentes nesses aspectos. Então, 
conversando com as amigas drags e/ou que estão inseridas na realidade queer, 

houve o descobrimento de que esta é uma tendência emergente, havendo outras 
garotas que vivenciam a experimentação drag queen pelo país inteiro. Outro ponto 

que me encorajou a realizar a experimentação, foi a leitura de uma matéria chamada 

“Elas são drag queens... e mulheres”, da Revista Vertigem31, sendo este o único 

local encontrado que abordava tal assunto na época. 

As circunstâncias para a realização da minha montação foram favoráveis. As 

amigas Amber Hudson, Aurora von Augsburg e Indra Evolet se dispuseram a 

maquiar-me e emprestar-me perucas. Aproveitando a organização da Vem Hott que 

eu te Killz, Amber Hudson viabilizou a minha entrada no evento para que, assim, eu 
descobrisse, de fato, o que é ser drag queen. 

Chegado o dia, ao anoitecer, dirigi-me ao Colliseum Hall – local em que o 
evento foi realizado – para me montar com as drags que se apresentariam naquela 

noite. Fiquei bastante surpresa ao chegar à sala de montação, pois todas estavam 

muito sérias e concentradas na elaboração da personagem. Neste momento, 

percebi o quão profissional é o trabalho das drags e que, por mais que a animação, 

diversão e descontração sejam fatores predominantes no momento das 

apresentações, não perduram por todo processo de estar drag queen, o que vai de 

encontro à crença do senso-comum. 

                                            
31 ELAS são drag queens... e mulheres. Revista Vertigem. Disponível em: < 
http://www.revistavertigem.com/2015/11/20/elas-sao-drag-queens-e-mulheres/ >.  Acesso em: <27 jun 
16>. 

http://www.revistavertigem.com/2015/11/20/elas-sao-drag-queens-e-mulheres/
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Durante o processo de autoprodução, optei por estar completamente 

irreconhecível, decidindo transitar entre as pessoas que estavam no evento sem ser 

identificada enquanto Bruna. Desta forma, a Penelope – nome que preferi ser 

chamada durante a experimentação drag queen – ganha vida. A drag Breno Matos, 

de Fortaleza, preparou minha pele, desenhando os traços do meu rosto, e o Júnior 

Reis, que faz drag, mas naquele momento estava apenas ajudando na organização 

do evento, elaborou a arte ao redor dos meus olhos. O restante das drags que 

estavam se montando colaboraram com dicas sobre maquiagem e performance. 

No decorrer da noite, tudo aconteceu conforme uma festa comum. O que 

havia de diferente era o fato de eu estar em drag, tanto esteticamente como no que 

se refere aos trejeitos. De fato, não fui reconhecida, no entanto, a diferenciação 

existente entre a Bruna e a Penelope numa festa é que a segunda chama bem mais 

atenção do que a primeira. Todos a observam e admiram, desejam tocar, tirar fotos, 

conversar e, até mesmo, manter um contato mais próximo. 

Obtive ganhos significativos com o nascimento da Penelope; no entanto, sinto 

nesta persona e na experiência Lady In Drag uma potência ainda não plenamente 

vivenciada. Pretendo dar continuidade a experimentação para conhecer mais a 

fundo o universo drag queen. 

3.2 Sobre as entrevistadas 

 Foram contatadas três drags residentes da cidade de Mossoró, Rio Grande 

do Norte. O objetivo das entrevistas foi exposto desde o primeiro contato. Desta 

forma, é interessante afirmar que foi permitido por todas a exposição das 

informações contidas neste trabalho. Segue abaixo as informações básicas sobre as 

entrevistadas: 

 Ruy, conhecido como Aurora von Augsburg quando está montada, tem 24 

anos e estudou cinco períodos de Letras com habilitação em Língua Inglesa, no 

entanto, abandonou o curso para se dedicar a carreira de maquiador. Monta-se 

desde os 14 anos e nunca recebeu remuneração para se apresentar.  

 Hericles Bruno, 21 anos, estudante de Engenharia Florestal, pela 

Universidade Federal Rural do Semi-Arido (UFERSA). Nasceu e viveu até os 17 

anos na cidade de Iguatu, Ceará. Mudou-se para Mossoró com o objeto de dar inicio 
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ao ensino superior. Monta-se profissionalmente desde o inicio da sua carreira, ou 

seja, recebe remuneração para que a personificação seja efetuada, no entanto, faz 

trabalhos extras para obter a renda necessária para se manter na cidade. Conhecida 

como Amber Hudson, monta-se desde maio de 2016. 

 Júnior Medeiros, conhecido também como Bianca Foxx, tem 20 anos, 

abandonou os estudos no 3º ano do ensino médio e trabalha de forma autônoma. 

Monta-se há 11 meses como Bianca, recebendo remuneração pelos seus trabalhos 

como drag. 

3.2.1 Aurora Von Augsburg  

 

Aurora Von Augsburg, 2016. Foto retirada do facebook da personagem. 
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 A Aurora Von Ausgburg, ou Ruy quando não está drag, é bastante conhecida 

na cidade de Mossoró por conta da sua função de maquiador em um dos melhores e 

mais requisitados salões de beleza da cidade, por suas aparições em diversos 

eventos, sendo estes voltadas ou não para o público LGBT, mas, principalmente, por 

conta da sua personalidade forte. A entrevistada mostra-se áspera, incisiva e sincera 

em qualquer ambiente em que esteja inserida, tanto no mundo físico como no virtual. 

 Tendo a oportunidade de aproximar-me desse sujeito, que, de tão caricato, 

chega até mesmo a ser reconhecido por alguns indivíduos como uma personalidade 

mossoroense, é possível compreender como a sua história e personalidade foi 

construída, além de observar o porquê de determinados direcionamentos terem sido 

dados ao decorrer de sua existência.  

 Tendo nascido e crescido inserido em um ambiente conservador, Ruy afirma 

que desde sua infância reconhece que há uma predisposição de sua parte ao 

envolvimento com o universo feminino, desde trejeitos até brincadeiras. No entanto, 

um fator familiar foi de suma importância para a identificação “precoce” de que o seu 

lugar não era em meio a carrinhos, jogos de luta e interesse por pessoas do gênero 

oposto: a separação dos pais e a convivência exacerbada apenas com mulheres.  

 Independente dos acontecimentos citados, Ruy percebia-se de maneira 

diferenciada dos demais desde sempre, interessando-se e vendo-se apenas em 

coisas voltadas ao universo feminino, como já dito, ou, então, que não se inseriam 

em nenhum dos gêneros, como no caso de histórias e livros fictícios. O entrevistado 

enfatiza que estes não são fatores advindos por conta de questões sexuais, não 

sendo isto o aspecto mais importante sobre sua realidade. 

 A notória afeição por atividades relacionadas ao universo feminino levou-o a 

não querer participar apenas de atividades relacionadas ao gênero que lhe foi 

definido, levando-o, assim, à experimentação e ao flutuar entre os gêneros, 

começando, desde a infância, a transitar entre o feminino e o masculino. A partir de 

então, o interesse por fazer drag passou a aumentar cada vez mais, mesmo que na 

época a questão não fosse identificada dessa forma pelo entrevistado. 

 Ao longo de seu amadurecimento pessoal, Ruy incorporou numerosas 

personagens, tendo há poucos anos definido, de fato, a forma que gostaria de se 
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mostrar ao mundo enquanto drag. Neste momento, a Aurora ganha vida. É um nome 

que remete às primeiras horas do amanhecer, quando os primeiros raios vêm do 

horizonte tingindo o céu de rosa; um momento de renascimento; o começar de um 

novo dia e, para Ruy, este significado se mescla bastante à sua história, uma vez 

que ele sempre se sentiu alheio à sociedade, precisando constantemente se 

reconstituir, renascer, renovar para encontrar o seu lugar em meio a um ambiente ao 

qual, predominantemente, ele é incompreendido.   

 Ruy explica que Aurora baseia-se em outro acontecimento, mas que leva ao 

mesmo sentido. A bela adormecida, cujo nome é Aurora, tem preeminente em sua 

história o fato de seu adormecimento que, após o período de sono, acorda para uma 

nova vida. Em ambos os significados, tanto no do nascer do sol como no da 

princesa, Aurora remete a morte e renascimento que, para Ruy, são fatores ligados 

desde sempre a sua história particular. 

Por se considerar uma pessoa introvertida, Ruy passou a incorporar 

características que iam de encontro ao que lhe era natural, sendo a imagem 

transgressora um reflexo de conflitos internos, principalmente do receio da não 

aceitação alheia, que tentam ganhar visibilidade, majoritariamente, de uma forma 

agressiva. Por consequência, suas relações foram bastante dificultadas, havendo 

poucas amizades em seu ciclo social. Além disso, a desilusão o penetrou, levando-o 

a não sentir tanto ânimo para se relacionar com as pessoas, como também, não 

havendo tanto interesse dos sujeitos que já o conhecem de manterem uma relação 

de amizade ou amorosa devido a sua personalidade complicada. Isso o levou a se 

interessar por pessoas parecidas com ele, distanciando-se constantemente de 

sujeitos masculinizados – a não ser quando a Aurora vem à tona, pois há uma 

abertura para relacionamentos superficiais, que não passam de uma forma de 

divertimento. 

 Tendo a família extremamente tradicional e cristã, tanto a do pai quanto a da 

mãe, foi bastante complicado assumir sua personalidade, gerando conflitos internos 

e marcas indeléveis, que serão expostos mais à frente. A não convivência com o pai 

desde os 5 anos de idade, levou a um distanciamento de ambos, não havendo 

perturbações significativas por conta de seu gênero e sexualidade. Já a sua mãe 

não aceitou o fato limiarmente, ameaçando até mesmo suicídio, caso Ruy não 
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seguisse os ideais patriarcais. No entanto, mesmo não querendo se sentir culpado 

por ser algo que não foi de sua escolha, aos 16 anos, abriu-se ao diálogo com a 

mãe, assumindo, portanto, sua orientação sexual. Sendo, no início algo complicado 

de se lidar, com o passar dos anos a relação com a sua mãe foi se harmonizando, 

estando hoje completamente estabilizada. 

 Já a questão sobre a fluidez de gênero, como o próprio entrevistado afirma 

ser adepto, sua mãe demonstra ter maior resistência, visto que sua implicância é 

perceptível, como por exemplo, não aprovando o fato de o Ruy gastar bastante 

dinheiro com a sua personagem. Entretanto, diz perceber que, na realidade, a 

antipatia existente por parte da sua mãe em relação a sua drag é pelo fato destas 

serem confundidas com travestis32, sendo estas bastante estigmatizadas 

socialmente. A travesti converge para a prostituição como um meio de 

sobrevivência, pois a sociedade a marginaliza. Então, acredita-se que a informação 

é a melhor amiga da humanidade, pois lança luz sobre o desconhecido. O 

conhecimento influencia o distanciamento de pensamentos preconceituosos, dando 

a oportunidade de compreensão e horizontalização entre os sujeitos. O ideal seria 

que os sujeitos, desviantes ou não, se expusessem da maneira que eles desejam se 

expressar, sendo o próprio ser/estar, um ato politico.  

 A drag insere-se em uma questão unicamente artística, sendo comparável, 

para o entrevistado, a palhaças de luxo, uma vez que suas características são muito 

satíricas e exacerbadas: usam enchimentos para modelar o corpo, raspam a 

sobrancelha, utilizam maquiagem como uma máscara para a acentuação de traços 

femininos - como boca, nariz, olhos. Ruy vê-se de forma diferenciada, pois ele 

deseja, de fato, em alguns momentos estar uma mulher. Com características visuais 

e rosto feminino, tendo sido confundido com uma mulher diversas vezes – até 

mesmo em sua infância –, ele diz que basta colocar uma peruca, usar pouquíssima 

maquiagem e vestir roupas comuns para a sua personagem ganhar vida. Mesmo 

não se vendo como uma “palhaça de luxo”, ele afirma não haver problema algum em 
ser tido como uma drag. 

                                            
32 A drag queen faz parte de uma expressão artística. Sujeitos que fazem drag, na maioria das vezes, 
vestem-se com indumentárias do sexo oposto apenas em apresentações ou em momentos 
específicos. Já as travestis se identificam como uma mulher, estando 24h por dia se expressando de 
forma contrária ao gênero que lhe foi imposto.  
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3.2.2 Amber Hudson 

 

Amber Hudson, 2016. Foto retirada do facebook da entrevistada. 
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A história de Hericles como drag surgiu de forma inesperada, uma vez que 

nunca emergiu em seus pensamentos a ideia de fazer apresentações personificando 

características do sexo oposto. Na realidade, desde sua infância a procura por algo 

que o completasse artisticamente foi assídua: participou de peças de teatro na 

escola, esteve presente em grupos de teatro, dança e canto, compôs o coral da 

UFERSA por dois anos e o coro cênico da escola de artes, entretanto, apenas no 

final de maio de 2016 a procura pelo complemento que faltava em sua vida foi 

cessada.  

 A primeira vez da experimentação de Hericles enquanto drag foi na residência 

da sua mãe drag Indra Evolet ou, quando não está montada, Welton. Enquanto este 

se preparava para iniciar a personificação, ofereceu-se para montar o amigo. Não 

obtendo o material necessário para compor a sua drag, a montação aconteceu 

improvisadamente. Olhando-se no espelho, o entrevistado ficou bastante satisfeito 

com o resultado, imaginando, no entanto, que a Amber não passaria de uma 

brincadeira momentânea. Todavia, a intensão do Welton era inscrevê-lo em um 

concurso de drag que aconteceria no mês seguinte. 

