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RESUMO 

 

Esta é uma tese cujo objetivo é analisar as trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-

queens na cidade de Salvador (Bahia), a fim de problematizar a relação entre performances 

(atuações como drags) e performatividades (relativas à vivência do gênero), essa última 

compreendida na teoria de Judith Butler como sendo a repetição e a estilização de atos 

reificados, os quais não passariam pela dimensão da agência do sujeito, como no caso das 

performances da drag. A partir disso, discute-se sobre performatividade e performance como 

construtos indissociáveis e como estratégias de convivência e de enfrentamento social de gays 

afeminados; evidenciando através da análise das trajetórias narradas pelos participantes que 

ambas podem ser exercidas a partir da agência do sujeito, ao tempo que também podem 

funcionar por meio da repetição e da reificação de atos estilizados por identificação do gênero. 

Com isso, analisa-se quais as estratégias de práticas sociais, costumeiramente, utilizadas por 

estes sujeitos frente aos tensionamentos produzidos por conta de suas performances e de suas 

performatividades de gênero. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual foram realizadas 

entrevistas semi-estruturadas com três homens gays que se reconhecem afeminados, que são 

reconhecidos socialmente como tais no contexto em que vivem e que trabalham como drags da 

cidade de Salvador (Bahia); esta última condição foi elencada por se tratar de um ofício em que, 

pelo menos, inicialmente, se demanda a agência do sujeito para a construção e montagem da 

personagem, o que em relação à condição de gay afeminado, pode-se supor a repetição e a 

reificação de atos como principal característica desta condição. Esta pesquisa toma a teoria da 

performatividade de gênero de Judith Butler como central para suas análises, articulando com 

os estudos queer e com as perspectivas teóricas de Michel Foucault sobre poder. As discussões 

da pesquisa sinalizam para a compreensão de que: primeiro, os entrevistados fazem uso do 

revezamento entre performance e performatividade de gênero tanto quando estão montados de 

drags quanto quando estão fora da personagem, na condição de gays afeminados; e segundo, 

que ao performar a personagem da drag acabam exercendo a performatividade de gênero, ao 

passo que na condição de gays afeminados, por estarem confrontando a norma, podem 

performar o gênero para parecer que estão performatizando-o. Assim, propõe-se que, mesmo 

considerando a possibilidade de compartilharem de características semelhantes, performance e 

performatividade permaneçam enquanto categorias descritivas diferenciadas e que, com isso, 

adote-se a perspectiva analítica para perceber nas trajetórias dos sujeitos como ambas são 

acessadas a fim de parecer uma ou outra por conta das normas de gênero, e como isso se 

repercute para os entrevistados na percepção de si, na possibilidade de transitar nos lugares e 

na forma como seus afetos são vivenciados. Por fim, compreende-se que, no caso de corpos 

dissidentes das normas sexuais e de gênero, como gays afeminados, o desenvolvimento de uma 

consciência reflexiva devido à resistência produzida diante dessas normativas, e 

consequentemente, da agência do sujeito, será fundamental para a vivência da performatividade 

do gênero.  

 

 

Palavras-chave: Corpo. Gênero. Gays afeminados. Performance. Performatividade.  
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ABSTRACT 

 

This is a thesis whose objective is to analyze the trajectories of effeminate gays who act as drag-

queens in the city of Salvador (Bahia), in order to problematize the relationship between 

performances (acting as drags) and performativities (related to the experience of the genre), the 

latter understood in Judith Butler's theory as the repetition and stylization of reified acts, which 

would not pass through the dimension of the subject's agency, as in the case of drag 

performances. From this, it is discussed about performativity and performance as inseparable 

constructs and as strategies of coexistence and social confrontation of effeminate gays; 

evidencing through the analysis of the trajectories narrated by the participants that both can be 

exercised from the agency of the subject, while they can also function through the repetition 

and reification of acts stylized by gender identification. With that, it is analyzed which strategies 

of social practices, customarily, used by these subjects in face of the tension produced due to 

their performances and their gender performance. This is a qualitative research, in which semi-

structured interviews were carried out with three gay men who recognize themselves as 

effeminate, who are socially recognized as such in the context in which they live and who work 

as dragons in the city of Salvador (Bahia); the latter condition was listed because it is a job in 

which, at least initially, the agency of the subject is demanded for the construction and assembly 

of the character, which in relation to the condition of effeminate gay, one can assume repetition 

and the reification of acts as the main characteristic of this condition. This research takes Judith 

Butler's theory of gender performativity as central to her analyzes, articulating with queer 

studies and Michel Foucault's theoretical perspectives on power. The research discussions point 

to the understanding that: first, the interviewees make use of the rotation between performance 

and gender performativity both when they are mounted on drags and when they are out of 

character, as effeminate gays; and second, that by performing the drag character they end up 

exercising gender performativity, whereas in the condition of effeminate gays, because they are 

confronting the norm, they can perform the genre to appear as if they are performing it. Thus, 

it is proposed that, even considering the possibility of sharing similar characteristics, 

performance and performativity remain as different descriptive categories and, with that, adopt 

the analytical perspective to perceive in the subjects' trajectories how both are accessed in order 

to to seem like one or the other because of gender norms, and how this affects the perception 

of themselves of these subjects, the possibility of moving in places and the way their affects 

will be experienced. Finally, it is understood that in the case of bodies dissenting from sexual 

and gender norms, such as effeminate gays, the development of a reflexive conscience due to 

the resistance to these norms, and consequently, the subject's agency, will be fundamental for 

the experience of gender performativity. 

 

 

Keywords: Body. Genre. Effeminate gays. Performance. Performativity. 
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1 Introdução 

 

A discriminação à comunidade LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, 

Queers, Intersexos, Assexuais) vem ganhando notoriedade e importância nos debates políticos 

e sociais graças à mobilização de seus membros, mesmo com toda dificuldade encontrada diante 

de uma cultura, predominantemente, machista e heteronormativa. O que deveria se configurar 

como um espaço para, efetivamente, contemplar as diversas maneiras de ser, está se tornando 

um cenário em que, embora se admita o homossexual, não deixa de ditar como este deve ser e 

se comportar para garantir seus direitos e a sua saúde psíquica. 

 São discursos que circulam dentro de uma lógica heterossexual e que são produzidos a 

partir desta leitura, ou seja, ao considerarem que é legítima a existência de outras possíveis 

identidades sexuais, continuam insistindo em analogias binárias e sexistas em relação às demais 

expressões identitárias que não se adequam ao que é socialmente conhecido e atribuído a 

mulheres e homens (Cramer, 2000). Como se tivesse sido aberta uma concessão do desejo 

heterossexual em detrimento da manutenção do essencialismo biológico, no qual atributos e 

maneiras sociais de existir no mundo estivessem, de forma intrínseca, ligadas à configuração 

biológica do sujeito (Goellner, 2003). 

 Com isso, o que se percebe é que a liberdade dos corpos ainda é limitada pelas 

prescrições sociais hegemônicas. Este aparato social, que é o corpo, é uma das primeiras 

dimensões do indivíduo que sofre intervenções sociais, regulando-o e normatizando-o, de modo 

a dizer como ele deve se apresentar e se posicionar nas relações sociais. Vestimentas, 

acessórios, tonalidades de voz e gesticulações desenham-se de maneira a parecer natural para 

que este ou aquele sexo se enquadre nesta ou naquela combinação, reforçando com isso, o 

investimento social em tornar natural o processo de atribuir aos corpos maneiras singulares e 

únicas de existir (Weeks, 2010). 
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 A intolerância em admitir que o corpo pertence ao sujeito e que este sujeito possui 

desejos sobre o seu corpo, nem de longe é percebida como uma questão que devesse ser 

problematizada (Foucault, 2006). Talvez por ser esta a mais visível e a primeira dimensão nossa 

com a qual a sociedade tem acesso, o corpo acaba tornando-se um território onde as outras 

pessoas sentem-se no direito de aprovar ou rejeitar a maneira pela qual ele se apresenta, com 

mais propriedade ainda do que em relação ao desejo sexual, pois este pode ser disfarçado, 

escondido e nunca revelado.  

Quanto ao corpo, mostrar-se é uma das principais premissas para poder existir no 

contexto social. De acordo com Foucault (1987, p. 29), temos que: 

O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; as relações de poder 

têm alcance imediato sobre ele; o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-

no a trabalho, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais.... o corpo só se torna força 

útil se ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. Essa sujeição não é obtida 

só pelos instrumentos da violência ou da ideologia; pode muito bem ser direta, física, 

usar a força, usar a força contra a força, agir sobre elementos materiais sem no entanto 

ser violenta; pode ser calculada, organizada, tecnicamente pensada, pode ser sutil, não 

fazer uso de armas nem do terror, e no entanto continuar a ser de ordem física. 

 

Por vezes, é concedida liberdade com reservas, em especial, quando nos referimos a 

gays afeminados, ficando velada, e, frequentemente, esta proibição imposta a esses corpos não 

apresenta nenhum constrangimento em ser exercida (Ramos & Cerqueira-Santos, 2019). 

Fazendo crer, inclusive, que a subjetividade do sujeito estaria comprometida ao comportar-se 

de maneira andrógina ou que escapasse da expectativa social em relação ao seu corpo (Weeks, 

2010). Este grupo encontra-se em situação mais vulnerável, pois acaba tornando-se alvo do 

preconceito também de outros homossexuais. Evidenciando assim a questão do feminino 

quando salienta a insistente tentativa social em desqualificá-lo. 

Ser um homem homossexual já é algo bastante desafiador. Ser um homem homossexual 

que se vista ou se comporte como o que é socialmente lido como uma mulher configura-se um 

desafio ainda maior. Refiro-me a pessoas homossexuais do sexo masculino que se identificam 
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como homens e que assumem comportamentos, hábitos e uso de acessórios e de vestimentas 

tipicamente associados às mulheres. De acordo com Ramos e Cerqueira-Santos (2019, p. 169): 

A afeminação pode ser compreendida como um elemento de autoidentificação de pes-

soas, nomeável de identidade pessoal, referindo-se a um processo identitário interno ou 

como identidade social, no sentido da identificação com determinado grupo ou enquanto 

categoria social, externa ao sujeito, quase imposta. 

 

Quando, então, nos referimos a aspectos socialmente considerados femininos, parece 

que há um agravante devido ao processo histórico de inferiorizar e desqualificar estas marcas 

diante de uma cultura, predominantemente, misógina e machista; tornando a condição de 

afeminado como estruturante para a subjetivação e a socialização de homens gays (Almeida, 

2011; Braga, 2015; Cornejo, 2015; Lopes, 2011; Takara, 2017).  

O engessamento de corpos de mulheres e homens em enquadres socialmente ditos 

femininos e masculinos, respectivamente, acaba restringindo maneiras diversas e legítimas de 

ser no mundo. Dessa forma, é fundamental que a concepção de gênero1 deixe de considerar 

atributos exclusivamente biológicos, apontando para o construto social como o principal viés 

para nossas leituras e visões sobre os corpos de mulheres e de homens (Scott, 1990).  

É necessário frisar que as crenças e os valores atribuídos às diversas maneiras de 

existência dos corpos estão datados no tempo e no espaço, sendo assim influenciados pelo 

contexto sócio-político e cultural da época. Com isso, não são verdades advindas da 

materialidade dos corpos, mas antes um investimento social para normatizá-los e controlá-los 

(Foucault, 2006). 

Diante do panorama dos estudos sobre sexualidade e gênero, percebe-se que as 

homossexualidades vêm passando por um processo de maior visibilidade, proporcionado, 

 
1 Nessa tese, utilizo o termo gênero no singular, considerando debates feministas pós-estruturalistas que 

compreendem que fazer uso deste termo no plural é reforçar o caráter descritivo do gênero (ideia que concebe 

maneiras certas de ser mulher e de ser homem), cujo abandono do uso do gênero enquanto categoria descritiva foi 

proposto por Scott (1990) em 1986 em seu artigo “Gênero: categoria útil de análise histórica”. A partir disso, 

quando necessário, utilizo o plural da palavra que acompanha o termo gênero, como por exemplo: “identidades de 

gênero”, “expressões de gênero” etc. 
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inclusive, pela mudança de percepção por parte das ciências sociais e humanas, e 

transversalizadas com os estudos pós-estruturalistas sobre identidades e as dissidências sexuais 

e de gênero, como os estudos queer2. 

Desta maneira, a fim de colaborar com a visibilidade de identidades não-normativas, 

torna-se necessária uma análise focada nas experiências de gays afeminados, contribuindo com 

seu reconhecimento social e a legitimidade de seus posicionamentos enquanto sujeitos dotados 

de desejos e de direitos, visando o resgate e a consolidação da sua autoestima. 

Nesta pesquisa, utilizo o conceito de performatividade de gênero, no qual, segundo 

Judith Butler (2010), além de ser uma construção sócio-histórica e englobar o sentimento de 

pertencimento a uma categoria social, trata-se também da reificação de atos percebidos como 

identificação a partir da identidade de gênero a qual se sente pertencente.  

A autora diferencia performatividade de performance3; esta última, no seu 

entendimento, refere-se ao exercício de atos de maneira intencional, enquanto performatividade 

é delineada por uma identificação que toma como base o construto social feito em cima de 

corpos gendrados4.  

Nessa perspectiva, o sujeito traça sua performatividade desprovido de agência 

diferentemente da performance, através da repetição de atos performativos, considerando que 

este construto sócio-histórico é lido socialmente como se fosse natural. E com isso, estaria 

 
2 Surgiu ao longo da década de 1980, solidificando-se em 1990, a partir de uma palestra de Teresa de Lauretis 

intitulada “Queer Theory: lesbian and gays sexualities”, na Universidade de Santa Cruz, na Califórnia. Trata-se de 

um arcabouço teórico crítico que visa resistir à homogeneidade dos “estudos gays e lésbicos”, apontando 

alternativas de perceber o corpo, o gênero e a sexualidade, e afastando-se da ideia de um campo de estudos único 

e singular (Lauretis, 2015). Nesta tese, adotarei o uso do termo “estudos queer” em vez de “Teoria Queer”, 

alinhando-se com as discussões mais atuais sobre esse campo de estudo, o qual, segundo Louro (2004, p. 98), 

“queer é um jeito de pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como referência; um jeito de pensar e de 

ser que desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da ambiguidade, do entre lugares, 

do indecindível”. Por isso, o uso da palavra “estudos”, no plural, em vez de “Teoria”; e do termo “queer”, com 

letra minúscula. Este conceito será mais aprofundado no capítulo “Estudos queer: Contribuições para Pensar um 

Sujeito Fora da Norma”. 
3 Na etimologia desta palavra, ela se refere a contextos artísticos, relacionada a apresentações realizadas por um 

performer, portanto, a ações intencionais para simular expressões. Nesta tese, utilizarei o verbo “performar” e o 

adjetivo “performático” relacionados à palavra “performance”; e o verbo “performatizar” e o adjetivo 

“performativo” relacionados à palavra “performatividade”. 
4 Termo utilizado para caracterizar algo que tem o gênero como elemento fundamental da sua configuração. 
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encenando nas relações sociais aquilo com o que mais se identifica do gênero, no caso da 

performatividade. 

 A figura da drag-queen5 foi a base para Butler poder refletir sobre o gênero como 

performatividade, embora ela sinalize que as drags utilizam de performance, pois presume-se 

um sujeito anterior à experiência da drag, em que existe mobilização para poder montar a 

personagem como também os trejeitos que ela irá assumir e tudo aquilo que configurará o seu 

desempenho, ou seja, a sua performance (Salih, 2012). Nas palavras da própria Butler (2006, 

p. 196), “ao imitar o gênero, a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio 

gênero – assim como sua contingência”. 

 Em seus estudos, a autora define a performatividade, portanto, como sendo a estilização 

de atos reificados, em que não passariam pela dimensão da agência como no caso da drag, mas 

tão somente pela repetição do que se percebe como pertencente a esta ou àquela identidade de 

gênero, à medida que exerce isso também para que possa ser legitimado como um homem ou 

uma mulher, uma vez que estes atos são socialmente compartilhados e delineados nas relações 

(Salih, 2012). 

 De acordo com Furlin (2013, p. 4), Butler define agência como sendo uma “prática de 

articulação e de ressignificação imanente ao poder de fazer”. A performance para existir conta 

com a agência do sujeito para a sua construção, já na performatividade, esta agência, pelo 

menos, à princípio, cederia lugar à repetição dos atos reificados que antecedem à sua existência. 

No caso, de gays afeminados, por exemplo, por se tratar de sujeitos que escapam das 

normas de gênero, podemos inferir que a pressão social restringe ainda mais sua capacidade de 

agência para performatizar o gênero. Ao tempo que, quando há resistência à norma, produz a 

 
5 Artistas (homens) performáticos que se ornamentam com roupas, maquiagens e acessórios socialmente atribuídos 

às mulheres de forma exagerada envolvendo a criação de um personagem, normalmente cômico e/ou exagerado 

em suas expressões. Existe o termo drag-king para referir-se às mulheres que se ornamentam com o mesmo intuito. 

Tanto as drag-queens quanto os drag-kings podem ter qualquer orientação sexual, o que significa que, embora, 

seja uma arte comumente ligada à cultura LBGTQIA+, qualquer pessoa, inclusive heterossexuais, podem 

performar drags. 
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própria possibilidade da agência, pois segundo Butler (2009b), agência pode ser compreendida 

como capacidade de ação, sendo localizada na sujeição e na subordinação. Sendo assim, 

possibilitando a mudança a partir da própria dinâmica do poder, desdobrando-se na reiteração 

de ressignificações e na produção de novos efeitos. 

 Contudo, a performance da drag-queen pode ser compreendida como uma imitação 

exacerbada ou uma paródia do feminino, e a performatividade de gênero, por sua vez, trata-se 

de uma paródia do que é idealizado do gênero (Butler, 2006). O ‘ser homem’ e o ‘ser mulher’ 

de verdade não é algo possível a nenhuma pessoa, no entanto cada um vivencia e reproduz no 

meio social aquilo que se identifica daquilo que acha que seja ser um homem ou uma mulher 

de verdade a partir do que é compartilhado socialmente. 

 Nesse estudo, defendo a tese de que a performatividade assim como a performance 

podem tanto englobar aspectos que envolvem o investimento de consciência reflexiva e a 

mobilização intencional para o seu exercício e sua manutenção, portanto tendo a agência como 

dimensão importante para a sua constituição, quanto assumir condição de esvaziada reflexão 

anterior sobre o seu exercício, tendo a espontaneidade e a repetição estilizada de atos como uma 

forte característica.  

 Para isso, a pesquisa trata-se da análise das trajetórias de gays afeminados que atuam 

como drag-queen na cidade de Salvador (Bahia), a fim de problematizar a relação entre 

performance e performatividade a partir das suas trajetórias. Esta pesquisa traz como intuito, 

portanto, elucidar reflexões sobre a incorporação de atos performáticos (oriundos da 

performance) e de atos performativos (oriundos da performatividade)  tanto na vivência da 

personagem da drag quanto na experiência de ser um gay afeminado, e assim, a possibilidade 

de refletirmos sobre quais desdobramentos que isso pode acarretar na vida social destes sujeitos. 
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1.1 O pesquisador: lugares e posturas 

 

Na tentativa de explicitar algumas das condições nas quais me encontro, como 

pesquisador, posiciono-me durante a produção desta pesquisa como alguém que se reconhece 

como homem e gay, reconhecendo que possuo características que a depender do contexto 

podem ser interpretadas como privilégios, retomando a figura do “gay-padrão”, ou seja, do 

homem-branco-burguês e que, eventualmente, por conta da heteronormatividade6 tem sua 

sexualidade não vista como de orientação homossexual até que isto fique explícito. Quanto à 

condição de afeminado, faço uso desta condição tanto mais quanto o ambiente se mostrar 

opressor, como forma reativa ao clima dominante que se estabelece, portanto, principalmente, 

como postura política.  