 Tendo conhecimento das intenções do amigo e, consequentemente, trazendo 

a ideia para si, Hericles se inscreveu no concurso que compunha a programação da 
1º Semana de Combate a LGBTfobia. Concorrendo com apenas três drags, foi 

agraciado com o primeiro lugar. A partir de então, a dedicação ao aperfeiçoamento 
da arte drag foi aumentando até que, no mês de julho, Hericles decidiu fazer um 

ensaio fotográfico para divulgar o seu trabalho. A procura por sua drag foi 

aumentando gradativamente, estando a sua agenda do mês de agosto lotada. 

Desde então, apresentações em eventos não foram cessadas, sendo remunerada 

na maioria das vezes. 

 Fazer drag é uma expressão artística que o contempla de uma forma que ele 

jamais sentira. Com a drag, há a possiblidade de colocar em prática seus desejos e, 

como ele mesmo afirma, “com um quê a mais”. A Amber potencializa fatores que 

eram irrealizáveis outrora, bloqueados por conta da questão de gênero e 

sexualidade intrínsecos à sociedade que, mesmo não sendo opcional, o 

influenciava. A interferência do patriarcado afeta profundamente nas escolhas dos 

sujeitos, colocando-os a margem caso andem de encontro ao que é ditado. É por 
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isso que, majoritariamente, os sujeitos não se expressam artisticamente em 

situações que estão ligados ao gênero e à sexualidade. Há homens heterossexuais 

que desejam personificar mulheres, no entanto, o receio de sua masculinidade ser 

abalada bloqueia tal realização pessoal. 

 No primeiro feriado em que esteve em casa após ter se mudado de cidade, 

Hericles despedia-se de um namorado na porta da sua antiga casa, beijando-o e 

acariciando-o. A avó percebeu o significado do que estava acontecendo, no entanto, 

de início, fingiu não saber, porém, abriu-se ao diálogo posteriormente, afirmando 

apenas que a vida é profundamente complicada e que o ideal é que os sujeitos 

seguissem o caminho que lhes foi dado, mesmo que houvesse o receio de algo ruim 

acontecer. Desta forma, o apoio por parte da família foi crescendo até que sua 

sexualidade não beirasse à anormalidade. Desta forma, aos 17 anos, Hericles 

assumiu, indiretamente, sua homossexualidade. Seu avô nunca falou algo a 

respeito, até mesmo quando descobriu a existência de sua drag. O distanciamento 

foi tomando de conta da relação entre ambos. Após o falecimento de sua avó, a 

relação foi dispersando-se. Antes havia um envolvimento por conta da questão 

financeira, já que ele o ajudava pagando seu aluguel, entretanto, foi cessando 

paulatinamente, hoje sendo falado apenas o necessário. 

 Sem ajuda financeira, Hericles procurou outras formas para manter-se: 

passou a vender doces e lanches vegetarianos na universidade e nos eventos 
organizados pelo movimento estudantil. Com o nascimento da drag, além de haver a 

realização pessoal, houve a oportunidade de ser remunerado, mantendo-se, assim, 

com a verba advinda das apresentações da Amber. Com essa oportunidade, 

Hericles direcionou toda a visibilidade da drag para a produção de eventos, 

tornando-se uma promoter em ascensão.  

 Hericles diz ter passado a sua infância e adolescência em um ambiente onde 

o discurso machista era bastante disseminado, sendo este o motivo pelo qual sua 

militância nos movimentos sociais e estudantis tenha sido assídua desde o momento 

em que se inseriu na realidade acadêmica. Múltiplas situações de violência 

doméstica eram corriqueiras no âmbito familiar.  

 A força de vontade e a coragem das mulheres de sua família serviram-lhe 

como fonte de inspiração. Pelo o que foi vivenciado durante sua vida, Hericles 
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questionou constantemente o porquê de haver a contínua submissão das mulheres 

em relação aos homens, como também o porquê de ser complicada a quebra de 

paradigmas patriarcais profundamente enraizados na sociedade. Em consequência 

destes fatores, a Amber faz com que essas questões venham à tona em suas 

apresentações apenas pelo fato de existir, não sendo necessário entonar qualquer 

tipo de discurso para abarcar ideais que sejam pró-minorias sociais. A Amber é a 

sua própria militância.  

3.2.3 Bianca Foxx 

 

Bianca Foxx, 2016. Foto retirada do facebook da entrevistada. 
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 A Bianca surgiu a partir de constantes ferimentos emocionais existentes na 

vida de Júnior Medeiros. A personagem é fruto da força de vontade de sair de um 

estado de depressão, advindo de conflitos internos que surgiram a partir de 

interferências do exterior, mostrando-lhe a melhor maneira de enfrentar a vida como 

esta de fato é. A Bianca o complementa, sendo aquilo que ele sempre desejou ser, 

mesmo que sua existência não se faça presente diariamente.  

 Crescendo ao lado da mãe e da irmã, a relação com sua família é bastante 

linear, uma vez que, em questão de sexualidade, era perceptível desde sua infância 

a afinidade com artefatos do universo contrário ao que lhe foi direcionado: o 

feminino. Um de seus passatempos favoritos estava em usar a maquiagem da mãe, 

o que a levava a crer que o filho não seguia o padrão de masculinidade. Aos 13 

anos, não suportado mascarar a sua personalidade, assumiu-se homossexual. Não 

houve conflitos significativos em sua residência por conta de tal acontecimento.   

 A drag surgiu posteriormente. Já havia um tempo que Júnior se montava, no 

entanto, a personificação passou a acontecer de forma mais constante e 

aperfeiçoada com o nascimento da Bianca, em janeiro de 2016. Por não morar mais 

com a sua família neste período, o entrevistado acreditou não ser necessário 

informar-lhes sobre a decisão de fazer drag profissionalmente, no entanto, há cinco 

meses, sua mãe viu uma fotografia da Bianca e acabou descobrindo-a. De início, 

houve um estranhamento, entretanto, ao compreender o que a drag representa ao 

Júnior, a relação entre ambos voltou a ser harmônica.  

 Ao contrário do âmbito familiar, a escola foi o fator de maior influência na 

construção de seus conflitos, havendo interferência até mesmo em relação à carreira 

profissional. Durante os anos do ensino médio, Júnior fora escanteado pelos seus 

amigos, além de ser agredido diariamente por conta da sua condição sexual. Havia 

momentos em que, além da agressão física, trancavam-no em banheiros, o que 

acarretava na não aparição em sala de aula. O entrevistado cita uma situação em 

que, no dia após ter coloca aparelho dental, a violência física exacerbada o deixou 

todo ensanguentado. A procura por ajuda foi ineficaz, não tendo a própria mãe dado-

lhe assistência. A opção palpável era apenas a de abandono escolar, uma vez que a 

dor da humilhação o possuía, não suportando a constância dos acontecimentos. 
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 A desunião entre as LGBTs em geral é um fator que o afeta bastante. Júnior 

atenta para o fato de que, mesmo marginalizados por conta de gênero e 

sexualidade, os homossexuais que se fazem presentes na cidade reproduz 

discursos opressores, não valorizando os sujeitos negros, pobres e gordos, na 

maioria das vezes. Para inserir-se no padrão é necessário que, além de não 

corresponder às características citadas, o sujeito seja “malhadinho, saradinho e 

discretinho”. Inclusive, o entrevistado acredita que esse é o motivo pelo qual seja 

complicado encontrar pessoas dispostas a manter um longo relacionamento 

amoroso. 

 O objetivo de Júnior é dar continuidade ao investimento em sua drag. 

Pretende inserir-se no mercado como promoter, para que os eventos voltados para o 

público LGBT da cidade continuem a acontecer. No entanto, há o desejo de que 

todas as gays, independente do grupo minoritário ao qual estejam inseridas, sintam-

se a vontade e acolhidas nos espaços em que seus eventos forem organizados. O 

encorajamento para permissividade à expressão do eu subjetivo de cada um 

daqueles que têm seus desejos reprimidos por discursos patriarcais e opressores é 

o que o Júnior almeja.   

3.3. Observações acerca das experiências 

 Percebe-se que, inicialmente, para haver a existência de uma drag queen, é 

necessário que haja a procura, pelo sujeito que a interpreta, de completar-se, tendo 

com a personagem maior possibilidade de expressar-se sem as barreiras 

relacionados a gênero e sexualidade. A performance drag queen independe das 

definições de gênero e das experiências da sexualidade de quem a vivencia; 

entretanto ela  interfere nas percepções de gênero como também na questão da 
sexualidade Não há, por exemplo, relação direta entre a experiência artística drag e 

a homossexualidade como habitualmente é percebido pelas pessoas de uma 
maneira geral. No caso desta pesquisa, as três drags são homossexuais, porém não 

necessariamente a drag queen é sinônimo de homossexualidade.  

As entrevistadas relatam que, desde a primeira infância, a convivência com 

mulheres foi exacerbada, não havendo uma figura masculina presente no convívio 

familiar. Ruy convive até hoje com a mãe e com a irmã, tendo tido menos ligação 

com o seu pai desde os cinco anos de idade; Hericles cresceu na casa dos avós, já 
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que seus pais se separaram e, em decorrência disto, a mãe fora morar em São 

Paulo, entretanto, fora criado até os dezessete anos pela avó; os pais de Júnior, 

assim como no caso dos outros dois entrevistados, se separaram quando ele ainda 

era criança, o que acarretou à convivência apenas com a mãe e com a irmã. 

Acredita-se que a predisposição a vivenciar com maior intensidade situações 

consideradas femininas surge desde a infância. Não cessando durante o 

desenvolvimento das subjetividades, eles encontram na performance a oportunidade 

de expressar-se da maneira que desejam sem as amarras impostas pela reprodução 

dos paradigmas do senso-comum relacionadas ao patriarcado. A ligação com o 

universo feminino é perceptível a partir da apropriação que as artistas fazem do 

gênero contrário ao que lhe foram imposto. O apoderamento é explicitado “através 

de suas montarias e indumentárias, incluindo-se aqui aspectos como maquiagem, 

[...] perucas e outros possíveis artifícios utilizados para a composição de seus 

corpos femininos” (CHIDIAC, 2004, p. 475). 

Por conta da crescente visibilidade que as drags estão conquistando, tanto na 

mídia - vide o sucesso de oito temporadas do reality show RuPaul’s Drag Race - 

como no imaginário social, há maiores oportunidades de atuação, proporcionando-

lhes, assim, meios reais de fazer da expressão artística uma atuação profissional. 
Desta forma, duas das drags entrevistadas, a Amber e a Bianca, sustentam-se com 

as suas atuações. Além disso, ambas promoveram – e ainda promovem - festas, na 

cidade, voltadas ao público LGBTT, o que representa a crescente procura e 

aceitação de situações voltadas aos dissidentes sexuais. 

A maneira pela qual as drags se expressam vai de encontro ao que foi 

socialmente colocado, gerando intolerância e propagação de pensamentos 

opressores por partes dos sujeitos conservadores e heteronormatizados. Para as 

entrevistadas a forma propicia para expressar a sua “militância” é na própria 

atuação, pois, desta forma, não é necessário fazer discursos ou propagar ideias, 

basta performar. O corpo, os trejeitos e a indumentária representam o que as drags 

acreditam sobre o binarismo de gênero e sexual. 

Em relação a minha experimentação lady in drag, de início eu não sabia como 

seria recebida pois há certa rejeição por parte de algumas drags que consideram o 

território da performance drag queen não pertencente a mulher, em alguns casos 
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pontuais. Entretanto, na minha experiência não houve rejeição. Na realidade, todas 

me receberam bem, além de auxiliar-me na montação – vestuário, acessório, 

maquiagem. Como já dito, sabe-se – e é até mesmo mais aceitável- que mulheres 

façam drag king; e por conta disso, por um tempo acreditava-se que essa é a única 

forma que mulheres poderiam se expressar através de uma performance drag. 

Mulheres usufruindo de experimentações drag queen e drag king são fenômenos 

recentes, que causa estranhamento, mas que, paulatinamente, vem ganhando maior 

aceitação e visibilidade. A ocupação desse território por mulheres pode ser 
interpretada como uma ameaça ao próprio conceito de drag queen; entretanto, 

observa-se que a performance lady in drag engrandece a cena, uma vez que tem 

trazido uma série de reflexões sobre o próprio conceito de drag.  
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CONCLUSÃO 

 A partir do desenvolvimento deste trabalho, entende-se que a sexualidade é 

um dispositivo histórico de poder, como também um modo de regulação social, onde 

as sociedades ocidentais são organizadas de acordo com o binarismo 
homo/heterossexual. Sedgwick apud Miskolci (2009) expôs o pensamento de que a 

ordem social e ordem sexual não são divergentes e que mesmo que haja o dualismo 

homo/hetero, é priorizada a heterossexualidade, naturalizando-a. Mostra-se, então, 

a existência da heterossexualidade compulsória onde o objetivo não é apenas que 

os sujeitos sejam heterossexuais, mas que também hajam de acordo com este 

modelo. 

 A drag queen não se refere diretamente à sexualidade, uma vez que 

representa uma expressão artística, não sendo o artista necessariamente ligado ao 

gênero feminino e/ou homossexual quando não está performando. No entanto, o ato 

de ir de encontro a natureza heterossexual, envolve-o à marginalização, não sendo 

sua expressão aceita socialmente. 

 A partir das entrevistas, observa-se que a composição da persona drag 

queen, com os seus ritos, gestos, indumentárias, adereços, make up, dá aos artistas 

entrevistados uma sensação real de completude enquanto sujeitos que ousam 
borrar as fronteiras dos gêneros binários. A experiência drag queen permite que os 

sujeitos confrontem os valores da sociedade patriarcal, expressando-se de uma 

maneira livre e combatendo os discursos normalizadores, que impõem o que devem 

desejar, como devem se relacionar sexualmente, como devem falar e se expressar. 