Trata-se, portanto, de um trânsito entre categorias que podem ser lidas como a do 

“homem heterossexual” e a do “gay afeminado”, assumindo uma ou outra a depender de como 

a dinâmica social se configure, ora pretendendo fazer uso dos privilégios proporcionados por 

aquela e ora buscando empoderar-se diante de uma configuração social opressora e ameaçadora 

por via desta.  

Seguindo este mesmo intuito, o de deixar explícito o caráter subjetivo de quem realiza 

esta pesquisa, a configuração de afeminado também é vivenciada por mim em momentos de 

maior intimidade com amigos e afins, seja em tom de brincadeira, seja simplesmente como 

maneira de expressar-se e atuar no mundo, não necessariamente pela utilização de roupas e 

acessórios culturalmente associados às mulheres, mas pelos trejeitos, tonalidades de voz, 

performances e gesticulações.  

 
6 Norma social que atribui à heterossexualidade poder regulatório da sexualidade, excluindo os não heterossexuais 

e constituindo-se como regra universal e inquestionável, apresentando-se como inevitável para o destino humano, 

pois se acredita natural e única possibilidade da sexualidade. Para Miskolci (2017, p. 44), “a heteronormatividade 

é a ordem sexual do presente, se impõe por meio de violência simbólica e física dirigidas principalmente a quem 

rompo normas de gênero”. 
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É preciso deixar registrado, inclusive, para que não soe como um artifício de alienação 

social, que mesmo não querendo ser lido como o homem-branco-hétero-burguês, em algumas 

situações por conta do meu aspecto físico e da minha tessitura social, o apelo em acessar esta 

categoria é quase que automaticamente realizado pelas pessoas, devido, principalmente, à 

heterossexualidade compulsória7 que circula nas relações e que, portanto, se faz imprimir na 

concepção que se tem da outra pessoa, principalmente, quando se é desconhecida. 

É claro que todo este trânsito revela estratégias de sobrevivência. Em ambientes sociais 

em que o machismo e a homofobia se fazem como a ordem do dia, é mais do que esperado o 

desenvolvimento por cada um de nós, que nos encontramos como categoria oprimida, de 

maneiras estratégicas de lidar com as formas de opressão que nos atravessam cotidianamente, 

configurando as nossas estratégias de socialização. 

Esta é uma pesquisa que assume uma perspectiva feminista, estando localizada no 

escopo das pesquisas que compreendem a postura do cientista como sendo sempre interessada, 

política e comprometida. Não se trata de uma pesquisa cujo modo de fazer ciência seja o 

hegemônico, no qual acredita-se em paradigmas teóricos regidos e ordenados por 

procedimentos metodológicos caracterizados por uma atitude que acredita ser isenta, 

desinteressada e objetiva. Esta é uma pesquisa cujo interesse e engajamento é explícito; coloco-

me, portanto, a partir de um dado lugar, o qual está imerso em subjetividades. Entendendo que 

não é possível a nenhuma pesquisa, ou melhor, nenhuma ciência ser neutra e desprovida de 

interesses. 

Por isso, elucido, mais uma vez, que não coaduno com qualquer modelo de se fazer 

ciência que queira parecer legítimo, utilizando-se de caminhos metodológicos que se definam 

 
7 Segundo Miskolci (2017, p. 47), “a heterossexualidade compulsória é a imposição como modelo dessas relações 

amorosas ou sexuais entre pessoas do sexo oposto. Ela expressa, frequentemente, de forma indireta, por exemplo, 

por meio da disseminação escolar, mas também midiática, apenas imagens de casais heterossexuais. Isso relega à 

invisibilidade os casais formados por dois homens ou duas mulheres”. 
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como neutros de subjetividades e que tenham a imparcialidade como mote característico de 

seus argumentos para validar suas pesquisas. 

Portanto, a proposta é trabalhar com categorias analíticas instáveis, ou melhor, 

simplesmente reconhecer que estas categorias são instáveis e abandonar a postura de quem está 

operando com marcadores assentados, indiscutíveis e aceitos por todas(os). Sendo fundamental 

aprender a lidar com a instabilidade das categorias analíticas, e ainda, usar a própria 

instabilidade para servir de recurso do pensamento e da prática, aceitando que a mobilidade 

científica acontece em meio a um campo teórico em contínua construção e, que por isso, deve 

acolher a crítica como parte do seu processo de construção (Louro, 2010). 

Assumir uma pesquisa científica nesta perspectiva supõe ter que lidar com o desconforto 

de ter certezas momentâneas e inscrever na própria produção da pesquisa a autocrítica 

constante, fazendo isto, claro, de tal maneira que não provoque o completo relativismo teórico 

ou ainda o imobilismo científico (Louro, 2010). É, antes de tudo, pensarmos em uma nova 

disposição epistemológica e política, uma nova maneira de ser pesquisadora(or). 

Para lançar-se nesta perspectiva, Louro (2010) comenta que por não termos sido 

educados para conviver bem com as dúvidas e a instabilidade destas categorias, assumir o seu 

caráter cambiante poderá assustar e tornar dificultoso este processo. Sendo necessária a 

subversão da matriz de pensamento, acolhendo a fluidez inerente da dinâmica social em um 

terreno que tradicionalmente faz tentativas de estabelecer verdades duráveis.  

Assim como era negado na concepção iluminista moderna, a compreensão das mulheres 

como sujeitos sociais e políticos e como sujeitos do conhecimento, a figura do gay afeminado 

também passa por concepções próximas e familiares a esta. O feminismo trouxe uma nova visão 

de sujeitos e de sociedade, trazendo também questionamentos que resultaram em “uma 

transformação epistemológica, uma transformação no modo de construção, na agência e nos 

domínios do conhecimento” (Louro, 2010, p. 148). 
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É nessa perspectiva, que a minha pesquisa é realizada, pois sabe-se que o pesquisador 

tanto quanto os participantes desta pesquisa se reconhecem como gays e, por vezes, assumindo 

a performance de afeminado. Sendo, efetivamente, abandonada a pretensão de objetividade, 

que só serviria para camuflar ou invisibilizar a parcialidade nas análises, reconhecendo que os 

comportamentos, as dimensões afetivas, crenças e representações do pesquisador feminista 

interferem nos resultados de suas pesquisas, como da mesma maneira interfeririam nas de 

qualquer pesquisador (Louro, 2010). Assim, pertencendo à evidência empírica as características 

do pesquisador, e sendo consideradas relevantes à medida que possam ajudar a ampliar o 

entendimento do problema.  

 A aproximação dos sujeitos-objeto da pesquisa é, então, realizada em campos de estudo 

marcadamente engajados, com o objetivo não só da análise, mas também da intervenção social. 

Caracterizando-se como áreas do saber científico pouco conservadoras e mais abertas ao 

diálogo e ao confronto, onde o debate político e a diversidade analítica são marcas bastante 

fortes nesta perspectiva (Louro, 2010). 
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2 A Construção deste Corpo 

 

Se pensamos realmente no corpo como tal,  

não existe nenhum possível contorno do corpo como tal.  

Existem pensamentos sobre a sistematicidade do corpo, 

existem codificações que atribuem valores ao corpo.  

O corpo como tal não pode ser pensado e  

eu, certamente, não posso acessá-lo. 
 

(Gayatri Chakravorty Spivak em uma entrevista com Ellen Rooney)8 
 

 

Para fazer o resgate da historicidade dos corpos fundamentado em critérios críticos e 

históricos, sem a presunção de fazê-los em poucos escritos, opto em fazer uso de uma 

montagem genealógica dos corpos. Baseado em Foucault (2003) e em seus estudos 

genealógicos, o que faço neste capítulo é uma composição, é o meu discurso sobre a história 

dos discursos sobre os corpos, uma remontagem das historicidades das corporalidades, com 

todo o cuidado teórico de analisar “como” e “para quê” os corpos foram induzidos a lugares 

estratégicos a fim de realizar procedimentos disciplinares e de controle. 

 É importante lembrar que os acontecimentos não ocorrem de modo alinhado, como em 

uma linearidade dos fatos, o que torna impossível e pouco funcional precisar datas cronológicas 

exatas, e muito menos precisar a extinção de práticas recorrentes desses acontecimentos. O que 

precisa ser vislumbrado como certo é a possibilidade de transformações, avanços, retrocessos, 

retomadas e referências tomando como ponto de partida os fatos.  

É fundamental ter em vista o movimento não linear da história, neste caso, da história 

dos corpos, o que vem depois não necessariamente é melhor ou mais desenvolvido, refutando 

a ideia de evolução. Nesta perspectiva, a história não é compreendida como evolução, mas antes 

disso, história é a narrativa (uma das possíveis) sobre as narrativas produzidas sobre o 

fenômeno, considerando aqui todo o tensionamento sócio-político cultural, econômico e 

 
8 Trecho extraído do texto “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo” de Judith Butler (2010). 
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religioso do contexto de quem se diz fazer história, do que este tensionamento permite ser dito 

e mantem silenciado (Foucault, 2003b). 

 Nesse sentido, salienta-se que não há uma busca pela verdade, mas maneiras criativas e 

coerentes de problematizar teorias. Este posicionamento assume um papel político e central na 

minha pesquisa, pois enquanto pesquisador não trabalho na perspectiva de “colher dados”, obter 

informações que satisfaçam os meus questionamentos ou de descobrir a realidade velada das 

coisas.  

Quanto à questão de historicizar a temática do corpo, parto do engendramento histórico 

apontado nos estudos genealógicos foucaultianos, lembrando que não pretendo fazer uma 

genealogia do corpo, mas sim, retomar estudos, pesquisas e leituras com bases genealógicas 

partindo do pensamento de Foucault.  

A genealogia pode ser compreendida como uma estratégia que se afasta da busca da 

origem de discursos específicos, atrelando-os a uma causalidade em que houvesse 

acontecimentos que pudessem ser previamente analisados ou identidades já estabelecidas, 

resultando no equívoco de tentar determinar a verdade da coisa, como se ela tivesse uma 

essência a ser descoberta, como se no seu início ela estivesse em seu estado de perfeição, 

portanto, tendo a sua origem como o lugar de verdade (Foucault, 2003b).  

É estabelecida uma relação entre o contexto sócio-histórico de surgimento e 

desenvolvimento de tais conceitos com as condições históricas que favoreceram a emergência 

dos diversos campos de estudo que se debruçam sobre a temática, na tentativa de historicizar e 

contextualizar o fenômeno. Para tanto, é realizado um esforço no intuito de compreender a 

emergência de tais fatores. 

Nesta perspectiva, a genealogia, como propõe Foucault (2003, p. 23), “não se opõe à 

história como a visão altiva e profunda do filósofo ao olhar de toupeira do cientista; ela se opõe, 

ao contrário, ao desdobramento meta-histórico das significações ideais e das indefinidas 
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teleologias”. Em relação à emergência, ela constitui, para o surgimento de um fenômeno, o 

princípio e a lei singular. Seu enfoque não pode ser dado em uma continuidade sem 

interrupções, precisando ser concebida como sendo produzida em um determinado estado de 

forças, fazendo-se no interstício, não sendo responsabilidade de ninguém. 

Portanto, a proposta genealógica busca nas práticas discursivas os agenciamentos que 

são produzidos naquele determinado momento histórico e as maneiras de subjetivação que 

constituem os acontecimentos (Foucault, 2003b; Rabinow & Dreyfus, 1995). Tomando como 

referência o campo político de produção dos sujeitos (a tríade poder-saber-sujeito), a genealogia 

apresenta-se como um posicionamento diante à emergência e proveniência de fatos históricos, 

denunciando que se trata de construções sócio-históricas, o que exclui qualquer possibilidade 

de entendimento que os associem a essencialismo, universalismo, naturalismo, e até mesmo 

que lhe cogite um único lugar de origem ou causalidade (Foucault, 2003b). 

Por esta lógica, a genealogia compreende o ser humano como um ser que é ao mesmo 

tempo produto e produtor das relações sociais, atravessado por diversos marcadores sociais e 

políticos, portanto, que não tem relação alguma com paradigmas que concebem o ser humano 

como essência, linear, estrutural, coerente, natural e a-histórico (Rabinow & Dreyfus, 1995). 

Nos estudos sobre corporalidades, o corpo é visto por diferentes vertentes que se distanciam e 

se encontram em pontos diversos.  

Nesta tese, mapeio análises de saberes interdisciplinares que provocam perturbações nas 

maneiras tradicionais de ler os corpos a fim de problematizar a temática proposta – analisar as 

trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-queens na cidade de Salvador, e as 

performances e performatividades, enquanto estratégias sociais, diante dos tensionamentos 

produzidos em seu cotidiano. 
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2.1 Por uma história do corpo 

 

"O corpo só ganha significado no discurso no contexto  

das relações de poder. A sexualidade é uma organização 

 historicamente específica do poder, do discurso, 

 dos corpos e da afetividade."  

(Butler, 2006, p. 162)  

 

 O corpo possui uma história, ou melhor, os corpos possuem historicidades. A 

importância em frisar isto está em produzir resistências frente às tentativas recorrentes de 

discursos hegemônicos em reproduzir normativas e naturalizar estas normas referentes aos 

corpos, impondo uma leitura essencialista, biologizante e universal do mundo, da vida e do 

corpo, orientadas por políticas disciplinadoras e que visam o controle dos corpos. 

Foi possível perceber que pressupostos teóricos foram utilizados para reduzir o ser 

humano a um modelo que correspondesse a um único corpo, a uma única raça, a uma única 

sexualidade, a uma única identidade de gênero e às práticas corporais específicas e 

determinadas (Nascimento, 2015).  

Com base nisso, vemos a proliferação crescente de discursos de igualdade, 

negligenciando as diferenças dos indivíduos e sufocando suas particularidades, tudo em nome 

de uma suposta harmonia entre os seres que devesse prevalecer em detrimento da diversidade 

de demandas que cada um apresenta, e reverenciando modos corretos (e higiênicos) de existir 

no mundo. 

Nessa linha de pensamento, os discursos sobre o corpo preocuparam-se em buscar um 

modelo que atendesse parâmetros de beleza e de vigor. Vemos na Grécia antiga, que o corpo 

almejado era aquele que demonstrasse força e beleza; na visão dos gregos, havia enorme 

semelhança entre os homens e os deuses, apresentando similaridades entre os defeitos e as 

virtudes, ter este ideal de corpo era vista como a maneira rápida de se chegar próximo à 

perfeição (Entralgo, 1987).  
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Tudo que não se aproximasse desse ideal de corpo, ficava, então, à margem do 

protagonismo social e vulnerável às exclusões produzidas pelo embate social das narrativas que 

não consideravam estes corpos como dotados de virtudes e qualidades. Por muito tempo, o povo 

helênico glorificava a beleza, a arrogância e o desempenho corporal dos vencedores das 

olimpíadas em que corpos musculosos e viris eram revelados (Nascimento, 2015).    

 Nesse ideal, a juventude servia como base para se pensar as possibilidades que os corpos 

deveriam assumir. A velhice, por sua vez, era considerada por Aristóteles como uma doença 

natural, considerando que os gregos clássicos tinham como bens supremos, a juventude, a 

beleza e a saúde (Entralgo, 1987). Tinha-se, então, a preocupação em fazer perdurar tais 

atributos, uma vez que se tratava de qualidades fundamentais para a manutenção do status quo; 

esta preocupação pode ser observada, inclusive, atualmente.  

É durante a Idade Média que o corpo social passa a sofrer interferências do processo 

civilizatório, demarcando a nobreza e os plebeus, por meio das transformações no 

comportamento humano retratadas nos livros, poemas e tratados, visando estabelecer esta 

diferenciação (Elias, 1990). 

 Esta distinção de classes iniciou-se com o refinamento da linguagem, evitando, assim, 

do vocabulário palavras chulas, até mesmo na maneira de como se comportar, cumprimentar 

alguém, andar ou se sentar. As vestimentas também faziam parte deste processo civilizador, 

pois a ordem era “não expor partes do corpo que a natureza conferiu pudor” (Elias, 1990, p. 

72).  

Inicia-se, portanto, um processo de limpeza dos corpos, quanto mais perfeito e saudável 

melhor para a interação social; estes corpos, exatamente por serem assim, deveriam comportar-

se de forma polida e requintada, a higienização do corpo incluiu também a maneira como ele 

deveria circular nos lugares e em quais contextos deveria aparecer (Nascimento, 2015). 
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 Segundo Elias (1990), começava uma padronização do comportamento humano. 

Hábitos e condutas eram modelados ao passo que ocorria uma intensa vigilância do 

comportamento na cultura ocidental. Com isso, os desejos e as emoções eram controlados, 

desenvolvendo-se sentimentos como de vergonha, nojo e repugnância a fim de diferenciar más 

e boas maneiras de conduta.  

Este processo ocorreu de forma minuciosa e cuidadosa, a intenção que se explanava era 

das melhores, por mais que houvesse controle, vigilância e pudor, não se podia perder de vista 

que era fundamental fazer essa segregação entre os corpos, delineando o perfil que devesse ser 

contemplado e desejado daqueles outros que não mereciam a empatia social (Foucault, 2003). 

 Mauss (1974), em seu clássico “As técnicas corporais”, salienta que na história houve 

diversas técnicas corporais que foram impostas para serem assimiladas pelos sujeitos a fim de 

produzir controle e disciplina sobre os seus corpos, tanto por meio da educação e da religião 

quanto da sexualidade e da moral. Desta forma, os corpos desejáveis eram produzidos fazendo 

parecer que era um fenômeno natural do processo de civilização, soando como aperfeiçoamento 

dos povos e contribuindo para a manutenção da ordem social. 

A história das técnicas corporais remete aos processos civilizatórios, que consideravam 

os corpos como fenômenos fundamentais sob os quais devia haver um intenso investimento 

com o intuito de explorá-los e adestrá-los (Mauss, 1974). As corporalidades deviam ser 

dominadas, adestradas, privatizadas, tolhidas em suas expressões mais espontâneas e limitadas 

nos seus usos e prazeres, e ainda, deveriam ser corrigidas e modeladas em função de práticas e 

normas socioculturais que ditavam e regulavam as gestualidades (Nascimento, 2015). Este 

manual de boas condutas produzia a padronização das existências destes corpos à medida que 

induzia leituras sociais pejorativas das demais possibilidades de experimentação dos corpos, 

traçando saberes capazes de legitimar tais impositivos.  
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 A diferenciação entre saber popular e saber médico passa a configurar uma das maneiras 

de segregação das classes. Entralgo (1987) enfatiza que o conhecimento anatômico era tido 

como um saber superior aos demais, o vocabulário anatomofisiológico, portanto, teve papel 

fundamental na construção do individualismo.  

Com a chegada do pensamento mecanicista, ocorreu a criação e a relação de domínio 

acerca das características do mundo, através da transformação da natureza e do saber do interior 

do corpo, em que se acreditava não haver mistérios que a mente humana não fosse capaz de 

desvendar (Nascimento, 2015).  