Ao incorporar a personagem, as amarras do social são dissipadas e as fronteiras da 

sexualidade e do gênero são transmutadas.  

 No que se refere à breve experiência lady in drag, observo como uma forma 

de experimentação de uma conduta contrassexual e não-binária de gênero. Há o 
risco da experiência lady in drag tornar subsumida à própria experiência drag queen 

no sentido original do termo, ou seja, um homem vivendo uma experiência artística 
drag. A lady in drag acaba por viver afetações equivalentes as que sofrem as drag 

queens numa sociedade patriarcal, sexista e heteronormativa, o que implica que ela 

talvez vivencie uma dupla forma de opressão, enquanto mulher e enquanto drag 

queen. Outro risco da presença lady in drag na cena drag queen é o de provocar, 
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enquanto efeito colateral não desejado, um esvaziamento do potencial transgressor 

e subversivo da figura da drag. Entretanto, o que se observa é que as drag queens e 

as lady in drags, ao contrário, tem construído uma rede de solidariedade – apesar 

das intrigas presentes no meio –, de apoio mútuo e de fortalecimento político.  

Em ambos os casos, percebe-se que a expressão drag queen é um ato de 

resistência, uma vez que vai de encontro ao formato dominante de gênero e 

sexualidade, causando estranhamento e incomodo a quem não enxerga o gênero e 

a sexualidade como algo fluido. Desta forma, as entrevistadas vivenciam suas 

identidades com a feminilidade, a partir da performance e da montação, havendo, 

assim, uma (des)construção de um modo de vida queer. 
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APENDICE 

Apendice A - Questionário 

 

Para a elaboração da análise, antes da entrevista que foi realizada 
fisicamente com cada uma das drags, foi enviado o questionário abaixo como forma 

de direcionamento. Não necessariamente todas as perguntas foram respondidas, 

como também apenas algumas foram realmente validadas. O objetivo estava em 

conhecer questões relacionadas à construção da personalidade e o porquê de 

determinadas atitudes terem sido despontadas.  

Nome; 

Idade; 

Orientação sexual; 

Nível de escolaridade; 

Profissão; 

Para você o que é ser drag? 

Como é a relação com a família? 

Como a família reagiu ao descobrir que você faz drag? 

Recebe remuneração? 

Há quanto tempo se monta? 

Onde atua como drag queen? 

Quando não está montada, é reconhecida pela personagem?  

Realiza fantasias sexuais quando está montada? 

O que diferencia a drag do eu subjetivo? 

A vivência drag dificulta os relacionamentos sexuais e amorosos? 
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Com que tipo de pessoa prefere se relacionar? Falar do estereótipo. 

Acredita ser ofensivo ser comparada ou confundida com uma travesti? 

Já tomou hormônios? 

No que e em quem se inspira para criar a personagem? 

Atua em questões políticas voltadas às minorias sexuais? 
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RESUMO

O presente trabalho aborda a questão da performance Drag Queen na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. Considerada uma expressão artística, estar drag queen desafia o binarismo de gênero e sexualidade, assim como contribui para a desontologização da heterossexualidade compulsória, uma vez que é uma expressão que flutua entre os gêneros e não distingue o caráter sexual de quem a interpreta. O objetivo da pesquisa foi desenvolver uma análise da temática, com base no método etnográfico, a partir de entrevistas, sendo o roteiro semi-dirigido, com três drag queens residentes na cidade, como também com a minha experimentação Lady in Drag, ambas realizadas em setembro de 2016. A base teórica fundamenta-se a partir da genealogia da homossexualidade e da drag queen, e da Teoria Queer, construída com base no pós-estruturalismo francês, a partir de conceitos desenvolvidos pelos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. Através dos resultados, pode-se apontar como a configuração da identidade está de acordo com a construção familiar e social do sujeito, havendo um transitar entre o gênero feminino e masculino, identificando, assim, com uma identidade queer.

Palavras-chave: gênero; drag queen; Queer; lady in drag.





























Abstract

This work approaches the subject of the drag queen performance in Mossoró, Rio Grande Do Norte. Considered as an artistic expression, being a drag queen defies the dualism of gender and sexuality, as it contributes to the deontology of compulsory heterosexuality, once it’s an expression that floats between the genders and doesn’t distinguish the interpreter’s sexual character. The research’s goal was to develop an analysis of the thematic, based on the ethnographic method, starting with interviews, being a semi-directed script, with three drag queens, residents in the city, as also with my lady in drag experimentation, both accomplished on September of 2016. The theoretical basis grounds itself in the drag queen’s homosexuality genealogy and the Queer Theory, built upon the French post-structuralism, starting from concepts developed by the philosophers Michel Foucault and Jacques Derrida. Through the results, one can point out how the identity’s set up is according to the family and social construction of the individual, having a travel between the female and male genders, identifying, therefore, with a queer identity.  

Key-Words: gender; drag queen; Queer; lady in drag.     





































INTRODUÇÃO

	A experimentação drag queen não é algo advinda da sociedade hodierna. A marginalização de todos aqueles que são tidos como desviantes sexuais, como acontece no caso da expressão artística aqui estudada, esteve inserida no decorrer da história, principalmente na ocidental, embora não houvesse este termo drag queen anteriormente. O presente trabalho visa a desenvolver uma discussão acerca da vivência artística Drag Queen do ponto de vista da Teoria Queer, assim como trazer para a pesquisa um arcabouço histórico e social, onde poderá ser compreendido nas rachaduras existentes nos sujeitos desviantes.

	 Para o prosseguimento desse trabalho, valer-se-á do método etnográfico, efetuando-se entrevistas semi-dirigidas com três drag queens da cidade de Mossoró; como também a partir da observação participante, onde tive a oportunidade de vivenciar a experimentação drag queen – lady in drag[footnoteRef:1]; a base teórica fundamenta-se a partir da genealogia da homossexualidade e da drag queen, e da Teoria Queer, construída com base no pós-estruturalismo francês, a partir de conceitos desenvolvidos pelos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. [1:  Conhecido também como Lady in Drag - mulher em drag -, já que se trata de mulheres de vivenciam a experimentação drag queen.] 


	O primeiro capítulo inicia-se por meio de uma genealogia sobre a homossexualidade - onde é exposto o surgimento desta nomenclatura, no século XIX, associada à patologias; por oposição à heterossexualidade associada à normalidade. Desde então todos aqueles que fugissem da norma heterossexual eram segregados, sujeitos à violência e à rejeição social. A partir da década de 1970, houve o avanço em relação às questões sobre gênero e sexualidade, por meio de movimentos sociais e discussões acadêmicas, permitindo uma gradativa aceitação da existência dos sujeitos desviantes. No entanto, com a expansão da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), a marginalização de homossexuais do sexo masculino ganhou força, uma vez que a síndrome era tratada pela população como um “câncer gay” - expressão corrente à época. Na década de 1990, emergiu discussões acerca da Teoria Queer, que indo de encontro à heteronorma, passou a abordar questões de gênero e sexualidade tendo como base o pensamento pós-estruturalista francês, contribuindo assim na desconstrução do conceito de gênero para o entendimento sobre as dissidências sexuais.

	No segundo capítulo, é explicitada a trajetória das drag queens, desde que estas estavam inseridas apenas em peças teatrais, já que mulheres não poderiam interpretar qualquer tipo de papel artístico, até a hodiernidade, onde ganham maior visibilidade pelas novas mídias. No decorrer da história, houve sinuosidades que resultaram na queda e ascensão dessa expressão artística numerosas vezes.

	No terceiro capítulo, é descrita a minha experiência Lady in Drag, assim como também os aspectos que me motivaram a executar tal expressão artística. Posteriormente, reconstroem-se as falas das entrevistadas sobre suas experimentações artísticas, as relações com seus familiares e os aspectos da vida que acreditam ser importantes para a construção de suas identidades artístico-existenciais.





























1. Gênero, genealogia da homossexualidade e Teoria Queer 

A sexualidade humana, nos últimos dois séculos, vem sendo alvo de uma grande visibilidade por parte de diversas áreas, como a psiquiatria, sociologia, religião, educação, antropologia, tornando-se, assim, uma questão socialmente debatida. Diante deste fato, a sexualidade vem sendo analisada e compreendida de acordo com numerosos pontos de vista. Hoje, ampliaram-se o número de instituições que se colocam no direito de ditar regras e normas, definindo-lhe padrões de pureza, sanidade ou insanidade, delimitando-lhe os saberes e as práticas pertinentes, adequados ou infames; mantendo, assim, a sexualidade em uma posição de controle e vigilância (LOURO, 2001). 

As minorias, contemporaneamente, conquistaram uma maior visibilidade do que outrora, levando-as, assim, ao encontro de grupos conservadores, que não aceitam a sexualidade além do binarismo heteronormativo. De acordo com Louro apud La Gandhi Argentina (2001, p. 542), “as minorias nunca poderiam se traduzir como uma inferioridade numérica mas sim como maiorias silenciosas que, ao se politizar, converte o gueto em território e o estigma em orgulho – gay, étnico e de gênero”. A maior apresentação ao mundo da pluralidade sexual acaba por ter efeitos contraditórios, pois há quem apoie e consuma seus produtos culturais, se veja na mesma condição e passa a, explicitamente, fazer parte deste grupo, como também intensifica a repulsa por parte dos conservadores, que investem tempo e elucubrações em campanhas a favor da família nuclear, fomentando a violência verbal e física para aqueles que não concordam com o seu posicionamento. Destarte,

O grande desafio não é apenas assumir que as posições de gênero e sexuais se multiplicaram e, então, que é impossível lidar com elas apoiadas em esquemas binários; mas também admitir que as fronteiras vêm sendo constantemente atravessadas e – o que é ainda mais complicado – que o lugar social no qual alguns sujeitos vivem é exatamente a fronteira” (LOURO, 2001, p. 541).

Com parte dos sujeitos inserindo-se à fronteira, negando-se à identificação binária que é imposta por séculos, os modelos passam a quebrar-se, mostrando que é preciso ampliar o pensamento e o olhar para além do usual e socialmente construído, pois “o anseio pelo cânone e pelas metas confiáveis é abalado” (LOURO, 2001, p. 542). Felizmente, os sujeitos transpassam-nas, não se vendo mais inseridos às clausuras impostas. 



1.1. Genealogia da Homossexualidade



A ideia do sujeito homossexual não é um termo existente durante toda a história da humanidade[footnoteRef:2]. O surgimento desta definição é advindo da segunda metade do século XIX, onde os sujeitos que vivenciam as práticas homossexuais, denominados de sodomitas, passaram a ser definidos como “um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido” (LOURO, 2001, p. 542). Todos aqueles que fogem à norma heterossexual são obrigados a viver em segredo e segregados.  [2:  Antes, existia a ideia de sodomia, que é a relação amorosa e sexual entre dois homens. No entanto, era tida como indesejável ou pecaminosa, ao mesmo tempo em que era sendo possível render-se.  ] 


A partir dos anos de 1970, houve um avanço em relação às questões sobre gênero e sexualidade. Nos EUA e Inglaterra, os movimentos de auto-organização das minorias sociais surgiram a partir de reuniões que beiravam à clandestinidade, como também de aparelhos culturais. No Brasil, não foi diferente. Como foi exposto por Louro (2001, p. 543), alguns artistas optaram por se desvincularem da associação equivocada de gênero e sexualidade, fazendo apresentações performáticas onde era incerta a identificação de feminino e/ou masculino, o que fazia com que provocasse a sociedade, que não conseguia – e ainda não consegue – enxergar tal atitude como algo natural das dissidências humanas. Surgiu também, em 1975,

O Movimento de Libertação Homossexual no Brasil, do qual participam, entre outros, intelectuais exilados/as durante a ditadura militar e que traziam, de sua experiência no exterior, inquietações políticas, feministas, sexuais, ecológicas e raciais que então circulavam internacionalmente (LOURO, 2001, p. 543).

A partir destes acontecimentos, os movimentos pró-minorias sexuais vem se consolidando e, assim, a ideia de uma comunidade homossexual é criada de forma gradativa: a agenda se multiplica, intelectuais inseridos em instituições estrangeiras publicam artigos, jornais e revistas sobre temas voltados a esse público, a homossexualidade passa a ser teorizada, sujeitos que são referência nas artes e na academia passam a se assumir publicamente, a militância cresce cada vez mais, fazendo com que um maior número de pessoas se libertem e se permitam “sair do armário[footnoteRef:3]”. Desta forma, “gays e lésbicas eram representados como ‘um grupo minoritário, igual mas diferente’; um grupo que buscava alcançar igualdade de direitos no interior da ordem social existente, [construindo] ‘uma identidade enquanto grupo social’” (LOURO apud TREVISAN, 2001, p. 543-544).  [3:  Termo usado para designar o ato de se assumir homossexual.] 


A homossexualidade é uma identidade associada às escolhas amorosas dos sujeitos e aos desejos destes, definindo o homossexual aquele que mantem relações sexuais e amorosas com alguém do mesmo sexo. No entanto, como colocado no livro A História da Sexualidade, do filósofo francês Michel Foucault (2007) e, posteriormente, em Problemas de Gênero da filósofa norte-americana Judith Butler (2012), a sexualidade não é o fator base para ser definida a identidade de gênero de um indivíduo, pois ambas as coisas não tem ligação direta. Outra questão debatida é o fato de que a ideia colocada por volta dos anos de 1970 exclui outras identidades, como a bissexual e a transexual. Por conta disso, a divergência se multiplicava cada vez mais dentro da comunidade. 