Nisso estava desenhado o campo propício para o exercício da dominação dos corpos. Se 

se pretendia a regulação dos corpos, agora com o saber médico que revelava a natureza oculta 

do corpo, estava autorizado e almejado que estes corpos fossem regulados; afinal de contas, 

para que a harmonia social fosse estabelecida, esta era a condição sine qua non. 

 Os corpos passaram por uma transformação e mensuração a fim de serem dominados, 

controlados e disciplinados, visando sua adaptação às normas sociais, sempre cerceados por 

regulações biopolíticas, direcionadas pelo Estado e pelo desejo de normas, tudo isso em nome 

da civilização, da moral e da tradição (Foucault, 1987).  

As condições favoráveis para o exercício deste controle estavam postas e eram 

legitimadas sob o argumento de preservação do que havia de melhor para o seio da família, da 

vida em sociedade e das relações potencialmente capazes de produzir, seja no âmbito 

doméstico, seja na dimensão das estruturas sociais (Nascimento, 2015). O Estado visando o 

controle, a vigilância e a punição de comportamentos considerados ‘não civilizados’, mantinha 

a padronização das condutas e hábitos corporais; era necessário reprimir o que não estivesse 

dentro da estrutura social estabelecida (Foucault, 1987). 

Foi fundamental para a modernidade o desenvolvimento histórico do autocontrole e da 

repressão à emoção, pois o processo civilizador precisava moldar o comportamento humano e 
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manter o controle sob os impulsos (Elias, 1990; Foucault, 2003). Junto com este movimento, 

podemos pensar no quanto as percepções, os sentimentos, as gestualidades e os 

comportamentos que não cabiam nos modelos normativos de ser mulher e de ser homem eram 

inibidos e tinham limitadas as suas expressões, quando não tendo que pagar um preço muito 

alto para existir, eram simplesmente sufocadas e delegadas à invisibilidade social. 

 Se por um lado estes fatores contribuíram para o convívio coletivo, configurando-se 

como formas de disciplina e controle, por outro, sabemos que estas amarras sociais foram 

resultantes do constante investimento da resistência aos sentimentos, desejos e emoções. 

Foucault (2003) coloca que são diversas as maneiras pelas quais o poder se instaura no corpo, 

podendo se expressar por meio dos exercícios físicos, na concepção do belo, na valorização de 

uma musculatura bem definida e na introdução de padrões. Sabe-se que este corpo produz 

respostas, gerando mudanças e indicando outros caminhos, ativando novos mecanismos de 

controle e ocasionando sua transformação.  

A relação entre a harmonia do corpo e as transformações da alma configurou-se como 

tema central dos debates filosóficos mais antigos: a integração da díade alma-corpo era pregada 

na antiguidade entre os gregos (Castro & Landeira-Fernandez, 2010). Uma vez que o corpo era 

considerado como um microcosmo no qual residia a imensidão do macrocosmo, o equilíbrio 

orgânico e a manutenção da harmonia ecológica eram os objetivos, já que se acreditava que 

deveria haver uma conexão entre o cosmo e o meio ambiente para que houvesse o bem-estar do 

corpo e uma vida social plena (Sant’Anna, 2001). 

Contudo, vamos encontrar na filosofia clássica de Platão uma intensa somatofobia no 

que diz respeito ao corpo, na crença de que como o ser humano (ser incorpóreo ou espiritual) 

encontrava-se aprisionado ao corpo (matéria imperfeita), sendo este a origem das traições da 

razão e da alma (Castro & Landeira-Fernandez, 2010). O corpo da mulher, até então, não era 

visto como algo importante, estando subentendido ou mesmo reduzido ao corpo do homem. 
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Elizabeth Grosz (2000, p. 49) aponta que a filosofia “como disciplina, excluiu sub-

repticiamente a feminilidade, e como consequência, a mulher, de suas práticas, através de sua 

codificação usualmente implícita da feminilidade como desrazão associada ao corpo”. Há de se 

imaginar, portanto, a insistente leitura social que desqualifica corpos tidos socialmente como 

masculinos que assumem outra performatividade de gênero, a feminina. 

Naquela época, havia na filosofia um interesse restrito pelos corpos dos homens, 

ratificando a importância da sua imagem como figura absoluta nos debates filosóficos e na 

prática do exercício da vida pública (Reale, 2002). Desta forma, a mulher permanecia 

invisibilizada, não sendo reconhecida como capaz de produzir enunciados no mundo das ideias, 

e muito menos tinham suas peculiaridades de existência problematizadas (Grosz, 2000).  

A história parece repetir este investimento de depreciação do que é socialmente 

considerado feminino: a relação mulher-feminino já tem sido problematizada desde a década 

de 50 do século passado com os movimentos feministas, contudo, a feminilização ainda 

permanece atrelada a leituras sociais que menosprezam e diminuem esta configuração social da 

existência.  

Quando nos referimos no tocante ao corpo, as representações declinam sempre para a 

inferiorização do corpo da mulher; “mente/corpo” e “macho/fêmea” eram correlacionados desta 

maneira: “homem/mente” e “mulher/corpo”. O corpo continuava com suas características 

reducionistas e misóginas, sendo referenciado apenas por uma matriz biologizante e masculina. 

E isto não colaborava para a compreensão de que os corpos podiam assumir expressões tanto 

masculinas quanto femininas ao longo das suas trajetórias, e que isso não possuía relação direta 

com valores ou desarranjos de ordem psíquica. 

Assim, a filosofia compreendia o corpo somente como sendo uma estrutura ou suporte, 

um plano material no qual as instâncias superiores complexas ou dos níveis básicos elementares 

deveriam ser projetados, ou seja, as funções racionais (sensíveis da alma) e o corpo deviam ser 
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comandados pela razão (Castro & Landeira-Fernandez, 2010). Grosz (2000) afirma que era 

através de discursos “harmoniosos” na tríade Estado-Família-Indivíduo que se tornavam 

evidentes as representações do corpo político, em que eram exercidas relações de dominação 

dos corpos. 

A alma, considerada como divina, metafísica, era uma entidade abstrata e configurava 

parte da natureza a-histórica do ser humano. O cristianismo reconfigurou essa matriz, sendo 

“alma dada por Deus e uma carnalidade mortal, pecaminosa e lasciva dada ao corpo” (Grosz, 

2000, p. 52). A imortalidade da alma era fundamentada na analogia do corpo do Cristo, um 

corpo que era biológico, suscetível às paixões, aos sofrimentos, às experiências e ao pecado.  

Considerada pura, a alma não enganava: para manter esse status da alma, foi necessário 

que se reforçasse cada vez mais os discursos que o corpo não era senão um entorpecente das 

virtudes. À medida que se desqualificava o corpo, esse modelo platônico-cristão-higienista 

começava a ser atacado por posições contrárias (Nascimento, 2015). 

O corpo como categoria analítica passou ao longo da história por conflitos de ordem 

filosófica e experienciais. Miguel Barrenechea (2002, pp. 178-179) nos coloca como os corpos 

foram fadados à punição: 

O fato de termos corpo é o resultado de uma punição. O corpo: fraco, corruptível, 

confuso, finito, mortal é um instrumento penal. A corporalidade significa queda, 

sofrimento e purgação na própria carne de faltas recônditas, cometidas pela alma. A 

terra, por sua vez, é entendida como o âmbito de expiação desse pecado ancestral. Daí, 

a teoria da transmigração das almas. Almas que devem transitar repetitivamente, de 

corpo em corpo, até conseguir, em algum momento, saldar as faltas cometidas. Se 

voltamos permanentemente à terra, não há qualquer prazer nesse ciclo. O mundo, longe 

de ser um lugar de prazer, trata-se do teatro da expiação no qual somos jogados cada 

vez que encarnamos. 

 

 Foucault (1987) realiza uma análise bastante pertinente quando adentramos nas 

discussões sobre o lugar no campo social que a alma habita, pois, ao trazer registros 

genealógicos, coloca que a alma “moderna”, por se tratar de um desdobramento incorpóreo, 

reativa tecnologias de poder sobre o corpo. Temos aqui uma relação entre a alma e o corpo que, 
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embora, enalteça a alma em detrimento do corpo, acaba por produzir mecanismo de controle e 

de padronização do próprio corpo. 

Assim, não caberia entender a alma como um efeito ideológico ou uma ilusão, mas sim 

como uma realidade produzida continuamente na superfície e no interior dos corpos, exercendo 

a função de dispositivos de poder que agem sobre os corpos daqueles que são punidos, “sobre 

os que são vigiados, treinados e corrigidos, sobre os loucos, as crianças, os escolares, os 

colonizados, sobre os que são fixados a um aparelho de produção e controlados durante toda a 

existência” (Foucault, 1987, p. 28). 

Dessa forma, não seria a alma algo substancial, antes “real e incorpórea”, funcionando 

como um elemento articulador de determinados efeitos do poder e das relações de saber-prazer 

reforçando e reproduzindo os discursos do próprio poder, e então, cumprindo seu objetivo de 

produzir corpos modelados, submissos, adaptados, conformados e funcionais para as normas 

(Nascimento, 2015; Silveira, 2001). Os corpos de homens gays afeminados, em sua maioria, 

passam as suas existências tentando driblar essa lógica, e por isso, podem ser lidos como corpos 

que não correspondem às suas almas, ou corpos sem alma, esvaziados de virtudes, ocos de 

afeto, e, portanto, suscetíveis e justificados pela violência cotidiana. 

O binarismo “alma-corpo”, retratado em Fédon, por Platão, através da expressão “o 

corpo é a prisão da alma”, é replicado por Foucault (1987, p. 29), em uma perspectiva 

nietzschiana, contrariando os elementos mítico e transcendental de Platão, em uma afirmativa 

bastante provocadora: “a alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a alma, prisão 

do corpo”. Mais uma vez, pode ser atribuída a esta lógica a resistência do social em enxergar 

nos corpos de gays afeminados, modos legítimos de existir, uma vez que toma a alma como 

detentora de verdades essencialistas que o corpo deveria concretizar. 

Ainda referindo-se a este debate do paradigma binário, é somente no século XVII que o 

corpo surge como uma categoria analítica, através do pensamento do filosofo René Descartes. 
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Com a criação do método cartesiano, o corpo é tomado pelo racionalismo moderno como um 

artifício mecânico, uma máquina, um instrumento da ciência, que será dissecado e explorado 

detalhadamente no intuito da descoberta de uma verdade científica (Nascimento, 2015).  

Se antes o corpo era descrito pelo dualismo “alma-corpo”, ele passa agora a ser 

submetido por interpretações mecânicas do mundo físico para garantir seu status de verdade 

(Silveira, 2001). A essência do corpo, então, é concebida por duas vertentes independentes: 

uma substância de matéria expandida (res extensa – corpo) e uma substância pensante (res 

cogitans – mente). Rodrigues (1999, p. 60), sobre o caráter descartável da materialidade dos 

corpos, tece a seguinte análise: 

Tal dicotomia foi premissa indispensável para se chegar a conceber que alguma coisa 

do humano ou mesmo qualquer fração do mundo pudesse ser considerada como resíduo, 

sobra. Na visão cartesiana, o corpo não passava de um cadáver e o próprio Descartes, 

em suas Méditations, foi bem explícito nesta comparação ao afirmar que o corpo não é 

senão aquilo que sobra da vida de uma alma. 

 

 Podemos observar em Descartes (1637/2001), considerando as premissas do “Cogito, 

ergo sum” (Penso, logo existo) ou “Dubito, ergo cogito, ergo sum” (Duvido, logo penso, logo 

existo), a fundamentação do conhecimento que confronta as produções do campo de saber 

clássicos e renascentistas, tendo como base o ceticismo. Em “Meditações sobre filosofia 

primeira” em sua “Segunda Meditação”, Descartes (2004) diz que todas as coisas que se 

concebem de substâncias diversas, deveriam ser realmente vistas como distintas uma da outra 

assim como corpo e mente. Contudo, ele reconhece em sua “Sexta Meditação” que é muito 

difícil conceber essa separação, pois mente e corpo, ainda que possam estar distinguidos um do 

outro, são estreitamente interligados, que seria como se fizessem parte um do outro. 

 Com a propositiva trazida por Descartes sobre mente-corpo, a compreensão e a conexão 

entre pensamento e sujeito foram rompidas, configurando diferentes propriedades entre 

filosofia e ciência; atrelando a esta, a objetificação dos fenômenos e das coisas e àquela, os 

processos de pensamento (Ramozzi-Chiarottino & Freire, 2013). 
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A separação e o aprofundamento das áreas em suas especialidades resultaram na 

desvinculação dos estudos acerca das produções de subjetividades e das corporalidades, bem 

como das interdisciplinaridades entre os saberes e suas construções necessárias (Nascimento, 

2015). Isto contribuiu, sobremaneira, para a construção de uma trajetória em que os saberes 

sedimentados acerca dos corpos desviantes da norma e que não correspondiam à linearidade 

essencialista sobre sexo e gênero encontrassem cada vez mais dificuldades e entraves para 

poderem se estabelecer e se firmar como campo do conhecimento. 

 Em contraposição ao pensamento cartesiano, Foucault (1999) aponta que enquanto a 

biologia não tomava a história natural para si, o debate sobre o cogito não podia ser 

desenvolvido, uma vez que a noção de cogito não se referia somente ao pensar/duvidar, mas 

também à relação entre causa e efeito, com base em fatos postos e inteligíveis.  

 Através destas produções, o “homem moderno” ganha status de mediador da transição 

do passado (período clássico) em projeção ao futuro, delimitando um fundamento 

epistemológico, por meio do qual os fenômenos do mundo passariam pelo eixo central da 

produção de conhecimento, ou seja, da razão científica. Para Foucault (1999, p. 430), o “homem 

aparece com sua posição ambígua de objeto para um saber e de sujeito que conhece”. 

 Nesta época é que tiveram início a “profanação” e a prática de dissecar o corpo humano, 

fragmentando sua anatomia, revelando-se em órgãos, tecidos, células, átomos. A intervenção 

humana não se restringiu apenas na natureza e nos animais, mas abarcou também o corpo 

humano, uma estratégia de experimentações, de produzir conhecimentos (Nascimento, 2015). 

 A proposta de Descartes, realmente, foi a separação entre natureza (substância 

pública/objetiva/visível) e alma (substância privada/subjetiva/invisível), já que como o corpo 

era tido como pertencente do mundo natural, então ele estaria submetido às suas leis físicas e 

demandas ontológicas (Ramozzi-Chiarottino & Freire, 2013). 
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 A ideia de binarismo contribuiu para o surgimento de um eu, de uma identidade fixa, 

atrelada à ideia de estrutura, favorecendo, no século XIX, a emergência do conceito de 

indivíduo (neste caso, a noção de algo indiviso, totalizado, absoluto) (Ramozzi-Chiarottino & 

Freire, 2013). Esta noção passará, então, a abarcar a ideia de que é preciso adotar um modelo 

certo de indivíduo que se sirva como padrão para os demais e que, por fim, trace os 

delineamentos do que é possível ser considerado normal. 

A noção de corpo individualizado começa, segundo Breton (2002), nas práticas e no 

zeitgeist do Renascimento: a ideia de algo particular, instrumento pelo qual o indivíduo vai se 

inserir na coletividade, principalmente, nos âmbitos burgueses, e como efeito da estrutura 

individual no meio social. O autor ressalta que a questão do individualismo vai ocorrer de 

maneira distinta nas sociedades modernas e acontece em grupos sociais diferentes. São 

concepções que tomam o indivíduo como o centro do universo, elegendo o corpo, 

fundamentadas no cartesianismo eclesiástico.  

O pensamento dicotômico, segundo Grosz (2000), visando sua existência, necessita 

classificar e hierarquizar dois termos polarizados, o privilégio de um implica a desqualificação 

do outro, sua subordinação. Assim, nesta disputa assimétrica, acontece a delimitação de 

fronteiras pelo termo dominante para que o qualifique em detrimento da desacreditação do 

termo inferior. 

 Essa lógica de dicotomizar ocasionou na binarização de outras problematizações acerca 

do universo humano. A exemplo de matéria e espírito, razão e emoção, imanência e 

transcendência, bem como entre outros tensionamentos que caracterizam e (des)qualificam a 

diversidade humana, como feminino e masculino (Nascimento, 2015; Ramozzi-Chiarottino & 

Freire, 2013). 

 Em “Eros e Psiquê”, notamos essa dualidade de maneira mais nítida, em que o corpo 

ficou submetido à mente. Essa hierarquização, para Grosz (2000, p. 49), ocasionou na 
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desvalorização e codificação dos corpos, quando são vistos como algo “não-histórico, 

naturalista, organicista, passivos, inertes”. Isso possibilitou que ao depararmos com corpos 

produzidos fora da norma, estes sejam submetidos ao olhar biologizante e essencialista, que 

classifica seres humanos em enquadres pré-estabelecidos de acordo com seu sexo, moldando 

seus desejos, comportamentos e formas de existir no mundo. 

 No entanto, o método cartesiano fracassou na resolução das indagações filosóficas que 

propôs problematizar. Grosz (2000) sinaliza que o reducionismo (aquele dos termos binários) 

não oferece nenhuma possibilidade de explicação entre corpo e mente, ao que afirma que o 

idealismo e o racionalismo fazem tentativas de explicar o corpo em termos da 

mente/ideia/razão, sendo que o oposto disso também ocorre, quando o materialismo e o 

empirismo tentam explicar a mente partindo de experiências corporais ou da matéria. 

 O pensamento moderno propiciou que a ciência se instaurasse como uma instituição que 

agenciasse e mediasse a razão, neste caso, com o objetivo de dominar os corpos, estabelecendo 

suas finalidades e motivações de ser (Silveira, 2001). O corpo passa por uma apropriação 

reducionista e utilitarista, estando subordinado às estruturas sociais. Foucault (1987, p. 25) nos 

lembra de que, o corpo, enquanto produto histórico, sócio-cultural e político, acionou o 

interesse em diversas áreas de produção do saber: 

 

Os historiadores vêm abordando a história do corpo há muito tempo. Estudaram-no no 

campo de uma demografia ou de uma patologia históricas; encararam-no como sede de 

necessidades e de apetites; como lugar de processos fisiológicos e de metabolismos, 

como alvos de ataques microbianos ou de vírus; mostraram até que ponto os processos 

históricos estavam implicados no que se poderia considerar a base puramente biológica 

da existência; e que lugar se deveria conceder na história das sociedades a 

acontecimentos biológicos como a circulação de bacilos, ou o prolongamento da 

duração da vida. 

 

 Na sua obra “História da Sexualidade – a vontade de saber”, Foucault (2005) discorre 

sobre os discursos disciplinadores em torno dos prazeres, das sexualidades, dos desejos, dos 

afetos, dos estilos de vida, ou seja, das corporalidades. Denunciou o investimento do poder 
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sobre a vida, que teve seu desenvolvimento de duas maneiras: uma, mantinha o foco nos corpos 

mecânicos, visando adestrá-los, mantendo o controle e a disciplina, esgotando suas forças, 

sendo vistos como máquinas, isso a partir do século XVII; e a outra, em meados do século 

XVIII, tomava o corpo como campo de processos biológicos, centralizando nele questões de 

ordem de controle populacional, natalidade e mortalidade, longevidade e saúde (Silveira, 2001).  

Portanto, os governos percebem que não é suficiente lidar apenas com sujeitos, mas com 

a noção de população, e no centro desta questão encontra-se o sexo, sendo necessário para 

controlar a taxa de natalidade, os casamentos, os nascimentos, a frequência das relações sexuais, 

suas interdições, proibições e maneiras corretas de se praticar. Nas palavras de Foucault (1999, 

p. 297): 

Uma técnica que é centrada no corpo, produz efeitos individualizantes, manipula o 

corpo como foco de forças que é preciso tornar úteis e dóceis ao mesmo tempo. E, de 

outro lado, temos uma tecnologia que, por sua vez, é centrada não no corpo, mas na 

vida; uma tecnologia que agrupa os efeitos de massas próprios de uma população. 

 

 O poder se apresenta como sendo onipresente, e não age somente de maneira 

repressora/interditiva, muito menos se configura de modo organizado, exercido de uma 

instância superior (Ferreirinha & Raitz, 2010). É no lugar nenhum onde o poder se encontra, as 

redes que o poder cria o colocam neste lugar, tornando-se impossível de localizá-lo, de 

identificá-lo, de capturá-lo, estando ele por toda parte, “não porque englobe tudo e sim porque 

provém de todos os lugares” (Foucault, 2005, p. 89). A capacidade do poder de ser invencível 

está nas suas estratégias de poder ser produzido em qualquer lugar a todo o momento, de 

maneira dinâmica, e em todas as relações, e não em agrupar uma unicidade. 

 As diferentes formas que o poder assume para se manifestar retrata a transmissão de 

saber-poder através de mecanismos que, muitas vezes, não estão explícitos, fazendo com que 

valores, normas, símbolos e leis estejam interiorizados e naturalizados em cada um de nós, 

prenhe na cultura e dispersos no comportamento humano (Foucault, 1995). 
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 A disciplinarização e a regulação dos corpos, a partir do século XVII, foram 

substituindo, aos poucos, a demanda por suplícios e sentenças de morte, características da 

gestão sobre a vida e morte das populações exercida pelo soberano, passava-se, então, a 

deslocar os investimentos não apenas para as mortes, mas para as vidas, privada e social 

(Foucault, 2005). 

 Começa a existir um movimento de gestão das populações e das pessoas através de sutis 

estratégias com grande poder de difusão, aparentemente delicadas, mas bastante suspeitas, 

“dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis” (Foucault, 1987, p. 120), em 

detrimento das antigas técnicas de aniquilamento, representadas na imagem do imperador, do 

monarca, do “soberano”. 

 Era, então, revelada a microfísica do poder. O foco estava centrado nas particularidades, 

nas minúcias e nos detalhes de uma rede articulada de poder; esta microfísica se recusava a 

atribuir os efeitos do poder à esplendorosa magnitude do alcance das coerções soberanas no 

ambiente social (Ferreirinha & Raitz, 2010). Como sinaliza Foucault (1987, p. 161), foi neste 

período que aconteceu a passagem de mecanismos históricos, o surgimento de outra anatomia 

política do corpo humano: 

 

O momento em que passamos de mecanismos histórico-rituais de formação da 

individualidade a mecanismos científico-disciplinares, em que o normal tomou o lugar 

do ancestral, e a medida o lugar do status, substituindo assim a individualidade do 

homem memorável pela do homem calculável, esse momento em que as ciências do 

homem se tornaram possíveis, é aquele em que foram postas em funcionamento uma 

nova tecnologia do poder e uma outra anatomia política do corpo. 

 

 A ruptura com o método arqueológico é apresentada por Foucault (1987) no seu livro 

“Vigiar e Punir”, quando também nos coloca uma nova estratégia de poder, em sua genealogia 

do “nascimento da prisão”, com a criação do “indivíduo”, agora em um novo contexto, este ser 

que precisa ser vigiado e disciplinado a fim de que interiorize as normas a favor de um “corpo 

dócil”, podendo ser utilizado, submetido, aperfeiçoado e transformado. Desta forma, o que se 
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almejava era que as forças do campo político imbricadas, delicadamente, pelas tramas do poder 

tivessem ação imediata sobre o corpo. 

 Com essas transformações em que o corpo tornava-se alvo de novas formas de poder, 

era necessário que houvesse novas formas de saber; estabeleciam-se, então distinções bastante 

nítidas e hierarquizações individuais bem marcadas em função do nível de normalidade que era 

proporcionada pela fixação das identidades, pela demarcação das diferenças e pela identificação 

dos desvios (Foucault, 1987).  Nesse contexto, podemos perceber o quanto esta maneira de 

fazer funcionar as relações se torna funcional para a legitimação da norma estabelecida e para 

a sua cristalização a fim de manter o poder para controlar os corpos, principalmente, de corpos 

dissidentes.  

No contexto de uma sociedade disciplinarizada, o sujeito mais marcado pelos efeitos do 

investimento do poder (aqueles que desviam da norma, os anormais, o polo negativo do 

binarismo social) será o mais individualizado (Foucault, 1987). No caso de corpos marcados 

para serem masculinos e que em determinado tempo assumem trejeitos e comportamentos 

femininos, a consciência de si pode ser mais forçosamente exercida por conta dos frequentes 

embates sociais e posicionamentos contrários da sua existência nesses termos, proporcionando 

o desenvolvimento de uma consciência reflexiva por produzir resistência diante da norma, que 

será fundamental para agência do sujeito, caso assuma estes aspectos na performatividade de 

gênero (Furlan, 2013). 

Corbin (2013) revela que os cientistas começaram a nutrir seriamente uma preocupação 

com a feminização dos homens, antes tendo sua virilidade ameaçada caso não permitisse a 

circulação do seu esperma, sendo sugerido que procurassem as mulheres para a prática do sexo. 

Feré (1899), citado por Corbin (2008, p. 455), afirma em sua obra, L’Instinct sexual, uma 

estreita relação do “invertido” com a degenerescência e segue na sua descrição: “dos trajes que 

chamam atenção por sua cor ou por sua forma, seguem servilmente a moda.... eles gostam de 
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dança e os divertimentos viris lhes repugnam. Sua tendência para a feminização se manifesta 

muitas vezes nas características da voz”. 

 Assim, a biopolítica articulou um conjunto de práticas e discursos em interconexão com 

diversos instrumentos de controle político, como os interesses das instituições da família, da 

medicina, a burguesia, a religião, bem como os dispositivos disciplinares, como o dispositivo 

da sexualidade, para se firmar como uma prática política para apreensão social coletiva das 

corporalidades das pessoas (Foucault, 2003d). 

 Os corpos, assujeitados e objetificados, tornaram-se propriedades desta sociedade 

disciplinar. Sociedade que produzia uma microfísica do poder, potencializada com a 

emergência dos processos de industrialização e do capitalismo. Como bem argumenta Foucault 

(2003d, p. 80), não foi apenas pela consciência e pela ideologia que se deu o controle social 

sobre as pessoas, foi, principalmente e antes de tudo “no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 

no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo é uma 

realidade biopolítica”. 

 Tendo no corpo seu principal alvo para o exercício do poder e baseada em novos modos 

de organização social, a sociedade disciplinar produzia novas maneiras de agir, de pensar, novos 

processos de subjetivação. Guatarri (1993) aponta para, a partir do século XVIII, o intenso 

desequilíbrio nas relações entre humanos e máquinas, fazendo com que as pessoas fossem 

perturbadas nas suas referências entre corporeidades físicas e sociais, haja vista que o “universo 

de referência do novo cambismo generalizado, não será mais uma territorialidade segmentária, 

mas o Capital como modo de reterritorialização semiótica das atividades humanas e das 

estruturas convulsionadas pelos processos maquínicos” (Guatarri, 1993, pp. 184-185). 

 A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e visando a transformação do 

esforço do corpo humano em capitalização, ocorre a convocação deste corpo para ser explorado 

sistematicamente pela força do seu trabalho. Guatarri (1993) problematiza que os mecanismos 
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de controle dos corpos foram criados com o intuito de aumentar o rendimento físico nas longas 

jornadas de trabalho, enfatizando que a criação desses mecanismos só foi possível graças ao 

uso do potencial humano para o trabalho e ao processo histórico de socialização, sendo, 

inclusive, justificados pela lógica assalariada.  

Nascimento (2015) enfatiza que os corpos acabam perdendo seus ritmos espontâneos 

por conta da regulação capitalista, potencializadas pelas técnicas de maximização e 

esquadrinhamento da força de trabalho, vistos, segundo  Guatarri (1993, p. 187), como 

“máquinas cronométricas que levarão ao esquadrinhamento tayloriano da força de trabalho”. 

Nesta perspectiva, somos sequestrados constantemente pela lógica capitalista por se 

prometer como uma proposta sedutora e compensadora dos nossos esforços físicos e 

intelectuais, e, muitas vezes, nos vemos incapazes de traçar análises mais profundas da sua 

dinâmica que ultrapassem a meritocracia, a obtenção de status e o desejo de consumo 

(Nascimento, 2015). Este modelo de gestão da vida por vezes nos captura facilmente a ponto 

de acreditarmos que o trabalho dignifica a vida e transbordarmos essa crença na devoção por 

ele. Somos invadidos e penetrados pela força do capital e nossos corpos não escapam desse 

movimento, aliás, é por ele que tudo isso ocorre. 

Contudo, o capitalismo não deve ser visto como uma entidade de poder totalizante, nos 

meandros das suas movimentações para controlar e disciplinar eis que acontecem rupturas e 

fragmentações, fazendo surgir processos de desobediência e criativos que subvertem à lógica 

do capital e resistem aos seus apelos, mesmo que seja capturado por ele em algum momento. 

Nisto, podemos pensar nos corpos de gays afeminados, nas suas performatividades, no 

trânsito que exercem entre os códigos e marcas de modelos não-normativos de sexualidade e 

os modos padronizados de existência. Também em movimentos que provocam fissuras no 

zeitgeist, como os movimentos de contracultura, a arte drag com suas performances ou no 

artivismo, com sua proposta queer.  
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Os movimentos feministas e os movimentos de contracultura da década de 1970 

estabeleceram o rompimento do silêncio referente ao corpo, passando a ter valor central até a 

sua conversão em valor fetiche (Nascimento, 2015). O autor argumenta que o corpo tem se 

transformado cada vez mais em objeto, seja de análise ou das preocupações tecnológicas e 

ideológicas, através do consumo, da produção, do lazer, do espetáculo e da publicidade. 

 Machado (2003) argumenta que o poder produz resistências, moldando os corpos, 

incitando-os, transformando-os, e que não por isso, resistências deixam de ser produzidas pelo 

poder. Justamente, por conta do seu modo desordenado e desordeiro de agir sobre os corpos, é 

que surgem fugas e resistências variadas nos processos de disciplina. 

Seguindo este movimento, o poder precisa apresentar outras estratégias, uma vez que 

seus mecanismos rígidos e identitários já eram ineficazes, começavam a surgir rachaduras, e 

agora o poder controle-estimulação se colocava como o mais eficiente (Deleuze, 2010b). Para 

a manutenção do exercício do poder nas relações sociais, foi necessária uma atualização de seus 

procedimentos e estratégias. Nesta passagem das sociedades disciplinadoras para as sociedades 

de controle, Deleuze (2010b, p. 224) faz o seguinte apontamento: 

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de confinamento, prisão, 

hospital, fábrica, escola, família. A família é um interior, em crise como qualquer outro 

interior, escolar, profissional etc. Os ministros competentes não param de anunciar 

reformas supostamente necessárias. Reformar a escola, reformar a indústria, o hospital, 

o exército, a prisão; mas todos sabem que essas instituições estão condenadas, num 

prazo mais ou menos longo. Trata-se apenas de gerir sua agonia e ocupar as pessoas, até 

a instalação das novas forças que se anunciam. São as sociedades de controle que estão 

substituindo as sociedades disciplinares. 

 

 A obediência baseada somente nos dispositivos jurídicos rígidos não produzia mais 

tanto efeito, era insatisfatória. A repreensão e o cerceamento dos indivíduos gerados pelo poder 

disciplinador já estavam contraproducentes e bastante limitador, tornando-se necessário a 

reinvenção dos seus métodos. Para Foucault (2005, p. 86), isso aconteceria através de “novos 

procedimentos de poder que funcionam, não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei, mas 

pela normalização, não pelo castigo, mas pelo controle, e que se exercem em níveis e formas 
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que extravasam do Estado e de seus aparelhos”. A funcionalidade das redes sociais de controle 

estaria garantida não pelo confinamento ou por algo que lembrasse os muros institucionais, mas 

pela comunicação instantânea e pelo controle intenso e contínuo em meio aberto e do cotidiano 

(Deleuze, 2010a). 

 Esta nova configuração do poder faz emergir forças que concentram seus investimentos 

no uso da razão, no discurso da responsabilidade de si e na autoconsciência, otimizando, desta 

forma, os processos de individualização (Ferreirinha & Raitz, 2010). Acompanhada desta ideia 

veio a culpabilização, ideia antiga e muito bem trabalhada pelos dogmas religiosos cristãos.  

A apropriação da mão de obra proletária foi uma das estratégias mais eficaz, fazendo 

com que estes trabalhadores tivessem a impressão de que estavam com melhores condições de 

trabalho e, portanto, os sindicatos eram dispensáveis, já que se tinha a ilusão de que havia 

oportunidades iguais de crescimento para todos, em que empregador e empregado mantinham 

uma relação de cordialidade, uma vez que estes eram chamados de colaboradores das empresas 

(Nascimento, 2015). 

Onde a meritocracia é estimulada, como a nossa sociedade, as classes encontram 

dificuldades de se organizarem, sua desarticulação e o clima de competição constante é a ordem 

do dia. Tudo está agora sob a responsabilidade do próprio indivíduo, inclusive, o fato de que se 

está ganhando pouco é porque não trabalha o suficiente para ganhar mais, a correlação de salário 

e mérito é estabelecida como uma verdade a ser seguida e disseminada. Este indivíduo também 

deve se responsabilizar pela sua saúde, sua educação, entretenimento, previdência; o 

capitalismo permanece estabelecendo mecanismos que tornem os corpos dóceis e úteis para seu 

pleno funcionamento (Nascimento, 2015). 

Aqui, não há quem esteja livre da mira da culpa, todos são suspeitos, a sociedade de 

controle incita essas sensações, o poder “descentralizado” provoca os fantasmas da paranoia, 

boatos e rumores que emergem nas entrelinhas das relações anunciam a emergência do 



43 

 

agenciamento, fazendo com que todos se sintam responsáveis e capazes de ditar normas. A 

vigília começa a funcionar por mecanismos de controle, dando a “qualquer um a missão de um 

juiz, de um justiceiro, de um policial por conta própria, de um gauleiter, um chefete de prédio 

ou de casa” (Deleuze & Guatarri, 1996, p. 111). 

 O corpo é redescoberto durante o século XX e mais precisamente a partir dos anos 1980. 

Segundo Sant’Anna (2000, p. 50), os investimentos foram expandidos: 

pela proliferação das colônias de lazer, pela expansão do cinema, do escotismo e da 

emergência das férias pagas, depois pelas seduções da publicidade e da televisão e, mais 

recentemente, pelos movimentos de liberação sexual, pelos novos ritmos musicais, as 

diferentes tendências da moda, a massificação da pornografia e, enfim, o advento da 

biotecnologia. 

 

 É fácil imaginar que os investimentos no corpo fossem absorvidos pelo capitalismo e, 

principalmente, pelos discursos normativos que fabricavam corpos padronizados visando à 

estética cultural. Temos aqui uma disputa dos discursos pelos corpos e para os corpos, 

percebidos, inicialmente, com grande potencial de serem disciplinados, agora eram vistos como 

corpos que deveriam encarar uma maratona estética caso quisessem ser escolhidos e destacados 

(Nascimento, 2015). 

 Os corpos eleitos são os mais atléticos, ocorrendo sua crescente valorização e recebendo 

status de produção espetacular; nas palavras de Sant’Anna (2000, p. 51), era “como se ele 

tivesse sido descoberto pela primeira vez e se tornasse tão importante como outrora havia sido 

a alma”, tratava-se de um corpo que estava sob o julgo da estimulação da indústria de consumo 

exacerbado.  

Podemos imaginar nesse contexto, o quão corpos, que socialmente eram para serem 

reconhecidos como masculinos e exercem a feminilidade como tônica de suas existências, estão 

fadados a viverem na marginalidade do protagonismo social e, portanto, tendo que reinventar 

suas referências de existências legítimas, quando não, sendo as próprias referências para quem 

compartilha de suas experiências. 



44 

 

Discursos cada vez mais preocupados com a saúde e o bem-estar dos corpos começam 

a se proliferar, havendo o reforço na estimulação e no controle dos corpos garantidos nos 

recursos midiáticos e no descontrole do mercado de consumo, quando se inicia no ocidente um 

processo de “culto estético ao corpo” (Sant’Anna, 2000). 

 Assim, o que se notava é que os esforços estavam concentrados no investimento da 

disciplina e da superação dos limites físicos, que extrapolavam a cena das academias, dos 

esportes, clubes, estádios, mas adentrava também nos cotidianos, na própria reificação do 

gênero, na moda, e, especialmente, no reforço da ideia de um que um corpo “estetizado” era 

um corpo pleno de saúde (Sant’Anna, 1995). Neste sentido, o corpo do gay afeminado borra 

esses ditames e desorganiza a estrutura social.  

No pensamento de Entralgo (1987), o corpo é pouco utilizado nas sociedades modernas 

ocidentais. Sua mobilidade é reduzida já que a arquitetura dos lares é pensada apenas na sua 

funcionalidade e construídos em espaços compactos. Nascimento (2015) diz que isso faz com 

que os corpos busquem maneiras alternativas para compensar seu vazio, assumindo, enquanto 

corpo, uma busca incessante de uma aparência saudável, esbanjando beleza e forma física 

vigorante, um corpo que não faz parte da banalidade do cotidiano, não se tratando de uma 

vergonha de caráter moral, mas sim de uma vergonha estética.  

O que se pode depreender como reflexão a partir da corporalidade do gay afeminado, é 

que este para se reconhecer legítimo e poder transitar com dignidade, precisará transformar a 

vergonha social sobre o seu corpo em orgulho através de um processo de ressignificação 

constante e de enfrentamento. 

Na perspectiva do corpo social, Entralgo (1987) sinaliza a construção do eu social no 

ocidente, oriundo da configuração urbana, de sua arquitetura e das mudanças costumes e 

hábitos, e também da valorização do conhecimento científico. Outro tipo de relação consigo 
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mesmo emerge das preocupações com a saúde e das formas corporais: a criação de um ser fiel 

a uma autoridade, que embora seja dispersa, é eficaz (Breton, 2002). 

 Breton (2002) ainda estende sua análise para a questão das relações de gênero quando 

aborda o envelhecimento, descrevendo a degradação da imagem da mulher ao longo dos anos, 

e a imagem masculina que se baseia mais na sua relação com o mundo do que na aparência, o 

que torna o homem um sedutor em potencial.  

 O corpo passa a ser visto como um objeto de mercado, para o qual são investidos 

constantes cuidados, estéticos, tratamentos, terapias corporais, manutenção da forma física. 

Esta sensibilidade narcisista tem seu fundamento em uma sociedade carente de vínculos 

populares, sem conexão entre as pessoas da sua comunidade; o corpo se converte no único 

refúgio, sendo também o último simbolismo que resta (Breton, 2002). 