No início da década de 1980, a intolerância aos grupos homossexuais por setores conservadores da sociedade passou a ser ainda mais gritante, com o surgimento da AIDS – esta síndrome ficou conhecida por um período como o “câncer gay”. Entretanto, o fato causou efeitos contrários e benéficos até mesmo em sujeitos que não fugiam à norma sexual, com o surgimento de redes de solidariedade a pessoas soropositivas. Louro afirma que a consequência das redes de solidariedade

São alianças não necessariamente baseadas na identidade, mas sim num sentimento de afinidade que une tanto os sujeitos atingidos (muitos, certamente, não-homossexuais) quanto seus familiares, amigos, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, etc. As redes escapam, portanto, dos contornos da comunidade homossexual tal como era definida até então (LOURO, 2001, p.545).

	

A partir de então, os discursos são direcionados às práticas sexuais – enfatizando, principalmente, o sexo seguro – e não apenas às identidades de gênero. Ao mesmo tempo, a homofobia mostra-se cada vez mais cruel, com a reprodução da metáfora de que a ‘homossexualidade pega’. Desencadeou-se, então, uma ‘epidemia de informação’, uma vez que a prática homossexual, ao contrário do que se podia imaginar, estava muito mais disseminada na sociedade. 

Havia grupos que estavam em busca da tão esperada igualdade sexual e de gênero, enquanto outros acreditavam que o ideal era a quebra de poder direcionado ao heterobinarismo. Assim, esse último grupo tinha como objetivo

Desafiar as fronteiras tradicionais de gênero e sexuais, pondo em xeque as dicotomias masculino/feminino, homem/mulher, heterossexual/homossexual; e ainda outros não se contentam em atravessar as divisões mas decidem viver a ambiguidade da própria fronteira (LOURO, 2001, p.546).

Via-se, então, a necessidade da criação de um pensamento e formulações pós-identitárias, onde os sujeitos que fogem a norma e decidem estar à fronteira sejam englobados aos debates sobre minorias sexuais. A partir desta máxima, teóricos e intelectuais uniram-se para debater, em meados da década de 1990, questões de gênero e sexualidade tendo como base o pensamento pós-estruturalista francês, assim como acreditam na desconstrução para a obtenção do entendimento sobre as mais diversas dissidências sexuais. Como diz Seidman (1995, p. 125), os teóricos queer “imaginam o social como um texto a ser interpretado e criticado com o propósito de contestar os conhecimentos e as hierarquias sociais dominantes”. 



1.2. Teoria Queer

A Teoria Queer surgiu, nos Estados Unidos, no final da década de 1980, a partir da necessidade da criação de uma corrente teórica que analisasse as questões relacionadas às minorias sexuais e de gênero de uma maneira que as distinguissem de como eram usualmente colocadas pelas Ciências Sociais. Tendo ganhando maior reconhecimento em conferências em universidades da Ivy League[footnoteRef:4], foi construída em departamentos relacionados à Filosofia e Crítica Literária. [4:  É a junção de oito universidades, localizadas no nordeste dos Estados Unidos, que tem como características em comum a admissão seletiva e o elitismo. Entre elas estão as Universidades de Harvard, Columbia e Yale.] 


	A sexualidade é compreendida tanto pela Teoria Queer como pela Sociologia como uma construção histórica e social, no entanto, o que difere o posicionamento de ambas é a descrença que a primeira tem sobre a heterossexualidade ser sinônimo de natural; de ordem social. De acordo com a lógica existente na Teoria Social até meados de 1990, os estudos sobre sexualidades dissidentes eram desenvolvidos dentro da realidade heterossexual, corroborando-a e naturalizando-a.

	Não foi aleatoriamente que o termo queer surge para denominação dos estudos na área das dissidências de gênero e sexualidade. Tendo sido marcado por uma série de degradações sociais históricas[footnoteRef:5], hoje é utilizado com cunho político para “problematizar a política do sexual, das performances de gênero e da instabilidade das identidades” (COELHO, 2012, p. 41). Quem primeiro empregou o termo Queer Theory foi Teresa de Lauretis, em fevereiro de 1990, na Califórnia. Desde a gênese, os estudos tinham como marco político o enfrentamento aos estudos gays e lésbicos assimilacionistas. Esse enfrentamento não se dava com intuito de aniquilação dos discursos, mas como alerta para os estudos gays e lésbicos das armadilhas do hegemônico. O queer aponta para as fraturas do sujeito, o caráter efêmero e contextual e busca alianças para se contrapor aos  regimes normalizadores que criam identidades. [5:  O termo queer era direcionado de forma pejorativa aos sujeitos desviantes à heteronorma, tendo semelhança aos termos em português “bicha”, “viado”, “bizarro”, “estranho”.] 


	O encontro do pós-estruturalismo francês com os Estudos Culturais norte-americanos, juntamente ao rompimento com a concepção iluminista proporcionou a base do desenvolvimento da Teoria Queer. De acordo com autores da área, o provisório, circunstancial e cindido faz parte do sujeito no pós-estruturalismo (MISKOLCI, 2009). Desta forma, foi principalmente nas obras A História da Sexualidade I: a vontade de saber (2007), de Michel Foucault e Gramatologia (2004), de Jacques Derrida que os teóricos viram uma oportunidade de distanciar os estudos queer do que fora colocado até então pelas ciências sociais.

	A contribuição de Foucault (2007) está direcionada à contrariedade existente na sociedade em relação à sexualidade, uma vez que, segundo o autor, o sujeito “fala prolixamente do seu próprio silencio, obstina-se em detalhar o que não diz; denuncia os poderes que exerce e promete liberar-se das leis que a fazem funcionar” (FOUCAULT, 2007, 14). Assim, baseando-se na explicação de Miskolci (2009),

A sexualidade não é proibida, antes produzida por meio de discursos. Ao expor e analisar a invenção do homossexual, ele mostrou que identidades sociais são efeitos da forma como o conhecimento é organizado e que tal produção social de identidades é “naturalizada” nos saberes dominantes. A sexualidade tornou-se objeto de sexólogos, psiquiatras, educadores, de forma a ser descrita e, ao mesmo tempo, regulada, saneada, normalizada por meio da delimitação de suas formas em aceitáveis e perversas. Daí a importância daquelas invenções do século XIX, a homossexualidade e o sujeito homossexual, para os processos sociais de regulação e normalização. (MISKOLCI, 2009, p. 153).

	Associado ao pós-estruturalismo, Jacques Derrida desenvolveu estudos sobre a perspectiva metodológica da desconstrução e o conceito de suplementaridade, ambos abarcados à construção da Teoria Queer. O conceito de suplementaridade surge a partir “de uma dinâmica de presença e ausência, ou seja, o que parece estar fora de um sistema já está dentro dele e o que parece natural é histórico” (MISKOLCI, 2009, p. 153). Destarte, é necessária a existência da homossexualidade para a autoafirmação da heterossexualidade, definindo-se, assim, de acordo com aquilo que não é. A desconstrução parte do “jogo entre presença e ausência” (MISKOLCI, 2009, p. 153), enquanto a suplementaridade é 

o efeito da interpretação porque oposições binárias como a de hetero/homossexualidade, são reatualizadas e reforçadas em todo ato de significação de forma que estamos sempre dentro de uma lógica binária que, toda vez que tentamos quebrar, terminamos por reinscrever em suas próprias bases. (MISKOLCI, 2009, p. 154).

	Após o desenvolvimento das teorias citadas acima, alguns teóricos passaram a focar na produção de analises sociais baseando-se em temas que a Teoria Queer abarca. Berenice Bento, Paul Beatriz Preciado, Judith Butler e Guacira Lopes Louro podem ser citados como autores que concordam que a sexualidade é tida como um dispositivo histórico de poder, assim como um modo de regulação social, onde as sociedades ocidentais são organizadas de acordo com o binarismo homo/heterossexual. Segundo um dos fundadores da Teoria Queer, o sociólogo Steven Seidman, o queer parte do desenvolvimento da pesquisa “daqueles conhecimentos e daquelas práticas sociais que organizam a ‘sociedade’ como um todo, sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos, atos, identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições sociais”. (SEIDMAN, 1996, p.13)

	O que Foucault coloca em suas obras sobre os dispostos de sexualidade relacionados à ordem social, na analítica queer é nomeado como heteronormatividade. Esta nomenclatura foi desenvolvida por Michael Warner, na sua obra Fear of a Queer Planet: Queer Politics and Social Theory (1993), no entanto, foi Sedgwick quem explicitou o pensamento de que ordem social e ordem sexual não são divergentes e que mesmo que haja o dualismo homo/hetero, é priorizada a heterossexualidade, naturalizando-a (MISKOLCI, 2009).

	A heteronormatividade não é apenas um modo de regulação social direcionada àqueles que se relacionam sexualmente com sujeitos do sexo oposto, é um mecanismo que “expressa as expectativas, as demandas e as obrigações sociais que derivam do pressuposto da heterossexualidade como natural e, portanto, fundamento da sociedade” (MISKOLCI, 2009, 156). Assim, a heteronormatividade, que se mostra compulsória, é empregada sobre todos os sujeitos, sendo estes hetero ou homossexuais. O objetivo não é apenas que sejam heterossexuais, mas também que ajam de acordo com este modelo. Após a despatologização da homossexualidade, “é visível o predomínio da heteronormatividade como marco de controle e normalização da vida de gays e lésbicas, não mais para que se ‘tornem heterossexuais’, mas com o objetivo de que vivam como eles”. (MISKOLCI, 2009, p. 157). Por conta disto, é possível visualizar com frequência casais homossexuais que reproduzem essa lógica a partir de definições como ativo e passivo no relacionamento. 

	Para Butler (2003) há uma distinção entre normais e anormais. Na cultura ocidental os ditos normais, que a autora designa-os como “gêneros inteligíveis”, são aqueles que seguem de acordo com a matriz heteronormativa, direcionando assim a naturalização do binarismo sexual e de gênero e afirmando – a partir das atitudes em meio social – que gênero e sexo estão correlacionados e que um existe apenas em decorrência do outro. Os sujeitos que não se enquadram à norma são considerados abjetos, tendo a sua própria humanidade questionada.

	Sabendo que o gênero é culturalmente construído, a partir do momento em que gênero e sexo passam a não ter mais uma ligação direta, tornando-se independentes, o primeiro torna-se um “artifício flutuante”, visto que homem e masculino podem habitar um corpo feminino ou masculino e vice-versa (BUTLER, 2003). De qualquer forma, estabelecer o gênero e sexo como fixo ou livre torna-se dogmático, pois impõe limites às diversas formas realizáveis de ambas culturalmente. 

	Autores posteriores a Butler, como Bento (2006), Louro (1997), Preciado (2002, 2008) e Week (2001), concordam com a teoria da primeira de que o gênero é transitório. É perceptível para todos os autores citados que os fatores que levam a tal fato estão, principalmente, “nas relações sociais, atravessadas por diferentes discursos, símbolos, representações e práticas por meio dos quais os sujeitos vão se construindo como femininos ou masculinos, configurando e reconfigurando seus lugares sociais” (COELHO, 2012, p. 44).

	As identidades de gênero e sexual são fluidas e performáticas, sendo “passiveis de transformações ao longo do tempo e construídas dentro da inteligibilidade da cultura” (COELHO, 2012, p. 44). Desta forma, as identidades mostram-se não ontológicas, reconstruindo-se de acordo com os discursos e vivencias que são experienciadas no decorrer da vida dos sujeitos. O queer propõe, então, a desontologização da Natureza.

	O filósofo Paul Beatriz Preciado trouxe, em sua obra Manifesto Contrassexual (2014), o conceito de contrassexualdade às discussões da Teoria Queer. No limiar da sua obra, o autor afirma que “a contrassexualidade não é a criação de uma nova natureza, pelo contrário, é mais o fim da Natureza como ordem que legitima a sujeição de certos corpos a outros” (PRECIADO, 2014, p. 21). No caso, a Natureza, é o que se foi imposto no decorrer da história em relação a heterossexualidade ser o único caminho permitido a exercer a sexualidade.

	A contrassexualidade é definida a partir de dois pontos, sendo o primeiro a afirmação de que “as performatividades normativas foram inscritas nos corpos como verdades biológicas” (PRECIADO, 2014, p. 21), sendo necessária a análise sobre a diferenciação sobre gênero e sexo. O segundo ponto propõe “a substituição desse contrato social que denominamos Natureza por um contrato contrassexual” (PRECIADO, 2014, p. 22), pois, no âmbito do contrassexual, os corpos se reconhecem como corpos falantes e não como homem e mulher. Desta forma, é possível que estes corpos falantes ocupem espaços que jamais tiveram a oportunidade de fazê-lo por conta da ordem social estabelecida, como flutuar entre os gêneros ou estar à fronteira. Por conseguinte, o sujeito contrassexual abnega das regalias que usufruía por se manter na ordem do Natural, além de não aceitar o reconhecimento por meio de identidades sexuais que lhe é instituído. 

	O termo contrassexual foi baseado pelas ideais de Michel Foucault que acreditava que a melhor maneira de resistir “à produção disciplinar da sexualidade em nossas sociedades liberais” (PRECIADO, 2014, p. 22) era a partir da contraprodutividade – que está relacionado às formas de saber-prazer dissidentes à sexualidade moderna - e não da proibição.

	Na contrassexualidade, os prazeres sexuais são mecanismos de autoafirmação da sexualidade hegemônica, em que coloca os órgãos reprodutivos, assim como todo o corpo, voltados à tecnologia sexual. Para o autor, este se refere à definição do que os sujeitos devem ser e onde e como devem exercer a sua sexualidade. A vista disso, Preciado (2014, p. 22-3) que

A contrassexualidade é também uma teoria do corpo que se situa fora das oposições homem/mulher, masculino/feminino, heterossexualidade/homossexualidade. Ela define a sexualidade como tecnólogia, e considera que os diferentes elementos do sistema sexo/gênero denominados “homem”, “mulher”, “homossexual”, “heterossexual”, “transexual”, bem como suas práticas e identidades sexuais, não passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes, aplicações, programas, conexões, fluxos de energia e informação, interrupções e interruptores, chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, mecanismos, usos, desvios... 