Foucault (2003) descreve que os corpos dóceis têm se apresentado nos últimos tempos 

através do corpo malhado, transformando a maioria das pessoas escravas da aparência física e 

da indústria cosmética para se sentirem felizes. A ideia deste corpo que deve ser passível de 

admiração e contemplação é cada vez mais legitimada pela mídia e pela cultura. 

 Giddens (1994) referindo-se aos corpos dóceis, discorda em alguns pontos de Foucault, 

pois não os vê como incapazes de atuar de forma espontânea ao impulso do desejo, como um 

corpo passivo e regulado em suas atividades. Giddens (1994) coloca que, para Foucault, o 

discurso, o poder e o corpo seriam as únicas forças impulsionadoras, sendo, portanto, o poder, 

um fenômeno mobilizador, e não algo que estabelece limites. O corpo não é negado por Giddens 

(1994) como sendo o foco onde a disciplina atua, refere-se a ele, inclusive, como portador de 

auto-identidade, fazendo-se parte integrante das decisões do indivíduo sobre seu estilo de vida. 

 A busca incessante pelo corpo imagético, disseminado e influenciado pelas mídias, pelo 

marketing e pelas publicidades, foi aparelhada com a performance sexual, estimulando a 
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erotização do corpo-objeto. Nisto, vemos a passagem do controle-repressivo para o controle-

estimulação dos corpos, como sinaliza Foucault (2003, p. 147): 

Em nome deste medo foi instaurado sobre os corpos das crianças – através das famílias, 

mas sem que elas fossem a sua origem – um controle, uma vigilância, uma objetivação 

da sexualidade com uma perseguição dos corpos. Mas a sexualidade, tornando-se assim 

um objeto de preocupação e de análise, como alvo de vigilância e de controle, produzia 

ao mesmo tempo a intensificação dos desejos de cada um por seu próprio corpo... O 

corpo se tornou aquilo que está em jogo numa luta entre os filhos e os pais, entre a 

criança e as instâncias de controle. A revolta do corpo sexual é o contra-efeito desta 

ofensiva. Como é que o poder responde? Através de uma exploração econômica (e 

talvez ideológica) da erotização, desde os produtos para bronzear até os filmes 

pornográficos... Como resposta à revolta do corpo, encontramos um novo investimento 

que não tem mais a forma de controle-repressão, mas de controle-estimulação: - Fique 

nu... mas seja magro, bonito, bronzeado! 

 

 A respeito do controle-estimulação, percebe-se que a constituição do sexo pode ser lida 

como uma estratégia de investimento do poder de manter sob seu controle os corpos, 

promovendo produção de subjetividades por meio do “dispositivo da sexualidade”. Sobre esta 

questão, Foucault (2005, p. 100) discorre que: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à realidade 

subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede de superfície em que a 

estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a 

formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências, encadeiam-se 

uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder. 

 

 A produção de subjetividades assume modos produzidos pelos discursos estratégicos do 

dispositivo da sexualidade fazendo uso de tecnologias a fim de exercer o poder sobre os corpos, 

inclusive através da mídia. O investimento midiático sobre as imagens dos corpos potencializa 

a qualidade do produto procurando satisfazer os consumidores, pois o corpo-imagem atende 

aspectos que contemplam tanto nível objetivo quanto o nível subjetivo (Garcia, 2005). 

 Surgem, no cenário dos debates, as intensas transformações às quais as corporalidades 

se submetem, desestabilizando as tradicionais práticas discursivas normatizadoras e 

provocando desarranjos na ordem já estabelecida. O debate vai desde as perspectivas mais 

naturalistas e biologizantes até aos mais sócio-tecnológicos, instauram-se relações entre o 
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cuidado exagerado com a aparência física e as representações socioculturais destes corpos. 

(Garcia, 2005). 

 Para Rodrigues (1980), o funcionamento social é regido por códigos culturais que se 

instauram e se interiorizam nas subjetividades dos sujeitos, produzindo nos corpos seus 

contrastes. Nesse sentido, o corpo retrataria características idiossincráticas de uma sociedade, 

em que a linguagem se expressa através de codificações de grupos sociais particulares.  

Com isso, podemos refletir acerca da aparente liberdade que a linguagem corporal vem 

assumindo nas últimas décadas, uma vez que, junto com essas conquistas, a corporeidade vai 

sucumbindo aos seus próprios códigos, valores e símbolos gerados e mantidos em seu próprio 

contexto social. 

 Sant’Anna (1995) nos coloca que já na década de 1990, o discurso sobre “qualidade de 

vida” surge, mas sem afastar a ideia de “estética perfeita”, tornando-lhe alicerce para alcançar 

uma melhor “qualidade de vida” de modo que maximizasse a força humana. Era o discurso 

sobre vida saudável, que englobava a ideia de um corpo que mantinha autocontrole alimentar 

com o intuito de ter um corpo disposto e produtivo para o trabalho e o dia-a-dia. 

 A lógica do discurso saudável estabelece imagens construídas fundamentadas na 

exaltação dos corpos traduzindo-se cada vez mais na aparência de fortes e saudáveis, e sendo 

vistos como “subjetividades turbinadas”, corpos “competitivos” (Sant’Anna, 2000, p. 56). A 

autora chama a atenção que este estilo de vida pode acabar produzindo ilusões, estados 

depressivos e sujeitos estressados, revelando relações contraditórias: “cada vez mais conectados 

a suas máquinas e a seus corpos e cada vez mais isolados do coletivo” (p. 58).  

 Em suas reflexões sociais sobre o corpo, Mauss (1974a) diz que é necessário 

compreender, à luz da biologia, psicologia e sociologia, a educação do corpo. Como produto 

cultural e com diversos usos sociais, com crenças e valores diferentes a depender da sociedade 

em que estiver, o corpo é visto como símbolo de pertença, sendo modelado socialmente e 
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significando a posição dentro de uma ordem social. Aqui o ambiente social é visto como o 

maior socializador das corporalidades, em especial, quando nos referimos aos corpos 

desviantes. 

Trata-se de corpos que desobedecem, que possuem existências traçadas fora da norma, 

trajetórias marcadas por resistências, corporalidades desobedientes, carentes de disciplina (diria 

a norma), e por isto mesmo, vigiadas por um exército, assustadoramente, obsessivo, que diz 

rejeitar e reprimir, e que não se dá conta do gozo em exercer seu repúdio a manifestações 

humanas que não lhe dizem respeito, ou pelo menos, não existem com esta finalidade. 

Embora, em uma perspectiva psicanalítica, estes vigilantes da moral tenham tanto de si 

projetado nesses corpos quanto achem que não, são aspectos que por sua característica de 

indisciplinados não conseguem conviver em uma consciência obstinada pela disciplina, e por 

isso, estas pessoas os projetam no entorno para poder tomar para si (e exercer) a lógica que lhes 

(nos) governa: a de controle e regulação. Não conseguem enxergar esses corpos como o outro, 

diferente de si, mas sim, como extensão de suas psiques, o oposto do que foi polarizado em 

suas consciências, o polo negativo de seus binarismos pessoais. 

Nesse sentido, essas questões que envolvem o corpo e o gênero se mostram 

fundamentais para o estudo das estratégias sociais desenvolvidas por gays afeminados em uma 

sociedade que toma como desencadeador de tensionamentos seu próprio trânsito na esfera 

social. A perspectiva foucaultiana de poder para pensar a construção do corpo e as suas 

possibilidades de trânsito faz-se fundamental para compreendermos as trajetórias destes 

sujeitos, haja visto que a performatividade de gênero é delineada e assumida considerando o 

poder como central e fundante das relações. 
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3 Estudos queer: Contribuições para Pensar um Sujeito Fora da Norma 

 

 

Existe uma maneira de categorizar os corpos? O que as categorias nos dizem?  

As categorias nos dizem mais sobre a necessidade de categorizar  

os corpos do que sobre os próprios corpos. 

(Butler, 2006, p. 98) 

 

 

Estudos sobre minorias e diversidade sexual surgem no final da década de 1980, no 

intuito de ressignificar e positivar os termos os quais estas pessoas eram alvos de estigmatização 

(Colling, 2018). Trata-se dos estudos queer, que segundo Lauretis (2015), configura um campo 

teórico e político com o intuito de pensar criticamente aspectos relacionados às sexualidades, 

resistindo à homogeneização dos “estudos gays e lésbicos” que se colocavam como um campo 

de estudos único e singular. 

 Os estudos queer, de acordo com Pino (2007), caracterizam-se como uma corrente 

teórica cuja principal motivação traduz-se no questionamento das formas tradicionais de 

compreensão das identidades. Portanto, tem sua origem no descontentamento e na crítica às 

políticas de identidades, sendo motivados pelos pensamentos de Gayle Rubin, Jacques Derrida 

e Michael Foucault, e proveniente dos estudos lésbicos e gays, das teorias feministas e do pós-

estruturalismo francês. 

O conceito de heterossexualidade é uma questão central para os estudos queer, pois 

trata-se de uma coerção aos sujeitos à obrigação de se relacionarem afetiva e sexualmente com 

pessoas de sexo diferente. Na visão dos estudos queer, as práticas sexuais vão além do 

binarismo mulher/homem, homossexual/heterossexual, pois o modelo da heterossexualidade é 

compreendido como resultado das relações de poder, da regulação e do controle social impostos 

aos corpos (Lugarinho, 2001; Pelúcio, 2014). 

Inicialmente, os estudos queer fizeram intensa oposição aos estudos lésbicos e gays 

tradicionais. Nas palavras de Marques Filho (2007, p. 29), “com a ascensão da teoria Queer, os 

estudos gays e lésbicos começam a sofrer duras críticas”. Essa é a diferença que distingue os 
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estudos queer dos estudos lésbicos e gays, como enfatiza Marques Filho (2007), é o 

posicionamento político radical diante da visão integrativa dos estudos lésbicos e gays que vai 

diferenciar os estudos queer. Ainda segundo Marques Filho (2007, p. 30): 

Nesse sentido, o queer traz um ar transgressivo e toma para si um posicionamento de 

não conformidade com as regras estabelecidas. Assim, o sujeito queer assume uma fuga 

consciente dos padrões sociais de normalidade, caracterizando-se como um sujeito 

desviante, em trânsito, um ser “entre-lugares”. 

 

O surgimento dos estudos queer ocorreu trazendo discordâncias às maneiras como a 

Sociologia concebia as identidades sociais, em um período no qual a questão da inclusão social 

era fortemente debatida na sociedade. Miskolci (2009, p. 2) reconhece que “o diálogo entre a 

Teoria Queer e a Sociologia foi marcado pelo estranhamento, mas também pela afinidade na 

compreensão da sexualidade como construção social e histórica”, embora frise que “o 

estranhamento Queer com relação à teoria social derivava do fato de que, ao menos até a década 

de 1990, as ciências sociais tratavam a ordem social como sinônimo de heterossexualidade”. 

Como o autor nos traz, notamos que o pressuposto da heterossexualidade era constante 

nas pesquisas sociais acerca das sexualidades desviantes, naturalizando a norma heterossexual. 

Já no final do século XX, inicia-se uma aproximação da psicologia social com os ideais dos 

movimentos sociais, abarcando as questões de gênero, e dialogando com vertentes dos estudos 

queer (Guareschi & Medeiros, 2003). 

 Podemos destacar como principais teóricos dos estudos queer: Teresa de Lauretis, 

Judith Butler, Beatriz Preciado, Eve Kosofsky Sedgwick, Steve Seidman e Judith Halberstan. 

Segundo Chauncey (1995), após a Segunda Guerra Mundial, os termos “queer” e “fairy” 

passaram a ser usados para nomear gradações de afeminação, referindo-se a homens que 

mantinham relação sexual entre si, sendo respectivamente os “ativos” e os “passivos”. 

Estabelecendo uma relação, podemos tomar “queer” como o contrário oposto de “straight”, este 

último significando reto, direito, linear; em uma ótica social, “straight” é traduzido como sendo 
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a heterossexualidade, representando a “retidão moral” e, por sua vez, as demais identidades que 

desviam da norma de gênero são as tortas, torcidas, bizarras, estranhas: queer (Bernini, 2015). 

 Butler (1994, 1999) traz que com isso, o termo “queer” passa, então, a ser usado para 

insultar e ridicularizar lésbicas e gays. A apropriação desse xingamento revela uma resistência 

à abjeção, provocando a perturbação da ordem estabelecida, ameaçando a hegemonia da norma 

e a ilusória estabilidade das identidades (Miskolci, 2009). Trata-se, portanto, de um termo 

político com o intuito de reafirmar a realidade de estranhamento e repulsa social a fim de 

transformá-la; revelando sua capacidade potencial de provocar, incomodar e desafiar a norma 

social (Bandeira, 2019). 

 Bandeira (2019) e Pelúcio (2012, 2014) argumentam que quando analisada a pertinência 

da utilização acadêmica de um termo estrangeiro em terras tropicais, a possibilidade de traduzi-

lo vira uma questão. Pelúcio (2014) reconhece que embora o movimento queer tenha surgido 

inicialmente como um movimento político, no Brasil, teve seu início no âmbito acadêmico, 

apresentando-se como uma teoria de confronto social. Bandeira (2019, p. 8) tece uma reflexão 

de que Pelúcio compreende o queer: 

como um espaço de luta política e uma arena de embate de ideias que procura enfrentar 

a naturalização de uma série de opressões, como o caráter compulsório da 

heterossexualidade; a desconstrução dos binarismos que enrijecem as possibilidades de 

transformações, frisando as crueldades dos discursos hegemônicos, muitas vezes 

revestidas de um cientificismo que retira a humanidade de determinados seres humanos. 

 

Alguns marcos teóricos, no Brasil, podem ser elencados como referências para os 

estudos queer. Bandeira (2019, p. 8) cita alguns autores que antecedem o surgimento dos 

estudos queer até àqueles que contribuíram com suas obras para a sua inserção nas 

universidades: 

obras de José Fábio Barbosa da Silva, em Aspectos sociológicos do homossexualismo 

em São Paulo (1959); de Michel Misse, em O estigma do passivo sexual (1979); de 

Nestor Perlongher, em O negócio do michê: a prostituição viril em São Paulo (1987) e 

de João Silvério Trevisan, em Devassos no Paraíso (2000), além da rica produção das 

últimas três décadas do século XX, a exemplo de Carmem Dora Guimarães, Edward 

MacRae, Luiz Mott, James N. Green, João Silvério Trevisan e Peter Fry. 
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 Quanto à tradução da palavra queer, Oliveira (2017) adverte que na nossa língua 

portuguesa não existe uma palavra para designar o queer, nem mesmo a própria palavra queer, 

cuir ou kuir. No entanto, ele propõe que haja uma retirada do termo de sua gramática política 

inicial e o adaptemos a outros sistemas linguísticos, comendo-o, devorando-o, através de um 

ritual de antropofagia. Nas palavras de Pereira (2015, p. 411): 

A teoria queer é um repto à Teoria – assim, no singular e com maiúscula. O efeito de 

colocar um xingamento ao lado do termo teoria, adjetivando-o, é o de questionar a 

existência de algo que possa ser uma Teoria. Uma teoria transviada, cu, marica, torcida, 

rosa, transgressora (Bento, 2014; Pelúcio, 2014c; Llamas, 1998; Guasch, 1998, 2000; 

Jiménez, 2002; Córdoba et al, 2007) reivindica uma indagação crítica sobre a própria 

posição da teoria, sobre seu caráter pretensamente imaculado, como se alertasse contra 

aspirações por último à Teoria universal (eurocêntrica, branca, hétero) que tudo 

abarcaria.  

Esse movimento implica uma abdicação consciente de autoridade, insinuando uma 

teoria impura, improvável. Uma teoria da não Teoria, estreitamente vinculada à 

interpelação da multitude de corpos dissidentes, coloca a si mesma em dúvida, levando 

a sério o risco de transformar-se, pois o termo (adjetivo, verbo) que a qualificaria poderia 

ser abandonado em favor de outro(s) que produza(m) ações políticas mais efetivas 

(Butler, 2002: 59-60). 

 

 Algumas propostas surgiram a fim de cumprir a descolonização do pensamento 

euroamericano. Bento (2014) sugere a possibilidade de utilizarmos o termo Estudos ou 

Ativismos Transviados em vez da palavra queer; Colling (2017) refere-se ao Artivismo das 

dissidências sexuais e de gênero, que vem se configurando como espaços de resistências contra 

a avalanche de conservadorismos e fundamentalismos religiosos, que atualmente assola o país 

e contrapõe-se irredutivelmente às pessoas LGBTQIA+, destacando as estratégias camp como 

uma maneira de artivismo, sendo compreendidas como a predileção pelo inatural, pelo exagero, 

e pela afetação; na dimensão da música temos artistas como exemplo, Linn da Quebrada, Pablo 

Vittar, Glória Groove, Banda Uó, Liniker, Leniker, Jaloo, As Bahias e a Cozinha Mineira, Rico 

Dalasam, dentre outros. 

 Pelúcio (2014), contudo, destaca a importância de termos uma epistemologia 

“cucaracha”, propondo o termo “teoria do cu”, abarcando os diversos sentidos e apropriações 

culturais empregado à palavra “cu”. Nessa mesma perspectiva, vários autores estão criando seus 
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próprios termos com suas significações e apropriações para referir-se aos estudos queer, como 

enviadecer de Gomes Filho (2016) ou transviadar de Berenice Bento (2014). Na compreensão 

de Bandeira (2019) e de Oliveira (2017), a própria dinâmica queer permite esse jogo de 

sabotagem, abrindo espaço para a criação, a reinvenção, a possibilidade de hackeamento, de 

plagiar, piratear e de construir termos devoradores. 

Em Salvador, podemos destacar os professores da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Djalma Thürler e Leandro Colling, com seu núcleo de pesquisa, o “NuCuS” - Núcleo 

de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades9. Outros importantes teóricos que 

são referências dos estudos queer no Brasil é a professora da Universidade de Brasília (UnB), 

Berenice Bento e o professor da Universidade de São Paulo (USP), Mário César Lugarinho, 

além, de estudiosos como Richard Miskolci, Guacira Lopes Louro e Larissa Pelúcio.  

Colling (2004, 2013, 2018) traz o aumento da pesquisa queer já nos anos 1990 como 

fruto do descontentamento de algumas(uns) teóricas(os) com os tradicionais modelos utilizados 

para explicar e compreender as sexualidades, e estando localizado nos estudos pós-

estruturalistas. Assim, compreendemos que o termo queer contempla um campo de significação 

aberto e volúvel, incorporando práticas, saberes e identidades que permeiam o “exterior 

constitutivo” da esfera dos sujeitos.  

 

 

 
9 Trata-se de um núcleo interdisciplinar, resultado do crescimento e da transformação do Grupo de Pesquisa 

Cultura e Sexualidade (CuS), criado em 2007. O núcleo funciona com cinco linhas de pesquisa e extensão, que 

são: Estudos Trans, Travestis e Intersexo; Artes, Gêneros e Sexualidades; Lesbianidades, Feminismos e 

Interseccionalidades; Gênero e Sexualidade na Educação; e, Processos de Subjetivação, Raça, Gênero e 

Sexualidade. Além das pesquisas em cada uma das linhas, o NuCuS também realiza atividades de extensão e 

formação, como o Curso de Especialização em Gênero e Sexualidade na Educação, realizado através da Capes, 

em parceria entre a UFBA e a Universidade Aberta do Brasil (UAB), para 225 profissionais da área da educação 

em várias cidades do estado da Bahia. Enquanto CuS, grupo de pesquisa de origem do NuCuS, várias atividades 

foram realizadas ao longo dos seus 13 anos, tais como, pesquisas publicadas em livros e artigos em revistas 

acadêmicas, a criação e a edição da Revista Periódicus (https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus), 

além da realização de eventos de grande porte, como  o VI Congresso Internacional de Estudos sobre a Diversidade 

Sexual e de Gênero da ABEH, em 2012, e o II Seminário Internacional Desfazendo Gênero, em 2015. 
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3.1 Descontentamento queer como um campo para o estudo da performatividade de 

gênero. 