	A socióloga Berenice Bento considera os estudos queer bastante significativos em relação à desconstrução do que se é considerado humano, uma vez que possibilitou aos sujeitos desviantes a oportunidade de constituírem “suas identidades sob os mesmos processos que os considerados ‘normais’” (BENTO, 2006, p. 70). Para a autora, a Teoria Queer está voltada a diversos temas – dentre eles, “a sexualidade como dispositivo, o caráter performático das identidades de gênero; o alcance subversivo das performances e das sexualidades fora das normas de gênero, o corpo como um biopoder, fabricado por tecnologias precisas” (BENTO, 2006, p. 81) - que juntos compõem os estudos sobre gênero, corpo e sexualidade. 







2. Perspectiva histórica e contemporânea sobre a experimentação drag queen

	Sabe-se que a performance drag queen não é um fenômeno contemporâneo. Tendo emergido paralelo ao teatro, ambos estão presentes desde o limiar da humanidade. Para o transformismo[footnoteRef:6], o teatro grego é considerado como ponto inicial, uma vez que, neste ambiente, foi estabelecido que apenas homens poderiam interpretar as personagens, sendo estas femininas ou masculinas. Assim como no teatro grego, numerosas expressões artísticas ao redor do mundo têm como uma das características personagens femininas sendo interpretadas por homens.  [6:  Ato advindo de um sujeito que se veste com roupas geralmente usadas pelo sexo oposto, com o intuito apenas de performar, sem que tal ato interfira em sua sexualidade.] 


	De acordo com Roger Baker, em sua obra Drag: The History of Female impersonation in the Performing Arts (1994), as artistas drag queens seguiam dois rumos distintos: haviam aquelas que estavam inseridas em rituais pagãos, onde eram exercidos papeis satíricos que se assemelhavam ao bufão, como também existiam as personagens voltadas ao sacro. Entretanto, em meados de 1100, a igreja inseriu o teatro à sua realidade com o objetivo de transmitir mensagens cristãs à sociedade, além da tentativa de cessar rituais pagãos. Como não era permitido que mulheres estivessem presentes em funções relacionadas diretamente a igreja, como também não havia espaço para mulheres nas histórias bíblicas – e o pequeno espaço existente não exigia muitas falas -, jovens garotos interpretavam os papeis femininos (AMANAJÁS, 2015). Mesmo após o rompimento do teatro com a igreja, homens continuaram a assumir todos os papeis disponibilizados às artes cênicas.

	Assim como no ocidente, no oriente também estava presente na arte a personificação de papeis femininos aos homens. Nesta parte do planeta, até o século XIX, “todas as principais formas teatrais clássicas que necessitam da ação direta do ator foram também concebidas a partir da construção do feminino” (AMANAJÁS, 2015, p. 6). Entre as artes que utilizavam do homem para a construção de papeis femininos, estão o teatro Topeng[footnoteRef:7] da Indonésia, o Kathakali da India[footnoteRef:8], o Kabuki do Japão[footnoteRef:9] e a Ópera de Pequim da China[footnoteRef:10].  [7:  Dança de máscaras surgida no século XVII que tinha na composição da personagem “adereços como perucas, leques e máscaras [...], assim como gestos específicos e qualidade de leveza de movimentos” (AMANAJÁS, 2015, p. 6).]  [8:  Originou-se no século XVII. Os artistas que se dedicavam a essa arte passavam de 10 a 12 anos se especializando a personagem.]  [9:  Emergiu em meados do século XVII, tendo em 1624, a proibição de qualquer participação de mulheres. ]  [10:   Estabeleceu-se nos palácios imperiais da Era Ming, no século XVIII, permitindo que as mulheres se dedicassem apenas a dança, deixando que os homens fossem responsáveis pela parte teatral.] 


	A idade média foi bastante rica no quesito às criações artísticas nas artes cênicas. Já tendo se desvinculado da igreja, abrindo-se ao desenvolvimento de peças teatrais que não estivessem voltadas apenas às questões bíblicas, deu permissividade para o ressurgimento da “tradição de se transformar em outro através do mascaramento facial[footnoteRef:11]” (AMANAJÁS, 2015, p. 9). Este continuou sendo utilizado apenas por homens, entretanto, já era permitido que mulheres estivessem presentes nos palcos. [11:  Segundo Amanajás, o ressurgimento das máscaras aconteceu na Itália por meio da commedia dell’arte.] 


	No século XVI, o Teatro Elisabetano e, consequentemente, as obras de Willian Shakespeare, continuou direcionando alguns papeis femininos aos homens jovens, que se travestiam para interpretar a personagem. Inclusive, há uma história reproduzida entre as drags queens em que afirmam que Shakespeare criou a sigla DRAG, que significa Dressed As A Girl[footnoteRef:12]. O objetivo do escritor era indicar que a personagem que estava sendo criada era feminina, mas que seria personificada por um homem[footnoteRef:13].  [12:  Vestido como uma garota.]  [13:  Não é sabido se de fato Shakespeare criou o termo, uma vez que nenhum de seus manuscritos foi mantido até a contemporaneidade. ] 


	Em 1674, após a ascensão do rei Carlos II, na Inglaterra, as mulheres passaram a encenar legalmente nos palcos. Infelizmente, suas habilidades cênicas eram o que menos importava, não havendo preocupação a leitura e ao desenvolvimento de técnicas, uma vez que sexualização das atrizes era de maior importância.  Desta forma, a presença de drags na dramaturgia foi sendo cessada paulatinamente. 

	No decorrer dos séculos, a realidade europeia foi sendo modificada, sendo a leitura mais acessível e os aspectos artísticos mais presentes na cultura. Desta forma, no século XVIII, as drags, que outrora haviam sido escanteadas, voltaram aos palcos dando vida a si mesmo de forma satírica. Além disso, segundo Baker (1994), as crossdressers[footnoteRef:14] estavam presentes na sociedade, sendo relacionadas, pela primeira vez, ao homossexual do gênero masculino. 	 [14:  O termo significa vestir-se ao contrário. Não tendo ligação direta com travestismo ou transexualidade, o termo é direcionado àqueles que vestem roupas que não vão de acordo com o gênero que lhe foi imposto ao nascer. ] 


	Outras mudanças contribuíram para a ascensão da drag queen na sociedade europeia. Um dos fatores que favoreceu à nova abordagem que o teatro deu às relações cotidianas e aos temas que estavam sendo abordados no ambiente cênico até então foi a não valorização de temas relacionados à “infidelidade, estupro de inocentes, heranças classes em ascensão, a caótica vida na cidade em comparação à vida no campo e a relação matrimonial entre homens e mulheres” (AMANAJÁS, 2015, p. 10). Assim, com as prioridades sendo modificadas, a abertura às questões relacionadas aos homossexuais foi sendo expandida.  

	Quando a prática de crossdresser deixa de ser estilizada, as drags voltam a ser marginalizadas, tendo a sua imagem relacionada ao frívolo, grotesco, escatológico. Por conta deste acontecimento, surgiram as Molly Houses - bares onde haviam encontro de drags que tinham como objetivo se montarem e agirem livremente como mulheres. A valorização das atrizes, permitindo que estas exercessem papeis com maior seriedade e menos sexualizados reforçou ainda mais a perca de visibilidade às drags, estando estas se montando principalmente por motivos cômicos. 

	No entanto, na Ópera continuava a ser permitido que homens personificassem com seriedade papeis femininos. Para que os homens não tivessem a sua voz modificada com a chegada da puberdade, na Itália, a igreja mutilava-os, sendo assim conhecidos por castrati. Acredita-se que cerca de 70% dos homens que compunham os coros das óperas sofreram com tal ato. Usualmente, na fase adulta, os castratis continuavam a se expressar de maneira feminina, por meio das roupas e trejeitos, expondo a sua dúbia sexualidade.

	Com a chegada do século XIX, as drag queens passaram a atuar novamente em papeis com maior seriedade no cenário artístico. Inclusive, é neste mesmo século, no ano de 1887, que acontece a primeira aparição do nome drag no dicionário de língua inglesa[footnoteRef:15]. A palavra homossexual também teve o seu nascimento no século XIX e, junto com ela, as implicações sociais relacionadas a esta forma de sexualidade que, tida como desviante, passaram a ganhar importância. [15:  Dictionary of Slangs and Uncovencional English.] 


	Havia, em Londres, estabelecimentos chamados de Music Hall, onde homens se reuniam para expor suas performances caricatas. Paulatinamente, as damas pantomímicas[footnoteRef:16], que passaram a ser de grande importância e possibilitar maior visibilidade para as drags no século XX, inseriram-se no cotidiano desses espaços. As damas pantomímicas eram bastante respeitadas artisticamente, sendo, até meados dos anos 50, a única forma de representação drag queen existente. No entanto, após os acontecimentos mundiais daquela época, como as duas grandes guerras e a maior atuação da mulher na sociedade, fizeram com que o papel da drag queen fosse modificado. [16:  Corresponde a homens que personificavam mulheres e adotaram a teatro pantomímico – que é a apresentação apenas por meio de expressões corporais – como modo de expressão artística. Esse tipo de personagem esteve em bastante evidência na década de 1920. Um dos maiores sucessos relacionados a essa incorporação foram as Dolly Houses.] 


	Ao fazer uma recapitulação da representatividade da drag queen entre o século XVII até a primeira metade do século XX, Baker (1994, p. 161) afirma que 

No final do século XVII o ator feminino havia se tornado uma figura cômica, uma criatura do burlesco e da paródia. Suas aparições nos palcos durante os próximos 150 anos ou mais eram ocasionais, mas pelos meados do reinado Vitoriano sua reabilitação estava em andamento e ele entrou no século XX com largo sorriso, as mãos na cintura, vestindo roupas estranhas parodiando a alta moda, um ninho de pássaro como peruca e uma maquiagem descontroladamente exagerada. [...] Seu humor era robusto e terrenamente doméstico quando ele ganhou a confiança do público e compartilhou as provações da vida conjugal. Ele se tornou a dama pantomímica; amplamente popular, habilitada por todos os principais comediantes da época e críticos sérios de teatro lhes deram avaliações sérias.

	O surgimento das novas mídias – como o cinema e a televisão -, assim como a ativa atuação dos movimentos pró-minorias sociais, impossibilitaram que as damas pantomímicas dessem continuidade às suas aparições, proporcionando novas possiblidades de atuação para as drags. Outro fator de grande influência à mudança de rumo das drags, foi a valorização de uma nova forma de teatro – o musical – utilizando de glamour às suas personagens, sendo o frívolo e grotesco escanteado. Nessa mesma época, belas jovens, que nasceram com um objeto fálico, passaram a frequentar em maior frequência estabelecimentos nas cidades. Destarte, os fatores citados, juntamente ao maior número de atrizes e papeis teatrais disponibilizados especificamente para estas, acarretou numa nova forma de ser drag.

	O cinema norte-americano exerceu uma forte influência em relação a emancipação das mulheres. Estas passaram a ter maior liberdade do que outrora, havendo assim uma mudança em relação à estética feminina, como também na ligação destas com o mercado de trabalho. Para a artista drag queen, essas mudanças foram de suma importância, uma vez que elas se baseavam nas mulheres da vida real para personificar o feminino. 	

	Por volta dos anos 50, a mídia de massa se tornou bastante expandida e hegemônica, visto que a contemplação de outras formas de arte – como a teatral – passou a ser menos valorizada. Por conta disso, a visibilidade drag mais uma vez foi desvalorizada, deixando-as ocultadas até os anos 70. Na mesma época, o movimento anti-homossexual foi ganhando força, influenciando a maior marginalização de todos aqueles que iam de encontro ao padrão heteronormativo. De acordo com Baker (1994), houve a reprodução de informações pelo jornal Sunday Pictoral onde era dito que existiam “homens do mal”, alertando que estes estavam presentes em abundância em teatros e que tinham trejeitos não masculinizados, além de chamarem uns aos outros por nomes femininos. 	

	Os anos de 1960 foram marcados por mudanças bastante significativas no que diz respeito às questões artísticas e aos movimentos pró-minorias sexuais. O acesso à pílula anticoncepcional proporcionou maior liberdade sexual às mulheres, assim como a não criminalização da homofobia, nos Estados Unidos, deu uma maior visibilidade aos homossexuais. No que se refere à arte, a cultura de massa ganhou força, estando presente na literatura[footnoteRef:17], cinema[footnoteRef:18], artes plásticas[footnoteRef:19] e música[footnoteRef:20]. Além disso, com essa forma de expressão artística, a população teve acesso à reprodução massiva da arte, estando o kitsch[footnoteRef:21] imerso na residência de grande parte dos sujeitos até dias hodiernos. Amanajás apud Dempsey (2010) explica que os artistas que compunham a pop art, que foi o modo de expressão artística que guiou a expansão da cultura de massa na década de 60, [17:  William Burroughs, Allen Ginsberg e Jack Kerouac são nomes presentes na literatura Beat, inserida na contracultura dos anos de 1950 e 1960.]  [18:  Cinema novo no Brasil, Nouvelle Vague na França, New Wave no Irã, Neorrealismo na Itália são movimentos que influenciaram o movimento cinematográfico contracultural entre as décadas de 1940 a 1960.]  [19:  Roy Lichtenstein e Andy Warhol são artistas que propagaram a pop art nos de 1950 e 1960 nos Estados Unidos.]  [20:  Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix ganharam bastante visibilidade no movimento contracultural da década de 1960, por conta das letras de suas músicas que propagavam ideais que iam de encontro aos padrões comumente estabelecidos na época. ]  [21:  Direcionado ao consumo em massa, é a reprodução em série e sem qualidade necessária de artefatos da cultura erudita.] 


discutiam a crescente cultura de massa que se manifestava no cinema, na propaganda, na ficção científica, no consumismo, na mídia e nas comunicações, no design de produtos e nas novas tecnólogas que se originaram nos Estados Unidos mas que estão se espalhavam por todo o ocidente [...] No inicio dos anos 60 o público viu pela primeira vez criações que, desde então, se tornaram internacionalmente famosas: as serigrafias de Marlyn Monroe, feitas por Warhol, os quadrinhos feitos a óleo de Lichtenstein [...] colocados em ambientes domésticos que incorporam cortinas de chuveiros, telefones e gabinetes de banheiro de verdade.  (p. 217 a 219).

	A partir do surgimento de um novo cenário cultural nas grandes cidades, os jovens homossexuais passaram a buscar a sua própria identidade extraindo da estética, da fala e da música características que os contemplassem. Por conta disso, espaços específicos para os homossexuais foram construídos sendo, entretanto, no limiar da sua ascensão, localizados em locais periféricos, uma vez que o preconceito ainda estava bastante enraizado na população, corroborando a ideia de que estes espaços não poderiam estar localizados juntamente àqueles direcionados às famílias nucleares; aos sujeitos conservadores. Inserido neste contexto que, novamente, as drags ressuscitam no cenário cultural.

	Um fator importante deste período, especialmente em Nova Iorque, foi a emergência de “artistas de todas as vertentes [...] que uniam-se em busca de uma nova arte efêmera ou não, uma manifestação artística que se localizava no ‘entre’, no ‘ser’ e ‘não ser’, cuja hibridização das linguagens e formas dava o caráter novo e desbaratinador do novo acontecimento artístico” (AMANAJÁS, 2015, p. 16). Artistas como David Bowie, Roxy Music, New York Dolls, Velvet Underground, Brian Eno foram bastante representativos no que diz respeito à androginia e à transitação entre os gêneros. Suas indumentárias continham elementos tanto do universo masculino quanto do feminino, o que deu início a desconstrução de gênero no cenário musical norte-americano e, posteriormente, em grande parte do globo terrestre. 

	O leque de possiblidades culturais existentes após a inserção artística, citada anteriormente, no imaginário popular disponibilizou grandes possiblidades para as artistas drag queens. Baseando-se majoritariamente em atrizes hollywoodianas e cantoras da música pop norte-americana, estas passaram a ser a nova forma de comunicação entre as drags e seu público. Artistas como Cher, Marylin Monroe, Madonna e Judy Garland foram alguns dos espelhos para aquelas que vivenciavam a personificação feminina dentro e fora das casas de show, proporcionando-lhes um vasto material artístico. 

	Nos anos de 1970 e 1980, a drag expandiu o seu espaço de atuação, estando presente não apenas em casas de shows, como também nas rádios, programas de televisão, na música e no cinema. Amanajás (2015) cita aparições bastante significativas para a inserção da drag no showbiz[footnoteRef:22], como nos filmes, A Gaiola das Loucas (1978), Priscilla, a Rainha do Deserto (1994) - onde houve uma drag como protagonista-, Quanto mais Quente Melhor (1959), Pink Flamingos (1972), The Rocky Horror Picture Show (1975), entre outros.  [22:  Equivalente à indústria do entretenimento.] 


                   

Divine, protagonista do filme Pink Flamingos. Foto retirada do site Papo de Cinema



	Havia, nessa época, duas vertentes de atuação drag: uma que era voltada para a satirização das personagens e outra em que a inspiração instalava-se apenas em divas pops. As artistas afirmavam que a politica não estava presente em seus discursos pois a existência da arte drag estava direcionada à diversão de seu público, não estando a política preenchendo o requisito que fora colocado. No entanto, como o estar drag queen é um ato de resistência, uma vez que tal ato foge do padrão social – que consiste no binarismo de gênero e sexual -, além da associação existente à grupos gays, a drag tornou-se o símbolo de resistência e luta pelos direitos gays. A partir de então, uma nova categoria nasce: a drag queen radical.

	Na década de 1980, a marginalização das drags esteve mais acentuada. A síndrome da AIDS - que era tida como o “câncer gay” – aterrorizou a sociedade, delimitando novamente a atuação de drag queens aos bares que tinham como público alvo os homossexuais. Com os locais de atuação tendo sido modicados, a indumentária seguiu o mesmo caminho, passando a ser mais conceitual e menos luxuosa do que outrora. No entanto, no final da década a situação passou a descomplicar para as artistas, tendo diversos setores relacionados a arte baseando-se nas drags para suas criações. Como exemplo, pode-se ser citada a cantora norte-americana Madonna, que a partir da cultura drag, criou uma nova dança chamada Voguing[footnoteRef:23]. Como também estilistas que se basearam nelas para a criação de coleções de roupas. [23:  Consiste numa série de movimentos que são baseados em poses feitas por modelos nas passarelas;] 


	Emergindo novamente ao convívio social, em meados de 1990, as drags voltaram a executar a sua função de entretenimento, por meio de apresentações caricatas exercidas por meio de dublagens – como no caso do lipsync[footnoteRef:24] -, “voguing ou em esquetes cômicas abordando principalmente a cultura e o universo gay através de zombarias, roupas conceituais e magnificas e de um dialeto próprio” (AMANAJÁS, 2015, p. 18). Nessa mesma década, as drags passaram a ter uma forte participação política nas causas gays, tonando-se protagonistas das paradas gays em todo o mundo. [24:  “Dublar uma música de alguma cantora de modo verossimilhante ou caricatural” (AMANAJÁS, 2015, p. 18);] 


	A disseminação da arte drag alcançou o seu apogeu – que se estende até a atualidade – quando, ainda nos anos de 1990,  RuPaul ganha visibilidade na indústria do entretenimento com sua música – que inclusive, chegou ao segundo lugar na lista da billboard[footnoteRef:25] -, trabalhos como modelo e aparições em programas televisivos. A aceitação da artista foi bastante significativa ao ponto de, em 2009, haver a criação de um reality show onde a RuPaul é a protagonista. O programa chamado RuPaul’s Drag Race[footnoteRef:26], que tem ganhado audiência máxima em diversos países, mostrando assim que o estar drag queen está sendo cada vez menos marginalizado, proporcionondo maior visibilidade às drags e a cultura LGBTT, possibilitando a maior aceitação do publico em relação às drags e sua arte, além de dar oportunidade às artistas expor o seu trabalho. [25:  Conhecida também como The Music Bible – A Biblia da Música -, é uma revista semanal norte-americana especializa em música.]  [26:  RuPaul e a corrida das loucas.] 


	Após a inserção nos anos 2000, foi possibilitada uma maior propagação da cultura pop, uma vez que as informações se tornaram mais acessíveis na maior parte dos espaços globais, conectando-os, assim, por meio das novas mídias. Consequentemente, a cultura pop, nascida em terra norte-americana, passou a estar enraizada na cultura dos sujeitos em numerosas localidades. Destarte, foram nascendo novas divas pops, alcançando novos patamares e proporcionando novas formas de inspirações para as drags. Britney Spears, Lady Gaga, Beyoncé, Ariane Grande, Lana Del Rey, Demi Lovato são alguns nomes presentes no espaço cultural dos sujeitos que se enquadram no grupo LGBTT.

2.1. Drag queen no Brasil

	No Brasil, as drags passaram a ter maior visibilidade e permissividade de atuação por volta dos anos de 1990, no entanto, nos anos de 1970, algumas delas já estavam em ascensão com posições que contestavam os paradigmas sociais vigentes. O grupo Dzi Croquettes[footnoteRef:27] estava à frente no quesito desconstrução de gênero na década citada. A ditadura militar, que estava presente no Brasil desde a década anterior, não foi uma barreira para o grupo incorporar a personificação de mulheres em suas apresentações teatrais. O sucesso foi bastante abrangente, tendo apresentações realizadas até mesmo fora do país, além da criação de um documentário – que leva o nome do grupo -, em 2009, sobre a vida das artistas. Outros nomes estiveram presentes nesse âmbito, como a transformista Laura de Vison[footnoteRef:28]. [27:  É um grupo de dança e de teatro brasileiro surgido na década de 1970. Tem como principal característica a quebra de padrões de gênero e a utilização de características camp em sua atuação.]  [28:  Transformista brasileira que obteve bastante visibilidade entre os anos de 1970 e 1990, tendo a personagem nascido 10 anos antes.] 


	A expressão artística de sujeitos enquadrados nas ditas minorias sexuais foi calcada pela ditadura militar durante anos, sendo este um dos fatores que impossibilitaram que a ascensão da expressão drag estivesse presente no país tardiamente. Alguns jornais ligados a grupos contra governo abordavam a questão sobre a homossexualidade timidamente, entretanto, possibilitaram a abertura para o debate da questão.

	O boom da visibilidade drag deu-se em meados dos anos de 1990, quando, principalmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, surgiram numerosas boates que tinham como público alvo todos aqueles que se sentiam atraídos pela cultura pop. Nesta época, os homossexuais se apropriaram involuntariamente de tal cultura, tornando, assim, os ambientes que tocavam música pop sinônimo de clubes gays. Artistas como Salete Camapari, Silvetty Montila, Nany People e Dimmy Kierforam acolhidas pelo público, proporcionando-lhes atuações cômicas e extravagantes. 

	Hodiernamente, pode-se afirmar que a drag queen alcançou espaços jamais imaginados, sendo comum lê-se historias sobre a inserção destas em diversos ambientes. Estão presentes nos movimentos sociais, nas universidades, nas mídias e até mesmo nas igrejas – inclusive, há uma matéria no jornal O Globo, contando a história de um pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana (IMC) que faz drag, sendo aceito normalmente no ambiente religioso.

No entanto, mesmo havendo uma maior visibilidade das drags pela população, não pode ser negado a existência de posições opressivas relacionadas a esta representação artística. Da mesma forma que se escuta constantemente historias sobre a atuação de drags no cotidiano, a presença de noticias relacionadas a lgbtfobia infelizmente ainda é um fato apresentado constantemente pelas mídias.   















3. Subjetividades e vivências drag queen

	Essa monografia é fruto de uma pesquisa de caráter etnográfico, que consiste em descrever fatos intrínsecos a determinado grupo, assim como a imersão do pesquisador no contexto do objeto de estudo para que ele vivencie experiências correlatas as dos outros membros. Realizando-se a observação participante, onde tive a oportunidade de vivenciar a experimentação drag queen num evento organizado[footnoteRef:29] por  uma das drags entrevistadas. Neste momento, constatei empiricamente desde o momento de montação artística das drags até suas performances e relação com os sujeitos presentes em suas apresentações. Para efeito da pesquisa, o estudo etnográfico centra-se da cultura drag queen. [29:  Vem Hott que eu te Killz, realizada em 10 de setembro de 2016, pela drag Amber Hudson;] 


	Foram contatadas três drags, que possibilitaram a realização de entrevistas semi-dirigidas, abordando questões relacionadas a: (a) definição do que é ser drag; (b) sexualidade; (c) reação da família ao descobrir que a entrevistada faz drag; (d) relação com a família atualmente; (e) remuneração; (f) tempo de atuação; (g) diferenciação da personagem em relação ao eu subjetivo; (h) comparação existente por parte do senso comum sobre drag queens e travestis; (i) inspirações para a criação da personagem; (j) posicionamento político relacionado às questões voltadas às minoras de gênero e sexuais. Além destes pontos, permitiu-se que a drag dissertasse sobre cada tema, como também sobre questões que não foram abordados na entrevista (vide anexo).

3.1 Experimentação drag queen – lady in drag

	Desde o limiar da minha existência há um direcionamento à estética “escatológica” camp[footnoteRef:30], assim como a empatia pelos sujeitos que se inserem no ambiente queer - que abrange todos aqueles que sentem uma forte necessidade de se desvencilharem das normas que são impostas e vivenciadas pelo senso-comum hodiernamente. [30:  Adjetivo referente à interpretação exagerada, ao frívolo e ao artificial, ao mau gosto, ao grotesco. ] 


A partir deste fato, ao inserir-me à realidade acadêmica, tendo a oportunidade de entrar em contato com sujeitos que vivenciam e/ou experimentaram o queer, a identificação com este universo engrandeceu-se até que passei a acreditar na possiblidade de que, mesmo tendo nascido com o órgão reprodutor feminino, seria possível a realização da experimentação drag queen. Antes, havia a crença intrínseca ao meu ser de que fazer drag era possível apenas quando a expressão artística referia-se a características do sexo oposto. No caso, mulheres estavam condicionadas a fazer somente drag king e homens apenas drag queen. No caso, drag king refere-se à personificação de um homem juntamente à reprodução do estereótipo masculino, geralmente realizada por mulheres.

Quando esta crença de experimentar-me lady in drag enraizou-se em mim, decidi que faria dessa experiência uma pesquisa de conclusão de curso e que, para isso, seria necessário basear-me em vivências já existentes nesses aspectos. Então, conversando com as amigas drags e/ou que estão inseridas na realidade queer, houve o descobrimento de que esta é uma tendência emergente, havendo outras garotas que vivenciam a experimentação drag queen pelo país inteiro. Outro ponto que me encorajou a realizar a experimentação, foi a leitura de uma matéria chamada “Elas são drag queens... e mulheres”, da Revista Vertigem[footnoteRef:31], sendo este o único local encontrado que abordava tal assunto na época. [31:  ELAS são drag queens... e mulheres. Revista Vertigem. Disponível em: < http://www.revistavertigem.com/2015/11/20/elas-sao-drag-queens-e-mulheres/ >.  Acesso em: <27 jun 16>.] 