 

O gênero no século XXI funciona como um mecanismo abstrato para a subjetivação técnica; 

ele é conectado, cortado, descolado, citado, imitado, engolido, injetado, transplantado, 

digitalizado, copiado, concebido como design, comprado, vendido, modificado, hipotecado, 

transferido, baixado na internet, aplicado, traduzido, falsificado, fabricado, trocado, dosado, 

administrado, extraído, contraído,  ocultado, negado, renunciado, traído... ele transmuta.  

Em termos de agenciamento político, sujeição ou empoderamento não depende  

da rejeição da tecnologia em nome da natureza, e sim do uso diferenciado 

 e da reapropriação das técnicas de produção da subjetividade. 

(Preciado, 2018, p. 139) 

 

Os estudos queer provocaram o desconforto para conceitos que se ancoravam em noções 

de coerência, fixidez e estabilidade das identidades de gênero e sexuais, confrontando a noção 

de sujeito livre, racional, autônomo, coerente e centrado (Lugarinho, 2001; Miskolci, 2017). 

Dessa forma, a visibilidade às diferenças e aos diferentes ganhou grande destaque no 

pensamento queer, dando importância também àqueles que vivem na ambiguidade e nas 

fronteiras das definições sociais, como os gays afeminados. 

  Pino (2007) enfatiza que, na perspectiva dos estudos queer, a compreensão acerca das 

identidades tem como marcos centrais a possibilidade de cruzamento entre elas e a sua 

mobilidade a fim de pensar o livre trânsito das identidades e o seu processo de fluidez. Essa 

visão corrobora com a teoria da performatividade de gênero, que pensa o sujeito como alguém 

que vai se identificar e se sentir pertencente a esta ou a aquela categoria de gênero, à medida 

que também reifica estes ou aqueles atos performativos como sendo, ora naturais de 

determinada identidade de gênero, ou seja, apenas reproduzindo-os, e ora subversivo e 

carregados de ressignificação, portanto, comprometidos com a des(construção) daquela 

identidade de gênero, podendo ainda se identificar com uma ou mais identidades (Pelúcio, 2012, 

2014). 

Com isso, temos aqui que o processo de construção identitária - neste caso, do gênero – 

é pautado em uma perspectiva de multiplicidade, incoerência e com possibilidades 
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combinatórias diversas (Bento, 2014; Lauretis, 2015). Seguindo com os estudos queer, a 

possibilidade de uma identidade específica (seja a do gay afeminado ou de outra) configura-se 

completamente como sendo excludente e arbitrária (Colling, 2018; Miskolci, 2009).  

A própria ideia de aceitação de uma identidade gay é confrontada, sendo priorizadas as 

ideias de transgressão e de rebelião constantes; não se trata do abandono da identidade enquanto 

categoria, mas sim, da possibilidade de fazer com que permaneça aberta e sujeita ao 

contraditório, à medida que se compreende que categorizar sujeitos contribui para a 

estigmatização e o esvaziamento das alternativas de existência do ser social (Bandeira, 2019; 

Lauretis, 2015; Lugarinho, 2001; Pereira, 2006). 

Preciado (2004) argumenta que foi na superação das tentativas de fixar identidades, 

colocando lésbicas e gays em arcabouços únicos de identificação, que os estudos queer 

surgiram. De acordo com Barbero (2005, p. 44), os estudos queer configuram-se como um 

“movimento de resistência às normas e determinações sociais que pretendem disciplinar o 

erotismo com regras rígidas e preestabelecidas”.  

Assim, segundo Bandeira (2019) e Bento (2014), o que se defende com os estudos queer 

é a possibilidade de experiências no campo da sexualidade e do gênero de maneira não 

normativa, inclusive, entre lésbicas e gays que vivenciam a heteronormatividade, levando à 

compreensão de que o que antes era compreendido como o errado, o bizarro ou o estranho, 

agora passe a perder a sua carga pejorativa, incentivando-se um protagonismo com a 

possibilidade de se assumir a partir destes termos, tais como, bicha, viado, sapatão, 

caminhoneira, afeminado, bichinha poc-poc, bicha pão com ovo... portanto, queer! Cuja 

tradução literal é exatamente esta: bizarro, estranho, esquisito. Conforme diz Louro (2004, p. 

7): 

Queer é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade desviante 

– homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja 

ser “integrado” e muito menos “tolerado”.... Queer é um corpo estranho que incomoda, 

perturba, provoca e fascina. 
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Trata-se também das “multidões queer”, ou seja, dos corpos e dos desejos vistos como 

abjetos (indesejados, repulsivos, marginalizados) (Preciado, 2004), devendo serem descartados 

e invisibilizados pela norma sexual, já que estão fora dos padrões. Contrapondo-se à noção de 

“diferença sexual”, que está mais próxima da ideia integrativa e de tolerância com os diferentes, 

o que Preciado (2004) chamou de multidões queer atua no cenário social de maneira a 

questionar o que está posto como o natural, indagando as normas que incidem sobre seus corpos 

e abrindo espaço para a compreensão de que outras formas de se vivenciar a sexualidade são 

possíveis e legítimas.  

Estão incluídos nesse grupo, as travestis, as sapas, os viados, as putas, as drag-queens, 

dentre outros que antes eram considerados monstros e asquerosos, e que atualmente são sujeitos 

de enunciação, ocupando lugares de resistência à narrativa única, à norma heterocentrada, à 

compulsoriedade dos binarismos de gênero e à linearidade da sexualidade (Preciado, 2004). 

O exposto acima pode ser traduzido na compreensão de Pereira (2006, p. 475), no que 

se refere à importância de se assumir a partir destas terminologias, positivando-as e 

enfraquecendo a sua intencionalidade de ofensa, e, portanto, a relevância do conceito de 

multidões queer, quando diz que:  

A expressão Queer, utilizada como forma de auto-designação – repetindo e reiterando 

vozes homofóbicas que assinalam a abjeção daquele que é denominado Queer, mas 

descontextualizando-as desse universo de enunciação, já que se atribui valores positivos 

ao termo, transformando-o numa forma orgulhosa de manifestar a diferença –, pode 

ocasionar uma inversão da cadeia de repetição que confere poder a práticas autoritárias 

precedentes, uma inversão dessa historicidade constitutiva.... Algo novo surgiria, então, 

desse processo, anunciando a irredutibilidade e expressando a incômoda e inassimilável 

diferença de corpos e almas que teimam em se fazer presentes. 

 

Barbero (2005) e Lauretis (2015) discutem que ao propor uma fluidez identitária, o 

pensamento queer abre um horizonte para uma compreensão menos estigmatizante da 

performance individual ao lhe permitir que os sentidos e significados produzidos no tecido 

social não estejam tão atrelados ao seu estereótipo. Isso ocorre, principalmente, porque, com 

isso, são apresentadas oportunidades de des-identificação ou negação das pessoas às categorias 
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naturalizadas (mulher, homem, homossexual, afeminado, transexual etc.) num processo de des-

ontologização dos sujeitos (Preciado, 2004). 

A compreensão de Foucault sobre sexualidade como uma construção sócio-histórica e 

seus discursos sobre o poder tiveram uma importância fundamental para os estudos queer 

(Miskolci, 2009). A principal obra de Foucault que exerceu grande influência para as bases dos 

estudos queer foi “História da Sexualidade: A Vontade de Saber (1984)”. 

De igual maneira, os estudos queer tiveram na obra de Lacan importante referencial 

teórico. Segundo Perucchi (2009), a leitura lacaniana “perturba a certeza sobre o processo de 

identificação na estruturação psíquica, quando afirma que o sujeito se constitui sob o olhar do 

outro. Longe de ser estável e coeso esse sujeito é dividido, atravessado pela cultura e pelo 

desejo” (p. 4). 

Bandeira (2019) e Miskolci (2009) destacam que essas obras forneceram a base para os 

estudos queer, pois tratavam a sexualidade em uma perspectiva diferente da qual as ciências 

sociais abordavam, promovendo reflexões acerca dos padrões sexuais estabelecidos. Assim, as 

autoras queer concordam com pensamento de Foucault, ao discorrerem sobre o sexo, tratando-

o como construto social tanto quanto o gênero e a identidade, o que coaduna com o pensamento 

de Butler (2010) quando ela diz que não só o gênero se refere a uma construção social, mas 

também o sexo, cuja materialidade é discursiva, incomodando o dualismo entre essencialismo 

e construcionismo. 

Nessa questão, a autora segue dizendo que é através do discurso que o gênero se 

materializa, acabando de uma vez por todas com qualquer ideia de essencialismo biológico 

atribuída ao gênero e ampliando a discussão para além da ideia de construção social, ao sinalizar 

que a compreensão do que é biológico é produzida discursivamente e, portanto, carregado de 

significações históricas e sociais, não havendo um sexo pronto e acabado aguardando a 

construção social realizada a partir dele, portanto anterior ao gênero (Salih, 2012).  
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Com isso, Butler (2010) responde aos seus principais críticos, que alegam que ela não 

considera a materialidade dos corpos, caindo em um essencialismo social. Na sua compreensão, 

a materialidade das coisas é produzida pelo discurso, e no discurso, sendo, portanto, impossível 

esta materialidade carregar qualquer traço de essência, pois esta, mesmo tendo a sua existência 

considerada, ou já foi capturada (ou produzida) por atos discursivos, nos quais a cultura e o 

poder dinamizam-se para produzir esses discursos, ou nem mesmo o discurso consegue alcançá-

la, ou seja, não conseguindo ser materializada não se torna inteligível para a formação do 

sujeito. 

 É sobre os desdobramentos da teoria da performatividade de gênero de Butler (2010) na 

compreensão do sujeito que seguiremos tratando neste estudo. Vale pontuar que assim como 

para Foucault (1995), o sujeito de Butler (2010) não existe por trás de suas ações, antecedendo-

as, mas sim, trata-se de “uma estrutura linguística em formação” (p. 10), em processo, como 

salienta Salih (2012).  

Considerando que esse sujeito está imerso no que podemos chamar de normalidade, na 

qual regras e normas são estabelecidas por relações assimétricas de poder (Foucault, 1995), 

deduzimos que esta dinâmica demandará estratégias de convivência e de enfrentamento social 

desse sujeito, em especial quando a sua condição é a de gay afeminado.  

 

3.2 Da realidade tomada como normal às dinâmicas do gênero: performance e 

performatividade nas teias do sujeito 

 

 

"Em nossas sociedades, quando as crianças do sexo masculino deixam, de certo modo, o 

mundo das mulheres, quando começam a se reagrupar com outros meninos de sua 

 idade, elas atravessam uma fase de homossociabilidade na qual emergem fortes tendências 

e/ou grandes pressões para viver momentos de homossexualidade. Competições de pintos, 

maratonas de punhetas (masturbação), brincar de quem mija (urina) o mais longe, excitações 

sexuais coletivas a partir de pornografia olhada em grupo, ou mesmo atualmente em frente às 

strip-poker eletrônicas, em que o jogo consiste em tirar a roupa das mulheres... Escondidos do 

olhar das mulheres e dos homens de outras gerações, os pequenos homens se iniciam 

mutuamente nos jogos do erotismo. Eles utilizam para isso estratégias e perguntas (o tamanho 

do pênis, as capacidades sexuais) legadas pelas gerações precedentes. Eles aprendem e 

reproduzem os mesmos modelos sexuais, tanto pela forma de aproximação quanto pela forma 
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de expressão do desejo. Nessa casa dos homens, a cada idade da vida, a cada etapa de 

construção do masculino, em suma está relacionada uma peça, um quarto, um café ou um 

estádio. Ou seja, um lugar onde a homossociabilidade pode ser vivida e experimentada em 

grupos de pares. Nesses grupos, os mais velhos, aqueles que já foram iniciados por outros, 

mostram, corrigem e modelizam os que buscam o acesso à virilidade. Uma vez que se 

abandona a primeira peça, cada homem se torna ao mesmo tempo iniciado e iniciador." 

(Welzer-Lang, 2001, p. 462) 

 

 

Ao tomar a normalidade, forjada através dos padrões estabelecidos pelo poder, por meio 

de saberes e práticas hegemônicas, como um artifício que controla o indivíduo, regulando suas 

ações e moldando as suas expectativas (Foucault, 1995), temos na concepção foucaultiana que 

o indivíduo, mesmo estando imerso nesta normalidade, não é meramente objeto de exercício 

do poder, estando sob domínio dele, mas também exercendo domínio sob outros ao reproduzir 

as regras estabelecidas pelo poder. 

Este indivíduo acaba por internalizar as regras disciplinares de modo que ele colabore 

para a manutenção da norma vigente. Portanto, o processo de reprodução desta normalização 

conta também com o indivíduo como agente e não apenas como objeto das normas: a 

autorregulação (Foucault, 2006). 

Seguindo com a compreensão de Foucault (2006) sobre o poder, em que não se trata de 

algo estanque, unicamente repressor e exercido em apenas um vetor, mas sim, de uma rede de 

relações dispersas, na qual os indivíduos ao mesmo tempo que são produtos e estão sob a égide 

dele, também se comportam como genuínos articuladores dessa instância, que chamamos de 

poder. Dessa maneira, para Foucault (2006, p. 98): 

Não existe de um lado, os que tem poder e de outro, aqueles que se encontram dele 

alijados. Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas ou relações 

de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se efetua, que 

funciona. Não é um objeto, uma coisa, mas sim uma relação. E esse caráter relacional 

do poder implica que as suas próprias lutas contra o seu exercício não possam ser feitas 

de fora, de outro lugar, no exterior, pois nada está isento de poder. 
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Desta forma, não há quem ocupe de maneira absoluta e definitiva a posição de 

dominador e dominado, levando à compreensão que o poder assume característica circular, uma 

vez que para Foucault (2006), não existe poder sem resistência. 

O que pode ser dito e o que deve ser silenciado é definido pelo poder, implicando em 

uma posição social e política (Foucault, 1999). Com isso, a possibilidade do que pode ser dito 

está sujeita às estruturas de dominação e às relações assimétricas de poder, pois este delimita 

os contornos transferindo suas contingências aos discursos e estabelecendo a produção 

discursiva (Foucault, 1999). 

Portanto, temos que o discurso está permeado por ideologia; esta, por sua vez, vai se 

referir às estruturas de poder. Para Foucault (1999), o discurso é um objeto socialmente 

construído e historicamente datado no tempo e no espaço, estando suscetível à vasta gama de 

interpretações. 

Desta forma, o poder é capaz de segregar e construir formas específicas de discriminar 

e oprimir determinados grupos sociais. Considerando isso, Foucault (1995) toma a liberdade 

como capacidade potencial para a ação, sendo fonte para a transformação de cenários repulsivos 

nos quais o poder seria repensado e remodelado, através de resistências como estratégias de 

enfrentamento. 

Butler (2019) corroborando com as ideias de Foucault (1995) sobre o poder, coloca que 

a sujeição a qual o sujeito está exposto é bastante contraditória, pois o poder à medida que, 

comumente, pode ser visto como aquilo que nos oprime, é também formador do sujeito, e nisto 

Butler (2019, pp. 9-10) é bastante assertiva quando diz que: 

Como forma de poder, a sujeição é paradoxal. Uma das formas familiares e angustiantes 

como se manifesta o poder está no fato de sermos dominados por um poder externo a 

nós. Descobrir, no entanto, que o que “nós” somos, que nossa própria formação como 

sujeitos, de algum modo depende desse mesmo poder é outro fato bem diferente. 

Estamos acostumados a pensar no poder como algo que pressiona o sujeito de fora, que 

subordina, submete e relega a uma ordem inferior. Essa é certamente uma descrição 

justa de parte do que faz o poder. Mas, consoante Foucault, se entendemos o poder 

também como algo que forma o sujeito, que determina a própria condição de sua 
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existência e a trajetória de seu desejo, o poder não é apenas aquilo a que nos opomos, 

mas também, e de modo bem marcado, aquilo de que dependemos para existir e que 

abrigamos e preservamos nos seres que somos. O modelo habitual para entender esse 

processo é este: o poder se impõe sobre nós; enfraquecidos pela sua força, nós 

interiorizamos ou aceitamos seus termos. O que essa descrição não diz, no entanto, é 

que “nós” que aceitamos tais termos somos fundamentalmente dependentes deles para 

“nossa” existência. Não existem condições discursivas para a articulação de um “nós” 

qualquer? A sujeição consiste precisamente nessa dependência fundamental de um 

discurso que nunca escolhemos, mas que, paradoxalmente, inicia e sustenta nossa ação. 

 

Portanto, o termo sujeição, para Butler (2019, pp. 10-11), refere-se a este processo 

ambíguo: 

“Sujeição” significa tanto o processo de se tornar subordinado pelo poder quanto o 

processo de se tornar um sujeito. Seja pela interpelação, no sentido de Althusser, seja 

pela produtividade discursiva, no sentido de Foucault, o sujeito é iniciado através de 

uma submissão primária ao poder. Embora Foucault identifique uma ambivalência 

nessa formulação, ele não entra em detalhes sobre os mecanismos específicos de como 

o sujeito se forma na submissão. A teoria de Foucault quase deixa passar em branco 

todo o campo da psique, mas não só isso: o poder, nessa dupla valência de 

subordinação e produção, também não é explorado. Portanto, se a submissão é uma 

condição da sujeição, faz sentido perguntar: qual é a forma psíquica que o poder adota? 

Tal projeto requer que a teoria do poder seja pensada junto de uma teoria da psique, 

tarefa evitada por escritores tanto da ortodoxia foucaultiana quanto da ortodoxia 

psicanalítica. 

Podemos, então, falar em sujeito, e como argumenta Foucault (1995), ao se propor 

revelar a “verdade” da sua identidade tomando como referências as classificações disseminadas 

nos discursos, esse sujeito colabora com a lógica de normalização e com a produção de saberes 

e práticas que garantem o controle e a disciplinarização dos seus modos de existência. 

Assim como em Butler (2019, p. 19), a formação do sujeito não ocorre apenas na 

subordinação, esta também “lhe proporciona a condição de possibilidade”, ou seja, a condição 

potencial de produzir novos efeitos. Sendo assim, não seria possível a ninguém se tornar sujeito 

que não fosse pela via da subordinação, considerando que é nela mesma que reside a 

possibilidade da potência, por meio da qual serão possíveis as ressignificações das experiências 

e das interações sociais (Furlin, 2013). 

Nesse sentido, temos em Butler (2019, p. 23) que: 
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O poder que dá origem ao sujeito não mantém uma relação de continuidade com o poder 

que constitui a sua potência (capacidade de ação). Quando o poder modifica o seu 

estatuto, passando a ser condição de potência, converte-se em a própria potência do 

sujeito (constituindo uma aparência de poder na qual o sujeito aparece como condição 

de seu próprio poder), se produz uma inversão significativa e potencialmente permitida. 