As circunstâncias para a realização da minha montação foram favoráveis. As amigas Amber Hudson, Aurora von Augsburg e Indra Evolet se dispuseram a maquiar-me e emprestar-me perucas. Aproveitando a organização da Vem Hott que eu te Killz, Amber Hudson viabilizou a minha entrada no evento para que, assim, eu descobrisse, de fato, o que é ser drag queen.

Chegado o dia, ao anoitecer, dirigi-me ao Colliseum Hall – local em que o evento foi realizado – para me montar com as drags que se apresentariam naquela noite. Fiquei bastante surpresa ao chegar à sala de montação, pois todas estavam muito sérias e concentradas na elaboração da personagem. Neste momento, percebi o quão profissional é o trabalho das drags e que, por mais que a animação, diversão e descontração sejam fatores predominantes no momento das apresentações, não perduram por todo processo de estar drag queen, o que vai de encontro à crença do senso-comum.

Durante o processo de autoprodução, optei por estar completamente irreconhecível, decidindo transitar entre as pessoas que estavam no evento sem ser identificada enquanto Bruna. Desta forma, a Penelope – nome que preferi ser chamada durante a experimentação drag queen – ganha vida. A drag Breno Matos, de Fortaleza, preparou minha pele, desenhando os traços do meu rosto, e o Júnior Reis, que faz drag, mas naquele momento estava apenas ajudando na organização do evento, elaborou a arte ao redor dos meus olhos. O restante das drags que estavam se montando colaboraram com dicas sobre maquiagem e performance.

No decorrer da noite, tudo aconteceu conforme uma festa comum. O que havia de diferente era o fato de eu estar em drag, tanto esteticamente como no que se refere aos trejeitos. De fato, não fui reconhecida, no entanto, a diferenciação existente entre a Bruna e a Penelope numa festa é que a segunda chama bem mais atenção do que a primeira. Todos a observam e admiram, desejam tocar, tirar fotos, conversar e, até mesmo, manter um contato mais próximo.

Obtive ganhos significativos com o nascimento da Penelope; no entanto, sinto nesta persona e na experiência Lady In Drag uma potência ainda não plenamente vivenciada. Pretendo dar continuidade a experimentação para conhecer mais a fundo o universo drag queen.

3.2 Sobre as entrevistadas

	Foram contatadas três drags residentes da cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. O objetivo das entrevistas foi exposto desde o primeiro contato. Desta forma, é interessante afirmar que foi permitido por todas a exposição das informações contidas neste trabalho. Segue abaixo as informações básicas sobre as entrevistadas:

	Ruy, conhecido como Aurora von Augsburg quando está montada, tem 24 anos e estudou cinco períodos de Letras com habilitação em Língua Inglesa, no entanto, abandonou o curso para se dedicar a carreira de maquiador. Monta-se desde os 14 anos e nunca recebeu remuneração para se apresentar. 

	Hericles Bruno, 21 anos, estudante de Engenharia Florestal, pela Universidade Federal Rural do Semi-Arido (UFERSA). Nasceu e viveu até os 17 anos na cidade de Iguatu, Ceará. Mudou-se para Mossoró com o objeto de dar inicio ao ensino superior. Monta-se profissionalmente desde o inicio da sua carreira, ou seja, recebe remuneração para que a personificação seja efetuada, no entanto, faz trabalhos extras para obter a renda necessária para se manter na cidade. Conhecida como Amber Hudson, monta-se desde maio de 2016.

	Júnior Medeiros, conhecido também como Bianca Foxx, tem 20 anos, abandonou os estudos no 3º ano do ensino médio e trabalha de forma autônoma. Monta-se há 11 meses como Bianca, recebendo remuneração pelos seus trabalhos como drag.

3.2.1 Aurora Von Augsburg	



Aurora Von Augsburg, 2016. Foto retirada do facebook da personagem.

	A Aurora Von Ausgburg, ou Ruy quando não está drag, é bastante conhecida na cidade de Mossoró por conta da sua função de maquiador em um dos melhores e mais requisitados salões de beleza da cidade, por suas aparições em diversos eventos, sendo estes voltadas ou não para o público LGBT, mas, principalmente, por conta da sua personalidade forte. A entrevistada mostra-se áspera, incisiva e sincera em qualquer ambiente em que esteja inserida, tanto no mundo físico como no virtual.

	Tendo a oportunidade de aproximar-me desse sujeito, que, de tão caricato, chega até mesmo a ser reconhecido por alguns indivíduos como uma personalidade mossoroense, é possível compreender como a sua história e personalidade foi construída, além de observar o porquê de determinados direcionamentos terem sido dados ao decorrer de sua existência. 

	Tendo nascido e crescido inserido em um ambiente conservador, Ruy afirma que desde sua infância reconhece que há uma predisposição de sua parte ao envolvimento com o universo feminino, desde trejeitos até brincadeiras. No entanto, um fator familiar foi de suma importância para a identificação “precoce” de que o seu lugar não era em meio a carrinhos, jogos de luta e interesse por pessoas do gênero oposto: a separação dos pais e a convivência exacerbada apenas com mulheres. 

	Independente dos acontecimentos citados, Ruy percebia-se de maneira diferenciada dos demais desde sempre, interessando-se e vendo-se apenas em coisas voltadas ao universo feminino, como já dito, ou, então, que não se inseriam em nenhum dos gêneros, como no caso de histórias e livros fictícios. O entrevistado enfatiza que estes não são fatores advindos por conta de questões sexuais, não sendo isto o aspecto mais importante sobre sua realidade.

	A notória afeição por atividades relacionadas ao universo feminino levou-o a não querer participar apenas de atividades relacionadas ao gênero que lhe foi definido, levando-o, assim, à experimentação e ao flutuar entre os gêneros, começando, desde a infância, a transitar entre o feminino e o masculino. A partir de então, o interesse por fazer drag passou a aumentar cada vez mais, mesmo que na época a questão não fosse identificada dessa forma pelo entrevistado.

	Ao longo de seu amadurecimento pessoal, Ruy incorporou numerosas personagens, tendo há poucos anos definido, de fato, a forma que gostaria de se mostrar ao mundo enquanto drag. Neste momento, a Aurora ganha vida. É um nome que remete às primeiras horas do amanhecer, quando os primeiros raios vêm do horizonte tingindo o céu de rosa; um momento de renascimento; o começar de um novo dia e, para Ruy, este significado se mescla bastante à sua história, uma vez que ele sempre se sentiu alheio à sociedade, precisando constantemente se reconstituir, renascer, renovar para encontrar o seu lugar em meio a um ambiente ao qual, predominantemente, ele é incompreendido. 	

	Ruy explica que Aurora baseia-se em outro acontecimento, mas que leva ao mesmo sentido. A bela adormecida, cujo nome é Aurora, tem preeminente em sua história o fato de seu adormecimento que, após o período de sono, acorda para uma nova vida. Em ambos os significados, tanto no do nascer do sol como no da princesa, Aurora remete a morte e renascimento que, para Ruy, são fatores ligados desde sempre a sua história particular.

Por se considerar uma pessoa introvertida, Ruy passou a incorporar características que iam de encontro ao que lhe era natural, sendo a imagem transgressora um reflexo de conflitos internos, principalmente do receio da não aceitação alheia, que tentam ganhar visibilidade, majoritariamente, de uma forma agressiva. Por consequência, suas relações foram bastante dificultadas, havendo poucas amizades em seu ciclo social. Além disso, a desilusão o penetrou, levando-o a não sentir tanto ânimo para se relacionar com as pessoas, como também, não havendo tanto interesse dos sujeitos que já o conhecem de manterem uma relação de amizade ou amorosa devido a sua personalidade complicada. Isso o levou a se interessar por pessoas parecidas com ele, distanciando-se constantemente de sujeitos masculinizados – a não ser quando a Aurora vem à tona, pois há uma abertura para relacionamentos superficiais, que não passam de uma forma de divertimento.

	Tendo a família extremamente tradicional e cristã, tanto a do pai quanto a da mãe, foi bastante complicado assumir sua personalidade, gerando conflitos internos e marcas indeléveis, que serão expostos mais à frente. A não convivência com o pai desde os 5 anos de idade, levou a um distanciamento de ambos, não havendo perturbações significativas por conta de seu gênero e sexualidade. Já a sua mãe não aceitou o fato limiarmente, ameaçando até mesmo suicídio, caso Ruy não seguisse os ideais patriarcais. No entanto, mesmo não querendo se sentir culpado por ser algo que não foi de sua escolha, aos 16 anos, abriu-se ao diálogo com a mãe, assumindo, portanto, sua orientação sexual. Sendo, no início algo complicado de se lidar, com o passar dos anos a relação com a sua mãe foi se harmonizando, estando hoje completamente estabilizada.

	Já a questão sobre a fluidez de gênero, como o próprio entrevistado afirma ser adepto, sua mãe demonstra ter maior resistência, visto que sua implicância é perceptível, como por exemplo, não aprovando o fato de o Ruy gastar bastante dinheiro com a sua personagem. Entretanto, diz perceber que, na realidade, a antipatia existente por parte da sua mãe em relação a sua drag é pelo fato destas serem confundidas com travestis[footnoteRef:32], sendo estas bastante estigmatizadas socialmente. A travesti converge para a prostituição como um meio de sobrevivência, pois a sociedade a marginaliza. Então, acredita-se que a informação é a melhor amiga da humanidade, pois lança luz sobre o desconhecido. O conhecimento influencia o distanciamento de pensamentos preconceituosos, dando a oportunidade de compreensão e horizontalização entre os sujeitos. O ideal seria que os sujeitos, desviantes ou não, se expusessem da maneira que eles desejam se expressar, sendo o próprio ser/estar, um ato politico.  [32:  A drag queen faz parte de uma expressão artística. Sujeitos que fazem drag, na maioria das vezes, vestem-se com indumentárias do sexo oposto apenas em apresentações ou em momentos específicos. Já as travestis se identificam como uma mulher, estando 24h por dia se expressando de forma contrária ao gênero que lhe foi imposto. ] 


	A drag insere-se em uma questão unicamente artística, sendo comparável, para o entrevistado, a palhaças de luxo, uma vez que suas características são muito satíricas e exacerbadas: usam enchimentos para modelar o corpo, raspam a sobrancelha, utilizam maquiagem como uma máscara para a acentuação de traços femininos - como boca, nariz, olhos. Ruy vê-se de forma diferenciada, pois ele deseja, de fato, em alguns momentos estar uma mulher. Com características visuais e rosto feminino, tendo sido confundido com uma mulher diversas vezes – até mesmo em sua infância –, ele diz que basta colocar uma peruca, usar pouquíssima maquiagem e vestir roupas comuns para a sua personagem ganhar vida. Mesmo não se vendo como uma “palhaça de luxo”, ele afirma não haver problema algum em ser tido como uma drag.

3.2.2 Amber Hudson



Amber Hudson, 2016. Foto retirada do facebook da entrevistada.

A história de Hericles como drag surgiu de forma inesperada, uma vez que nunca emergiu em seus pensamentos a ideia de fazer apresentações personificando características do sexo oposto. Na realidade, desde sua infância a procura por algo que o completasse artisticamente foi assídua: participou de peças de teatro na escola, esteve presente em grupos de teatro, dança e canto, compôs o coral da UFERSA por dois anos e o coro cênico da escola de artes, entretanto, apenas no final de maio de 2016 a procura pelo complemento que faltava em sua vida foi cessada. 

	A primeira vez da experimentação de Hericles enquanto drag foi na residência da sua mãe drag Indra Evolet ou, quando não está montada, Welton. Enquanto este se preparava para iniciar a personificação, ofereceu-se para montar o amigo. Não obtendo o material necessário para compor a sua drag, a montação aconteceu improvisadamente. Olhando-se no espelho, o entrevistado ficou bastante satisfeito com o resultado, imaginando, no entanto, que a Amber não passaria de uma brincadeira momentânea. Todavia, a intensão do Welton era inscrevê-lo em um concurso de drag que aconteceria no mês seguinte.

	Tendo conhecimento das intenções do amigo e, consequentemente, trazendo a ideia para si, Hericles se inscreveu no concurso que compunha a programação da 1º Semana de Combate a LGBTfobia. Concorrendo com apenas três drags, foi agraciado com o primeiro lugar. A partir de então, a dedicação ao aperfeiçoamento da arte drag foi aumentando até que, no mês de julho, Hericles decidiu fazer um ensaio fotográfico para divulgar o seu trabalho. A procura por sua drag foi aumentando gradativamente, estando a sua agenda do mês de agosto lotada. Desde então, apresentações em eventos não foram cessadas, sendo remunerada na maioria das vezes.

	Fazer drag é uma expressão artística que o contempla de uma forma que ele jamais sentira. Com a drag, há a possiblidade de colocar em prática seus desejos e, como ele mesmo afirma, “com um quê a mais”. A Amber potencializa fatores que eram irrealizáveis outrora, bloqueados por conta da questão de gênero e sexualidade intrínsecos à sociedade que, mesmo não sendo opcional, o influenciava. A interferência do patriarcado afeta profundamente nas escolhas dos sujeitos, colocando-os a margem caso andem de encontro ao que é ditado. É por isso que, majoritariamente, os sujeitos não se expressam artisticamente em situações que estão ligados ao gênero e à sexualidade. Há homens heterossexuais que desejam personificar mulheres, no entanto, o receio de sua masculinidade ser abalada bloqueia tal realização pessoal.