 

Seguindo com a compreensão da perspectiva pós-estruturalista, temos o sujeito 

compreendido de forma descentralizada, multifacetada e como sendo produto das práticas 

sociais discursivas, localizado em um determinado contexto sócio-histórico e sob a influência 

das condições políticas, econômicas e culturais (Hall, 1998).  

Desta maneira, a concepção de sujeito contempla múltiplas identidades e admite o seu 

caráter não linear, incoerente e descontínuo, sendo a identidade construída em um espaço 

dialógico, na dimensão da diferença, abarcando a relação do “eu” com o “outro”, ser aquilo que 

o outro não é (Hall, 1998). 

A noção pós-estruturalista do sujeito passa pela compreensão de que ele constrói suas 

identidades em uma dinâmica complexa na qual suas identidades se configuram como fluidas, 

móveis e inacabadas. Assim, sendo abandonada a ideia de que é possível existir uma identidade 

fixa, segura e permanente; perdendo espaço a noção de essencialismo e colocando o contexto 

sócio-cultural como principal influenciador para o contínuo processo de formação e 

transformação das identidades (Hall, 1998). Com isso, podemos atestar que quanto mais 

complexos forem os sistemas de representação social, maior será a complexidade da 

multiplicidade identitária com a qual o sujeito se confronta. 

Gays afeminados, por estarem inseridos em contextos que demandam de si 

comportamentos socialmente reconhecidos como masculinos, se confrontam com uma 

complexidade ainda maior no que diz respeito às suas identidades, pois a garantia da 

permanência de suas identidades pode ser percebida concomitantemente com o atrito social 

produzido nas suas relações. Este desgaste, resultado da homofobia cotidiana, vai fazer parte 
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do processo de construção das identidades destes sujeitos, portanto, das suas experiências e da 

maioria dos contextos nos quais eles circulam. 

  Na visão de Giddens (2002), os contextos e as experiências individuais articulados com 

os modos de organização social afetam na construção das identidades, o que ele chama de 

narrativas reflexivas do eu. São narrativas que possibilitam ao sujeito condições de 

enfrentamento da realidade, ao estabelecerem uma continuidade temporal definindo suas 

posições frente ao passado, presente e futuro, garantindo-lhe assim uma segurança ontológica 

e integridade psicológica mínimas.  

  No que se refere ao gay afeminado, os aspectos de segurança e integridade psicológica 

são, muitas vezes, ameaçados, sendo que suas identidades demandam de um constante 

confrontamento com a lógica dominante e hegemônica para se constituírem, principalmente por 

que perpassam em uma dimensão que, segundo Scott (1990), ainda que não seja o único campo 

de articulação do poder, é a primeira instância dentro da qual, ou por meio da qual, o poder se 

articula: o gênero. 

  Butler (2006) afirma que a identidade de gênero é um processo performativo de 

repetição das normas culturais expressas nas práticas normativas. Gênero é entendido aqui, 

portanto, como a configuração de uma série de atos performativos, desacoplados de qualquer 

suposto papel que o sujeito devesse desempenhar por conta de sua condição biológica (Firmino 

& Porchat, 2017).  

  Quando relacionamos a formulação das identidades do gay que é visto como afeminado 

com o pensamento de Giddens (2002), nos damos conta de que se trata de uma narrativa 

construída pelo eu com a finalidade de, subjetivamente, sustentar uma integridade psicológica 

e permanência do sujeito em seu tempo e espaço particular diante de um contexto e de uma 

atmosfera pouco favorável para a sua identificação e sentimento de pertença, pois lhe faltam 

referências sociais e condições que lhe proporcionem sentir-se à vontade e com segurança. Esta 
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é uma experiência que envolve um misto de adequar seu eu às exigências sociais ao tempo de 

estar performatizando atos pouco comuns e aceitos pela sociedade em relação ao seu próprio 

corpo.  

  O embate interno pode ser um forte entrave para estes sujeitos, o que pode acabar 

tornando a construção de identidades de gays afeminados uma grande questão de confronto e 

enfrentamento da norma socialmente estabelecida. Primeiro, por sua condição de gay; e 

segundo, por seus atos performativos de afeminado. Um dos principais sinais psicológicos que 

acompanham o sujeito homossexual em conflito com sua identidade é o agravamento de 

sentimentos depressivos, de culpa e solidão (Lacerda, 2002; Schulman, 2010). 

  Lacerda (2002) sinaliza que o estigma social e a discriminação contra LGBTQIA+ 

permanecem sendo forças poderosas na sociedade, e muitas/os continuam sofrendo agressões 

físicas e psicológicas devido à sua orientação sexual e à sua identidade de gênero. Desta forma, 

a libertação individual e social quanto aos valores padronizados que a sociedade nos apresenta 

como sendo naturais, nos impondo e esgotando as possibilidades de existir no mundo de 

maneiras diferentes, tem se tornado o motivo pelo qual cada vez mais pesquisas tanto dos 

estudos de gênero e de diversidade sexual quanto das ciência humanas e sociais têm se 

debruçado (Colling, 2004; Weeks, 2010).  

  A performatividade do sujeito acaba sendo vista e interpretada em função do estereótipo 

social disponível culturalmente (Cramer, 2000), o que em relação a gays afeminados trata-se, 

comumente, de um estereótipo carregado de rejeição e desqualificação de sua maneira de ser. 

Sobre performatividade de gênero, Butler (2010), ao formular esse conceito, toma como 

prioridade expor que as identidades de gênero não permanecem enclausuradas pelos processos 

discursivos que insistem em fixá-las, sugerindo que reflitamos as práticas reguladoras de 

divisão e construção do gênero como constituintes da nossa identidade. 
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 Vale ressaltar que Butler (2010), ao desenvolver sua teoria da performatividade de 

gênero, busca inspirações nas mais variadas áreas do conhecimento, desde a filosofia (área em 

que é formada), tendo como base tanto Hegel, em suas discussões e análises sobre dialética, 

quanto em Foucault, com suas teorizações sobre o poder e a influência das construções sociais; 

em intelectuais como Jacques Derrida, nas suas teorias linguísticas; Freud e Lacan, nas teorias 

de sexo e sexualidade; nos enunciados performativos de Austin; em Louis Althusser, com suas 

discussões sobre política e ideologias de estado; e, do feminismo através de Simone de 

Beauvoir, Monique Wittig, Luce Irigaray e Gayle Rubin (Salih, 2012). 

 Butler (2006), ao tempo que reconhece que as pessoas acreditam serem definidas por 

aquilo que sua suposta identidade estabelece, também discute que essas limitações impostas 

pela matriz heterossexual10 podem converter-se em possibilidades que lhes facultem transgredir 

estas fronteiras. Essa matriz vai excluir e menosprezar o feminino nas relações de poder a partir 

das quais se constituem a identidade, informando a ideia de que o sujeito só poderá identificar-

se com o binarismo aceito socialmente, estando de acordo com sua genitália (Navarro, 2008). 

Portanto, a identidade para Butler (2006) é questionada nos termos de que se trata 

realmente de uma descrição da realidade ou quer se referir a uma imposição advinda das normas 

sociais, revelando-se como um mecanismo cujo propósito seria a garantia da continuidade do 

sexo e do gênero como algo estáveis, a fim de não abalar as estruturas sociais. 

Considerando isso, ao pensarmos que algumas pessoas não se identificam com as 

normas e regras atribuídas socialmente a elas por conta do seu gênero, como é o caso dos gays 

afeminados, e também de algumas mulheres e homens que questionam a imposição social de 

papéis de gênero a cada um deles devido aos modelos de feminilidade e masculinidade, 

podemos compreender a existência de conflitos sociais no seu cotidiano, e o quanto necessária 

 
10 Butler (2010, p. 215) utiliza este termo para referir-se à grade de inteligibilidade cultural na qual os sujeitos são 

naturalizados, segundo ela, é a “grade de inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, os gêneros e os 

desejos são naturalizados”.  
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se fará a desenvoltura com estratégias de convivência e de enfrentamento social, aos quais estou 

tratando nesta tese como performance e performatividade de gênero.  

Tendo em vista, que as práticas regulamentadoras do gênero imprimem uma suposta 

verdade sobre os corpos para forjar identidades como sendo coerentes, naturais e fazer parecer 

que estão revelando a essência desses corpos, podemos analisar o quanto essas práticas estão 

servindo para autorizar a existência de determinadas identidades, aquelas que seguem a 

linearidade sexo – gênero – comportamento – desejo – práticas sexuais, e o quanto estão a 

serviço da interdição de identidades que escapem disso (Butler, 2010). 

Dessa maneira, a heterossexualidade, vista como algo natural, acaba por induzir um 

dualismo à sexualidade, no qual feminino e masculino se apresentam como as únicas 

possibilidades, diferenciando-se e desejando-se um ao outro, traduzindo-se na equação linear 

exposta acima na qual se sustenta a heteronormatividade (Butler, 2009). 

Segundo Katz (1986, p. 183), a heterossexualidade foi construída socialmente de 

maneira muito peculiar, embora uma construção recente, apresenta-se como algo antigo e que 

atravessou gerações, sendo, portanto, de natureza inquestionável: 

A heterossexualidade é inventada no discurso como o que está fora dele. É criada em 

um discurso particular como o que é universal. É construída em um discurso 

historicamente específico como o que não se restringe ao tempo. Foi construída bastante 

recentemente como o que é muito antigo: a heterossexualidade é uma tradição 

inventada. 

 

Butler (2010) argumenta que a fundação do desejo heterossexual demanda uma relação, 

que além de assimétrica, seja de oposição, na qual feminino e masculino sejam assimilados 

como característica inatas dos corpos da fêmea e do macho humano, respectivamente, e a noção 

de construção social, portanto, do gênero, seja afastada e confundida com ideologia ou 

doutrinação. 

A propósito, o conceito de gênero, como já foi tratado nesta tese anteriormente, se refere, 

incialmente, à construção social de significados e valores acerca dos corpos a partir da sua 
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condição biológica sexual, ficando estabelecida a dicotomia ente sexo e gênero (Scott, 1990). 

Contudo, as características atribuídas aos sujeitos, devido ao gênero, são construídas 

socialmente em contextos espaciais e temporais específicos. De acordo com Louro (2004, pp. 

65-66), essa lógica supõe uma premissa na qual vai impor que determinado sexo se traduza em 

determinado gênero, que vai induzir a um desejo específico conforme sua genitália, em suas 

palavras, é supor: 

que o sexo é "natural" e se entende o natural como "dado". O sexo existiria antes da 

inteligibilidade, ou seja, seria pré-discursivo, anterior à cultura. O caráter imutável, a-

histórico e binário do sexo vai impor limites à concepção de gênero e de sexualidade. 

Além disso, ao equacionar a natureza com a heterossexualidade, isto é, com o desejo 

pelo sexo/gênero oposto, passa-se a supô-la como a forma compulsória de sexualidade. 

Dentro dessa lógica, os sujeitos que, por qualquer razão ou circunstância, escapam da 

norma e promovem uma descontinuidade na sequência serão tomados como "minoria" 

e serão colocados à margem das preocupações... Paradoxalmente, esses sujeitos 

"marginalizados" continuam necessários, já que servem para circunscrever os contornos 

daqueles que são normais e que, de fato, se constituem nos sujeitos que importam. O 

limite do "pensável", no campo dos gêneros e da sexualidade, fica circunscrito, pois, aos 

contornos dessa sequência "normal". Sendo a lógica binária, há que; admitir a existência 

de um polo desvalorizado - um grupo designado como minoritário que pode ser tolerado 

como desviante ou diferente. 

  

Temos, assim, que gênero como construção sócio-histórica pode ser compreendido a 

partir, primeiramente, da premissa de que possui um caráter cultural arbitrário, só podendo ser 

conhecido em relação à determinada cultura, uma vez que abarca características diversas a 

depender do contexto sócio-cultural do qual faz parte; e, em seguida, partindo do seu caráter 

relacional, apenas sendo viável concebê-lo em relação ao outro (Scott, 1990). Portanto, a 

manifestação do desejo do sujeito é antecedida pelas relações sociais, fazendo com que ele sofra 

a interpelação do gênero ainda no ventre em que foi concebido, quando da condução pelo 

domínio da linguagem considerada adequada (Butler, 2006).  

No curso da vida, essa interpelação passa a ser reiterada com o intuito de reforçar o 

efeito esperado e naturalizá-lo; dessa forma, a linguagem ganha status de definidora da verdade 

e o poder legitima a construção excludente no gênero (Butler, 2010; Navarro, 2008). O que 

Butler (2006) propõe é que o ato de nomear um sexo (no momento da realização do ultrassom 
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da pessoa grávida, ao avistar uma vagina ou um pênis no feto, inferir: é menina! é menino!) já 

é um ato performativo, imbuído de coerção e dominação, instituindo uma realidade social por 

meio da construção de uma percepção acerca do corpo, desconhecida ainda pelo próprio sujeito 

do corpo, sem sequer o seu aval. 

Nesta questão, Butler (2010, pp. 151-152) problematiza a diferença sexual a partir da 

sua fundação enquanto prática discursiva: 

A diferença sexual, entretanto, não é, nunca, simplesmente, uma função de diferenças 

materiais que não sejam, de alguma forma, simultaneamente marcadas e formadas por 

práticas discursivas. Além disso, afirmar que as diferenças sexuais são indissociáveis de 

uma demarcação discursiva não é a mesma coisa que afirmar que o discurso causa a 

diferença sexual.... Em outras palavras, o "sexo" é um constructo ideal que é 

forçosamente materializado através do tempo. Ele não é um simples fato ou a condição 

estática de um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o 

"sexo" e produzem essa materialização através de uma reiteração forçada destas normas. 

O fato de que essa reiteração seja necessária é um sinal de que a materialização não é 

nunca totalmente completa, que os corpos não se conformam, nunca, completamente, 

às normas pelas quais sua materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, 

as possibilidades de rematerialização, abertas por esse processo, que marcam um 

domínio no qual a força da lei regulatória pode se voltar contra ela mesma para gerar 

rearticulações que colocam em questão a força hegemônica daquela mesma lei 

regulatória. 

 

O ato de nomeação não garante que a pessoa que irá nascer adquira a significação 

atribuída socialmente à identidade de gênero que lhe foi imposta, mantendo ao longo da vida a 

estabilidade e a coerência desejada pela sociedade. É necessário, então, que este ato seja 

reiterado por toda sua vida, esforçando-se para buscar o resultado esperado: “feminilizar-se” ou 

“masculinizar-se” conforme seu gênero (Reis, 2014). 

 É a partir desse entendimento que Butler (2009a, p. 200) concebe o gênero como uma 

“identidade tenuamente construída no tempo”, através de um processo repetitivo incorporado 

por meio de gestos, comportamentos, maneirismos e estilos, tratando-se de uma ficção cultural, 

efeito performativo de atos reiterados de regimes sexuais regulatórios reconhecidos a partir de 

padrões de inteligibilidade de gênero, em que seu principal objetivo é forjar uma suposta 

coerência e uniformidade com a matriz heterossexual. Butler (2002, p. 65-66) segue com seu 
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raciocínio argumentando que as enunciações acerca do gênero induzem à heterossexualidade e, 

embora, jamais alcancem a norma em si permanecem governando os corpos como se isso fosse 

possível:  

As normas de gênero operam exigindo a encarnação de certos ideais de feminilidade e 

masculinidade, que vão quase sempre ligados à idealização da união heterossexual. 

Neste sentido, o enunciado “é uma menina!” antecipa a sanção “eu os declaro marido e 

mulher”. Daqui, também, o prazer característico da tira cômica na qual se interpela pela 

primeira vez ao bebê da seguinte maneira: “é lésbica!”.... a expressão queer da expressão 

performativa imita e expõe tanto o poder vinculante da lei heterossexual como sua 

expropriação. Posto que dar nome à “menina” é transitivo e inicia o processo pelo qual 

se impõe uma certa “feminização”.... seu poder simbólico governa a formação de uma 

feminilidade que toma forma no corpo e que nunca se aproxima completamente da 

norma. 

 

Assim, o sujeito passa a existir somente à medida que se sujeita às regulações ditadas 

pelo poder, sejam por via institucionais, sociais, educacionais, legais ou psicológicas. Por esta 

razão que Butler (2006, 2009) entende as identidades de gênero como sendo tênues e sutis, 

principalmente, porque a garantia dessas identidades precisa da constante convocação social 

para os sujeitos sentirem-se inseridos no gênero, além disso, na própria subordinação são 

produzidas forças de resistência tornando o sujeito capaz de subverter a norma mesmo aderindo 

à repetição dela. 

 Portanto, esse sujeito é construído no processo de formulação dos discursos dos atos 

reiterados (construto performativo). Nas palavras de Salih (2012, p. 66): 

Butler argumenta que a identidade de gênero é uma sequência de atos (uma ideia que se 

assenta em teorias existencialistas), mas ela também argumenta que não existe um ator 

(um performer) preexistente que pratica esses atos, que não existe nenhum fazedor por 

trás do feito. Ela esboça aqui uma distinção entre performance (que pressupõe a 

existência de um sujeito) e performatividade (que não o faz). (...) o sujeito não está 

exatamente onde esperaríamos encontrá-lo – isto é, ‘atrás’ ou ‘antes’ de seus feitos. 

 

Em sua obra “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade”, Butler ainda 

trata performance e performatividade como sinônimos, sem se importar com a diferenciação 

dos termos, uma vez que o que interessava à autora era a ideia de um sujeito que realizava atos 

como um ator que contracenava algo que foi imposto a ele (Reis, 2014). Com críticas que foram 
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surgindo acerca dessa confusão entre os termos, Butler (2006) elucida, após análise da obra, 

que performance não se trata do termo mais adequado para a sua teorização do gênero, pois 

demanda um sujeito que esteja antes das normas, não sendo admissível tal possibilidade. 

Com isso, a teoria de performatividade de gênero de Butler (2006) quer demonstrar é 

que crescer socializado como sendo de um gênero é “encenar” inevitavelmente o que se acredita 

que seja a ideia original daquele gênero: as gesticulações, as intensidades, os papéis, e por fim, 

todas as representações que esse gênero estabelece socialmente, portanto, sem a agência como 

fator principal. Butler (2002, p. 64) descreve o que ela está tratando como performatividade: 

O gênero é performativo porque é efeito de um regime que regula as diferenças de 

gênero. Neste regime os gêneros se dividem e se hierarquizam de forma coercitiva.... A 

performatividade de gênero sexual não consiste em eleger de que gênero seremos hoje. 

Performatividade é reiterar ou repetir as normas mediante as quais nos constituímos: 

não se trata de uma fabricação radical de um sujeito sexuado genericamente. É uma 

repetição obrigatória de normas anteriores que constituem o sujeito, normas que não se 

pode descartar por vontade própria. 

 

Sendo assim, a performatividade de gênero diz respeito à reiteração e repetição, de 

forma estilizada, das normas sociais referentes ao gênero, que vão se cristalizando e ganhando 

aparência de uma substância incontestável como se fosse inerente ao sujeito. Butler (2006, p. 

200) diz que “essa repetição é a um só tempo reencenação e nova experiência de um conjunto 

de significados já estabelecidos socialmente; e também é a forma mundana e ritualizada de sua 

legitimação". 