	No primeiro feriado em que esteve em casa após ter se mudado de cidade, Hericles despedia-se de um namorado na porta da sua antiga casa, beijando-o e acariciando-o. A avó percebeu o significado do que estava acontecendo, no entanto, de início, fingiu não saber, porém, abriu-se ao diálogo posteriormente, afirmando apenas que a vida é profundamente complicada e que o ideal é que os sujeitos seguissem o caminho que lhes foi dado, mesmo que houvesse o receio de algo ruim acontecer. Desta forma, o apoio por parte da família foi crescendo até que sua sexualidade não beirasse à anormalidade. Desta forma, aos 17 anos, Hericles assumiu, indiretamente, sua homossexualidade. Seu avô nunca falou algo a respeito, até mesmo quando descobriu a existência de sua drag. O distanciamento foi tomando de conta da relação entre ambos. Após o falecimento de sua avó, a relação foi dispersando-se. Antes havia um envolvimento por conta da questão financeira, já que ele o ajudava pagando seu aluguel, entretanto, foi cessando paulatinamente, hoje sendo falado apenas o necessário.

	Sem ajuda financeira, Hericles procurou outras formas para manter-se: passou a vender doces e lanches vegetarianos na universidade e nos eventos organizados pelo movimento estudantil. Com o nascimento da drag, além de haver a realização pessoal, houve a oportunidade de ser remunerado, mantendo-se, assim, com a verba advinda das apresentações da Amber. Com essa oportunidade, Hericles direcionou toda a visibilidade da drag para a produção de eventos, tornando-se uma promoter em ascensão. 

	Hericles diz ter passado a sua infância e adolescência em um ambiente onde o discurso machista era bastante disseminado, sendo este o motivo pelo qual sua militância nos movimentos sociais e estudantis tenha sido assídua desde o momento em que se inseriu na realidade acadêmica. Múltiplas situações de violência doméstica eram corriqueiras no âmbito familiar. 

	A força de vontade e a coragem das mulheres de sua família serviram-lhe como fonte de inspiração. Pelo o que foi vivenciado durante sua vida, Hericles questionou constantemente o porquê de haver a contínua submissão das mulheres em relação aos homens, como também o porquê de ser complicada a quebra de paradigmas patriarcais profundamente enraizados na sociedade. Em consequência destes fatores, a Amber faz com que essas questões venham à tona em suas apresentações apenas pelo fato de existir, não sendo necessário entonar qualquer tipo de discurso para abarcar ideais que sejam pró-minorias sociais. A Amber é a sua própria militância. 

3.2.3 Bianca Foxx



Bianca Foxx, 2016. Foto retirada do facebook da entrevistada.

	A Bianca surgiu a partir de constantes ferimentos emocionais existentes na vida de Júnior Medeiros. A personagem é fruto da força de vontade de sair de um estado de depressão, advindo de conflitos internos que surgiram a partir de interferências do exterior, mostrando-lhe a melhor maneira de enfrentar a vida como esta de fato é. A Bianca o complementa, sendo aquilo que ele sempre desejou ser, mesmo que sua existência não se faça presente diariamente. 

	Crescendo ao lado da mãe e da irmã, a relação com sua família é bastante linear, uma vez que, em questão de sexualidade, era perceptível desde sua infância a afinidade com artefatos do universo contrário ao que lhe foi direcionado: o feminino. Um de seus passatempos favoritos estava em usar a maquiagem da mãe, o que a levava a crer que o filho não seguia o padrão de masculinidade. Aos 13 anos, não suportado mascarar a sua personalidade, assumiu-se homossexual. Não houve conflitos significativos em sua residência por conta de tal acontecimento.  

	A drag surgiu posteriormente. Já havia um tempo que Júnior se montava, no entanto, a personificação passou a acontecer de forma mais constante e aperfeiçoada com o nascimento da Bianca, em janeiro de 2016. Por não morar mais com a sua família neste período, o entrevistado acreditou não ser necessário informar-lhes sobre a decisão de fazer drag profissionalmente, no entanto, há cinco meses, sua mãe viu uma fotografia da Bianca e acabou descobrindo-a. De início, houve um estranhamento, entretanto, ao compreender o que a drag representa ao Júnior, a relação entre ambos voltou a ser harmônica. 

	Ao contrário do âmbito familiar, a escola foi o fator de maior influência na construção de seus conflitos, havendo interferência até mesmo em relação à carreira profissional. Durante os anos do ensino médio, Júnior fora escanteado pelos seus amigos, além de ser agredido diariamente por conta da sua condição sexual. Havia momentos em que, além da agressão física, trancavam-no em banheiros, o que acarretava na não aparição em sala de aula. O entrevistado cita uma situação em que, no dia após ter coloca aparelho dental, a violência física exacerbada o deixou todo ensanguentado. A procura por ajuda foi ineficaz, não tendo a própria mãe dado-lhe assistência. A opção palpável era apenas a de abandono escolar, uma vez que a dor da humilhação o possuía, não suportando a constância dos acontecimentos.

	A desunião entre as LGBTs em geral é um fator que o afeta bastante. Júnior atenta para o fato de que, mesmo marginalizados por conta de gênero e sexualidade, os homossexuais que se fazem presentes na cidade reproduz discursos opressores, não valorizando os sujeitos negros, pobres e gordos, na maioria das vezes. Para inserir-se no padrão é necessário que, além de não corresponder às características citadas, o sujeito seja “malhadinho, saradinho e discretinho”. Inclusive, o entrevistado acredita que esse é o motivo pelo qual seja complicado encontrar pessoas dispostas a manter um longo relacionamento amoroso.

	O objetivo de Júnior é dar continuidade ao investimento em sua drag. Pretende inserir-se no mercado como promoter, para que os eventos voltados para o público LGBT da cidade continuem a acontecer. No entanto, há o desejo de que todas as gays, independente do grupo minoritário ao qual estejam inseridas, sintam-se a vontade e acolhidas nos espaços em que seus eventos forem organizados. O encorajamento para permissividade à expressão do eu subjetivo de cada um daqueles que têm seus desejos reprimidos por discursos patriarcais e opressores é o que o Júnior almeja.  

3.3. Observações acerca das experiências

	Percebe-se que, inicialmente, para haver a existência de uma drag queen, é necessário que haja a procura, pelo sujeito que a interpreta, de completar-se, tendo com a personagem maior possibilidade de expressar-se sem as barreiras relacionados a gênero e sexualidade. A performance drag queen independe das definições de gênero e das experiências da sexualidade de quem a vivencia; entretanto ela  interfere nas percepções de gênero como também na questão da sexualidade Não há, por exemplo, relação direta entre a experiência artística drag e a homossexualidade como habitualmente é percebido pelas pessoas de uma maneira geral. No caso desta pesquisa, as três drags são homossexuais, porém não necessariamente a drag queen é sinônimo de homossexualidade. 

As entrevistadas relatam que, desde a primeira infância, a convivência com mulheres foi exacerbada, não havendo uma figura masculina presente no convívio familiar. Ruy convive até hoje com a mãe e com a irmã, tendo tido menos ligação com o seu pai desde os cinco anos de idade; Hericles cresceu na casa dos avós, já que seus pais se separaram e, em decorrência disto, a mãe fora morar em São Paulo, entretanto, fora criado até os dezessete anos pela avó; os pais de Júnior, assim como no caso dos outros dois entrevistados, se separaram quando ele ainda era criança, o que acarretou à convivência apenas com a mãe e com a irmã.

Acredita-se que a predisposição a vivenciar com maior intensidade situações consideradas femininas surge desde a infância. Não cessando durante o desenvolvimento das subjetividades, eles encontram na performance a oportunidade de expressar-se da maneira que desejam sem as amarras impostas pela reprodução dos paradigmas do senso-comum relacionadas ao patriarcado. A ligação com o universo feminino é perceptível a partir da apropriação que as artistas fazem do gênero contrário ao que lhe foram imposto. O apoderamento é explicitado “através de suas montarias e indumentárias, incluindo-se aqui aspectos como maquiagem, [...] perucas e outros possíveis artifícios utilizados para a composição de seus corpos femininos” (CHIDIAC, 2004, p. 475).

Por conta da crescente visibilidade que as drags estão conquistando, tanto na mídia - vide o sucesso de oito temporadas do reality show RuPaul’s Drag Race - como no imaginário social, há maiores oportunidades de atuação, proporcionando-lhes, assim, meios reais de fazer da expressão artística uma atuação profissional. Desta forma, duas das drags entrevistadas, a Amber e a Bianca, sustentam-se com as suas atuações. Além disso, ambas promoveram – e ainda promovem - festas, na cidade, voltadas ao público LGBTT, o que representa a crescente procura e aceitação de situações voltadas aos dissidentes sexuais.

A maneira pela qual as drags se expressam vai de encontro ao que foi socialmente colocado, gerando intolerância e propagação de pensamentos opressores por partes dos sujeitos conservadores e heteronormatizados. Para as entrevistadas a forma propicia para expressar a sua “militância” é na própria atuação, pois, desta forma, não é necessário fazer discursos ou propagar ideias, basta performar. O corpo, os trejeitos e a indumentária representam o que as drags acreditam sobre o binarismo de gênero e sexual.

Em relação a minha experimentação lady in drag, de início eu não sabia como seria recebida pois há certa rejeição por parte de algumas drags que consideram o território da performance drag queen não pertencente a mulher, em alguns casos pontuais. Entretanto, na minha experiência não houve rejeição. Na realidade, todas me receberam bem, além de auxiliar-me na montação – vestuário, acessório, maquiagem. Como já dito, sabe-se – e é até mesmo mais aceitável- que mulheres façam drag king; e por conta disso, por um tempo acreditava-se que essa é a única forma que mulheres poderiam se expressar através de uma performance drag. Mulheres usufruindo de experimentações drag queen e drag king são fenômenos recentes, que causa estranhamento, mas que, paulatinamente, vem ganhando maior aceitação e visibilidade. A ocupação desse território por mulheres pode ser interpretada como uma ameaça ao próprio conceito de drag queen; entretanto, observa-se que a performance lady in drag engrandece a cena, uma vez que tem trazido uma série de reflexões sobre o próprio conceito de drag. 































CONCLUSÃO

	A partir do desenvolvimento deste trabalho, entende-se que a sexualidade é um dispositivo histórico de poder, como também um modo de regulação social, onde as sociedades ocidentais são organizadas de acordo com o binarismo homo/heterossexual. Sedgwick apud Miskolci (2009) expôs o pensamento de que a ordem social e ordem sexual não são divergentes e que mesmo que haja o dualismo homo/hetero, é priorizada a heterossexualidade, naturalizando-a. Mostra-se, então, a existência da heterossexualidade compulsória onde o objetivo não é apenas que os sujeitos sejam heterossexuais, mas que também hajam de acordo com este modelo.

	A drag queen não se refere diretamente à sexualidade, uma vez que representa uma expressão artística, não sendo o artista necessariamente ligado ao gênero feminino e/ou homossexual quando não está performando. No entanto, o ato de ir de encontro a natureza heterossexual, envolve-o à marginalização, não sendo sua expressão aceita socialmente.

	A partir das entrevistas, observa-se que a composição da persona drag queen, com os seus ritos, gestos, indumentárias, adereços, make up, dá aos artistas entrevistados uma sensação real de completude enquanto sujeitos que ousam borrar as fronteiras dos gêneros binários. A experiência drag queen permite que os sujeitos confrontem os valores da sociedade patriarcal, expressando-se de uma maneira livre e combatendo os discursos normalizadores, que impõem o que devem desejar, como devem se relacionar sexualmente, como devem falar e se expressar. Ao incorporar a personagem, as amarras do social são dissipadas e as fronteiras da sexualidade e do gênero são transmutadas. 

	No que se refere à breve experiência lady in drag, observo como uma forma de experimentação de uma conduta contrassexual e não-binária de gênero. Há o risco da experiência lady in drag tornar subsumida à própria experiência drag queen no sentido original do termo, ou seja, um homem vivendo uma experiência artística drag. A lady in drag acaba por viver afetações equivalentes as que sofrem as drag queens numa sociedade patriarcal, sexista e heteronormativa, o que implica que ela talvez vivencie uma dupla forma de opressão, enquanto mulher e enquanto drag queen. Outro risco da presença lady in drag na cena drag queen é o de provocar, enquanto efeito colateral não desejado, um esvaziamento do potencial transgressor e subversivo da figura da drag. Entretanto, o que se observa é que as drag queens e as lady in drags, ao contrário, tem construído uma rede de solidariedade – apesar das intrigas presentes no meio –, de apoio mútuo e de fortalecimento político. 

Em ambos os casos, percebe-se que a expressão drag queen é um ato de resistência, uma vez que vai de encontro ao formato dominante de gênero e sexualidade, causando estranhamento e incomodo a quem não enxerga o gênero e a sexualidade como algo fluido. Desta forma, as entrevistadas vivenciam suas identidades com a feminilidade, a partir da performance e da montação, havendo, assim, uma (des)construção de um modo de vida queer.
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APENDICE

Apendice A - Questionário



Para a elaboração da análise, antes da entrevista que foi realizada fisicamente com cada uma das drags, foi enviado o questionário abaixo como forma de direcionamento. Não necessariamente todas as perguntas foram respondidas, como também apenas algumas foram realmente validadas. O objetivo estava em conhecer questões relacionadas à construção da personalidade e o porquê de determinadas atitudes terem sido despontadas. 

Nome;

Idade;

Orientação sexual;

Nível de escolaridade;

Profissão;

Para você o que é ser drag?

Como é a relação com a família?

Como a família reagiu ao descobrir que você faz drag?

Recebe remuneração?

Há quanto tempo se monta?

Onde atua como drag queen?

Quando não está montada, é reconhecida pela personagem? 

Realiza fantasias sexuais quando está montada?

O que diferencia a drag do eu subjetivo?

A vivência drag dificulta os relacionamentos sexuais e amorosos?

Com que tipo de pessoa prefere se relacionar? Falar do estereótipo.

Acredita ser ofensivo ser comparada ou confundida com uma travesti?

Já tomou hormônios?

No que e em quem se inspira para criar a personagem?

Atua em questões políticas voltadas às minorias sexuais?
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