A matriz das relações de gênero é compreendida como existente anterior ao sujeito, pois 

trata-se da sequência de atos que está inevitavelmente ocorrendo, sendo impossível a existência 

de um agente fora dos termos de gênero (Butler, 2006). Dessa maneira, Salih (2012) ratifica o 

pensamento de Butler (2006, pp. 66-67) sobre a formação do sujeito, enfatizando a existência 

das normas de gênero e da matriz heterossexual como algo anterior ao sujeito:   

o gênero se “cristaliza” ou se solidifica numa forma que faz com que ele pareça ter 

estado lá o tempo todo, e tanto Butler quanto Beauvoir afirmam que o gênero é um 

processo que não tem origem nem fim, de modo que é algo que ‘fazemos’, e não algo 

que ‘somos’. 
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Considerando essa concepção de gênero, baseada na imitação e na repetição de atos 

apresentados como sendo a representação do original daquele gênero, verificamos que tanto o 

sujeito que possui correspondência social adequada entre seu sexo e o gênero, quanto aquele 

que “teatraliza” o gênero diferente do que é ditado socialmente para o seu sexo, desempenham 

a performatividade (Reis, 2014). 

Arruda, Colling e Nonato (2019) propõem a utilização do termo “perfechatividades” 

para referir-se às performatividades de gênero que rompem com a cadeia de significados 

imposta pela norma. Trata-se de uma profusão de conceitos, segundo eles, entre “fechação” - 

performar uma acentuada expressividade feminina, encenando trejeitos, tons de voz e 

performatividade -, ou seja, “performar a fechação corresponde a um instante intencional de 

fazer seu corpo contar, diante do outro, como fechativa” (p. 26), e o conceito de 

performatividade de Butler (2006). 

Conceito esse que tem suas preocupações voltadas, de acordo com Arruda, Colling e 

Nonato (2019, p. 31), “para o que fica entre esses dois extremos: a fechação que existe na 

performatividade e a performatividade que existe na fechação”. A proposta dos autores não é a 

de sobreposição dos termos de performance e de performatividade, confundindo os limites 

conceituais entre ambos, mas sim, de inserir a noção de fechação no entendimento da 

performatividade; segundo eles: 

a perfechatividade pretende superar os limites conceituais de uma terminologia que não 

auxilia a compreender a experiência das bichas afeminadas e fechativas que.... em 

situações limites, apropriam-se voluntariamente de seus movimentos corporais, 

acentuando ou diluindo expressividades anexadas pelo transcurso temporal e espacial 

de repetições performativas de gênero (Arruda, Colling & Nonato, 2019, p. 30). 

 

Arruda, Colling e Nonato (2019) sinalizam que tanto a fechação quanto a performance 

acentuadamente afeminada ocorrem com maior intensidade dependendo dos lugares e 

contextos mais ou menos favoráveis e dos interesses desses sujeitos, o que envolve agência e 

consciência reflexiva dos atos a serem encenados.  



72 

 

Os autores notam que quando os gays fechativos e/ou afeminados amenizam suas 

fechações e seus comportamento afeminados, por conta de lugares e situações perigosos, estão 

atuando na lógica da performance. Embora seriam atos performativos, que em situações que 

não apresentassem perigo e ameaça às suas vidas, agiriam de forma espontânea e acreditando 

estar representando a própria essência. 

Como visto, então, estudos11 que problematizam os conceitos de performance e 

performatividade de gênero já existem.  Nessas pesquisas, percebemos que os gays afeminados 

e/ou fechativos trazem em suas experiências marcadores que questionam a oposição entre 

performatividade e performance.  

Esta discussão de que tanto performance quanto performatividade podem ser movidas, 

ora, por consciência reflexiva dos seus atos e, ora, pela repetição desses atos sem a agência 

como fator primordial, tem sido desenvolvida em trabalhos recentes como, por exemplo, o de 

Arruda, Colling e Nonato (2019). A própria Butler (2002, p. 7) já tinha discutido sobre a questão 

quando revisa sua obra sobre os conceitos e argumenta que a expressão “o gênero é 

performativo” acabou gerando duas interpretações completamente opostas e equivocadas: “a 

primeira era de que elegemos radicalmente nossos gêneros; a segunda, que estamos 

absolutamente determinados pelas normas de gênero”. 

Na tentativa de desfazer esse equívoco, Butler (2002, p. 7) argumenta que, de fato, 

embora, sob influência das normas, existem desvios dela e que esses acabam “sugerindo que 

algo “queer” opera no coração da performatividade de gênero”.  Sobre estarmos sob o domínio 

das normas e de se sermos afetados por elas, a autora segue complementando: 

a condição de ser afetado, é também o lugar onde algo estranho pode acontecer, onde a 

norma é rechaçada ou revisada, ou onde começam novas formulações de gênero.... 

Precisamente porque algo involuntário e inesperado pode ocorrer neste reino em que 

 
11 Murilo Arruda defendeu a tese de doutorado “O corpo e o gênero fechativo pelas ruas de Salvador” em 2017 e 

no mesmo ano Murillo Nonato apresentou sua dissertação de mestrado “Problemas de gênero de um gay 

afeminado”. Essas pesquisas serviram de base para a produção, em 2019, do artigo “Perfechatividades de gênero: 

a contribuição das fechativas e afeminadas à teoria da performatividade de gênero” juntamente com Colling. 
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“somos afetados”, encontramos formas de gênero que rompem com os padrões 

mecânicos de repetição, desviando-se, ressignificando e, às vezes, rompendo bastante 

enfaticamente essas cadeias citacionais da normatividade, dando origem a novas formas 

de gênero (Butler, 2002, p. 7). 

 

O termo “perfechatividades”, surge então, como proposta de Arruda, Colling e Nonato 

(2019, p. 23) para nomear este “algo queer” citado por Butler, já que se trata de uma 

“performance de gênero intencional utilizada apenas em determinados contextos, locais e com 

determinadas pessoas”. 

A discussão que proponho é a de que por se tratarem de performatividades as quais não 

são compreendidas, socialmente, para serem reproduzidas por aqueles corpos, o sujeito será 

convocado, cotidianamente, a exercer maior grau de consciência reflexiva se quiser exercer a 

feminilidade com a qual se identifica (assim, havendo agência, no que seria compreendido 

como performatividade), tanto quanto os gays não assumidos que intensificam a masculinidade 

em suas performatividades por já saberem do preconceito e da violência que podem sofrer caso 

deixem resvalar a sua condição de homossexual, portanto não cabendo a adoção do termo 

“perfechatividade” para uso neste estudo. 

Por isso, embora reconheça a importância e a intenção de proporem o termo de 

perfechatividades de gênero para alcançar aquilo que os gays fechativos e/ou afeminados 

estavam apontando em suas experiências, faz-se necessário ter de lidar com a possibilidade de 

borrar as fronteiras conceituais entre performance e performatividade, para tratar do quanto um 

conceito pode estar se referindo ao outro, e discutir que qualquer sujeito (homo ou 

heterossexual, trans ou cisgênero12, mulher ou homem) exerce tanto a performance quanto a 

 
12 Pessoa que se sente identificada com a identidade social de gênero que lhe foi imposta no momento do seu 

nascimento por conta da sua genitália. Em contrapartida, pessoas trans são aquelas que não se sentem identificadas 

com essas identidades sociais impostas ao nascerem e transitam entre elas, identificando-se com uma ou mais 

diferentes da que lhe foi imposta devido à sua genitália, ex.: mulher trans, homens trans, travestis, não-binário, 

gênero fluido, crossdresser (termo se refere, comumente, a homens que usam, com alguma frequência, roupas, 

maquiagem e acessórios culturalmente associados às mulheres. Essa prática é uma forma de expressão de gênero 

e não é realizada com finalidade artística). 
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performatividade nas suas vivências do gênero, sejam eles fechativos ou não, afeminados ou 

não. 

O que discuto nesta tese, contudo, é que mesmo sabendo que qualquer pessoa,  

independentemente da sua identidade de gênero ou da sua orientação sexual, incluindo, sua 

expressão social (se afeminado ou se masculinizada), exerce a performatividade, temos que, 

quanto mais distante da regulação social acerca do gênero o sujeito estiver, maior será a sua 

necessidade de consciência reflexiva e capacidade de agência para performatizar o gênero, para, 

inclusive, refletir sobre os desdobramentos dos seus atos performativos e o quanto isso pode 

acarretar em machismo, homofobia, transfobia, enfim, em violências que ameaçam a sua 

existência enquanto sujeito gendrado. 

Da mesma forma, ainda que se reconheça como cisgênero, hetero e se comporte 

adequadamente conforme as normas regulatórias do gênero, o sujeito, enquanto adolescente, 

por exemplo, a fim de convencer as pessoas de que ele é um homem (ou uma mulher) 

verdadeiro, poderá fazer uso de expressões, socialmente, reconhecidas como de determinada 

identidade de gênero para performatizar o seu gênero. Ou ainda, também enquanto adulto, toda 

vez que se deparar com alguém que desvia da lógica cis-heteronormativa, poderá, 

conscientemente, acessar o imaginário social que acredita ser verdadeiro em relação à sua 

vivência de gênero e agenciar essas expressões de gênero para que o confronto com o desviado 

não lhe convença do contrário. 

A confusão conceitual entre performance e performatividade a qual retornaremos pode 

fazer com que ambas percam o seu sentido e que seja questionado, então, o “para quê” mantê-

las com denominações diferentes. A partir da proposição de Joan Scott (1990) em seu artigo 

“Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, publicado originalmente em 1986, no qual 

ela propunha a utilização do gênero, não mais como categoria descritiva, mas como categoria 

analítica, principalmente, para perceber as relações de poder, proponho a manutenção dos 
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termos performance e performatividade de gênero enquanto termos divergentes: primeiro, 

compreendendo que, descritivamente, por mais que Butler tentou diferenciá-los, eles 

permanecem com suas definições borradas e fragilizadas, em especial, quando nos referimos a 

corpos que escapam das normas; e, segundo, que adotemos a perspectiva analítica em nossas 

leituras para compreendermos performance e performatividade como estratégias de 

convivência e de enfrentamento social, a fim de remontarmos às estruturas de poder as quais 

forjou o próprio gênero. 

Em outras palavras, possibilitar que percebamos quando performance está funcionando 

como performatividade e quando performatividade está funcionando como performance para 

que tensionemos as normas regulatórias do gênero e compreendamos que o sujeito também é 

formado nessa dinâmica de revezamento, que só acontece porque a norma se elege como 

referência e delega aos que lhe contradizem a abjeção. 

Nisso, o gênero enquanto construção discursiva está a serviço do poder, reduzindo as 

possibilidades de expressão, delimitando espaços de convivência e estabelecendo normas 

possíveis para a existência social. Aqueles que desobedecem a essa linearidade, vivenciando 

alternativas para suas experiências relativas ao gênero, são convocados a exercer um processo 

constante de reflexão sobre suas gesticulações, tonalidade de voz, quais lugares e pessoas 

favoráveis para se sentir à vontade e não precisar simular encenações mais ou menos próximas 

da expectativa social em relação ao gênero, ou seja, uma gama complexa de artefatos que é 

compreendida como performance termina por ser utilizada para se incorporar à 

performatividade do sujeito, sendo ambas traduzidas como estratégias de convivência e de 

enfrentamento social. 

Diante do exposto até aqui, já podemos começar a vislumbrar a linha argumentativa sob 

a qual sustento a minha tese: performance e performatividade, ambas podem ter como mote a 
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consciência reflexiva e o agenciamento pelo sujeito, revezando-se com a condição de reificação 

de atos discursivos por conta de identificação sem ter a agência como característica primordial. 

A argumentação de que, quando a agência é exercida deixa de ser performatividade e 

passa a ser performance, e, que quando a agência vira algo secundário dando espaço à repetição 

dos atos, deixa de ser performance passando a ser performatividade, não contradiz a tese que 

defendo, pois asseguro que, enquanto categorias descritivas, caracterizadas por Butler (2010), 

como conceitos que se diferenciam entre si, performance e performatividade podem não fazer 

sentido se consideradas apenas por este viés, justamente por conta do argumento exposto acima.  

No entanto, ao considerarmos ambas como categorias analíticas, ainda que por conta da 

sua dimensão descritiva, quando ‘agência’ e ‘repetição de atos por mera identificação’ invertem 

o protagonismo e por isto, dizer que deixou de ser uma para ser outra ou vice-versa, ratifico que 

por conta do contexto, das relações de poder e por se tratarem de estratégias de convivência e 

de enfrentamento social, performance e performatividade permanecem com suas respectivas 

funções ainda que assumam características uma da outra.  

Quando pensadas apenas em suas dimensões descritivas, portanto, elas podem ser 

confundidas conceitualmente e, então, ser alegado que se deixou de ser performance passando 

a ser performatividade (e vice-versa). Contudo, quando pensadas enquanto categorias 

analíticas, ou seja, considerando que se tratam de estratégias sociais de convivência e de 

enfrentamento, e que tem suas existências atravessadas por contextos adversos e por relações 

de poder diversas, nota-se que permanecem funcionando a partir de suas respectivas 

intencionalidades: na performance, para, conscientemente, teatralizar e entreter; e na 

performatividade, a fim de socializar e de existir. O que não quer dizer que tanto uma quanto 

outra não possam desempenhar ambas as funções; esta é outra percepção que esta pesquisa 

pretende trazer. 
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Portanto, assim como o gênero, que se trata de um conceito complexo e inacabado, sigo 

com a possibilidade de manter os termos performance e performatividade, com seus 

significados distintos, a fim de ser possível a realização de uma análise crítica das experiências 

dos sujeitos, ou seja, tomando esses termos como categorias analíticas e não somente como 

descritivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

4 Metodologia 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as trajetórias pessoais de gays afeminados que 

atuam como drag-queens na cidade de Salvador, diante das tensões produzidas no seu 

cotidiano. São as trajetórias de vida desses sujeitos, que exercem suas corporalidades entre 

modelos normativos e não normativos de sexualidade e gênero, que vão delinear esta pesquisa. 

Dessa forma, a partir das frequentes inquietações acerca das suas identidades e de como 

se posicionar enquanto gay afeminado diante de uma sociedade, predominantemente, machista 

e misógina, sobretudo homofóbica, investigo quais as concepções de gênero destes sujeitos, 

analisando as estratégias de convivência e de enfrentamento social, que nesta tese tomo como 

sendo suas performances e performatividades, diante dos tensionamentos produzidos nas 

relações sociais por conta desses atos sociais. 

Analisar a trajetória de vida destes homens, nas formas como experimentam e 

confrontam a homofobia e a misoginia, produzindo resistências e estratégias de socialização 

nos seus contextos sociais, articulado com a teoria da performatividade de gênero de Judith 

Butler (2010), dos estudos queer e às perspectivas teóricas de Michel Foucault (2006) sobre 

poder, nos permite compartilhar do ponto de vista de quem vive esta realidade, possibilitando-

nos, desta maneira, tomar suas experiências como produção narrativa, tendo em vista que são 

estas narrativas os mecanismos pelos quais se dão as análises deste estudo. 

 

 4.1 Método 

  

Para elaboração deste trabalho, utilizo entrevistas semi-estruturadas permitindo uma 

relação dialética e espontânea, a partir de questões previamente elaboradas e reelaboradas após 

um primeiro teste, e possibilitando que surjam outras questões. Trata-se de uma pesquisa 
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qualitativa que, segundo Mynaio (1993), trata-se da mais pertinente para termos acesso às 

concepções atribuídas pelos sujeitos às suas experiências.  

Nesta perspectiva metodológica, há uma intensa produção de ideias em que implica 

tanto os sujeitos da pesquisa quanto o pesquisador, possibilitando-lhe perceber e refletir sobre 

o seu papel na pesquisa, fazendo com que se tome consciência do momento histórico específico 

no qual a pesquisa é produzida à medida que também é possível que ele reflita sobre sua 

biografia pessoal e como ela está moldando a sua pesquisa (González-Rey, 2002).  

A noção, portanto, de objeto de pesquisa com a qual trabalho traduz-se nas palavras de 

Demo (2009, p. 28) quando ele define objeto construído: “relação diversa entre sujeito e 

objeto.... Não é da ordem do discurso formal, mas do diálogo, do confronto. O sujeito é incapaz 

de apenas descrever, retratar o objeto.... Não há como estudar de fora, como se fosse possível 

sair da própria pele”. 

Por se tratar de uma pesquisa que envolve trajetórias, as quais poderão ter muitas 

semelhanças com a do pesquisador e tendo em vista que localizar as experiências pessoais 

relatadas em uma entrevista não é uma tarefa simples, pois elas não estão bem delimitadas e 

nem sempre constituem histórias no sentido linguístico do termo, o que demanda de um 

complexo processo interpretativo por parte do pesquisador (Riessman, 2008), lanço mão do 

conceito de narrativa e da relevância da sua compreensão em uma pesquisa científica. O que 

sinaliza a necessidade de ficar atento à organização das respostas, aos contextos da produção, 

às nuances do diálogo e aos discursos sociais configurados para permitir o que deve e o que não 

deve ser dito. 

Sendo que é através da narração que a significação humana será elaborada, na narrativa 

o sujeito tem a possibilidade de construir significados sobre os fatos vivenciados e interpretá-

los. Bruner (2001) entende que estes significados são produções pessoais, únicas e singulares, 

pois trata-se da maneira como cada indivíduo interpreta a sua experiência. Este modo discursivo 
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privilegiado de construção de significados que são as narrativas é a maneira do sujeito 

interpretar o mundo (Brochmeier & Harré, 2003; Moutinho & De Conti, 2010; Ricoeur, 1994). 

Para compreendermos a complexidade da subjetividade humana tendo acesso às 

construções simbólicas que os sujeitos fazem em relação às suas experiências, o estudo da 

narrativa apresenta-se como uma ferramenta muito importante, pois possibilita ao sujeito 

elaborar uma ressignificação dos eventos da sua vida ordenando temporalmente as suas 

experiências (De Conti, 2014). 

É fundamental salientar que a narrativa possui uma função importante com a interação 

social. De acordo com Bruner (1998), a narrativa faz a mediação entre o universo simbólico e 

idiossincrático das crenças, desejos e fantasias do sujeito com o mundo culturalmente previsto. 

A narrativa, deste modo, não se trata meramente de uma atividade mental individual, mas antes, 

de um processo produzido de maneira discursiva com natureza interpessoal e em um ambiente 

culturalmente contextualizado (Gonçalves, 2000). 

Esta vertente cultural das narrativas nos permite compreender como as experiências dos 

sujeitos são processadas, possibilitando também a criação de elos entre o próprio sujeito e os 

outros (Wigren, 1994). Parto do pressuposto que ao contarem suas trajetórias, os sujeitos 

pretendem não apenas reter na memória as suas experiências ou simplesmente reelaborá-las, 

mas como também defende Villegas (1995), ao narrarem as suas histórias pretendem causar 

comoção no outro, persuadindo-o e convencendo-o do seu drama existencial, de forma que elas 

possam ser aceitas, valorizadas e compreendidas, e ainda que recompensas e ajudas possam ser 

obtidas como conquistas das suas narrações. 

É nesta perspectiva que a minha pesquisa acontece, pois entendo que a narrativa é um 

instrumento que nos oferece material muito rico para destrincharmos as entrelinhas das relações 

de poder e os modos como são configuradas as relações sociais dos sujeitos. Villegas (1995) 

destaca que através da narrativa a nossa memória episódica procura ser mais fiel aos nossos 
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interesses, retendo dos acontecimentos uma estrutura esquemática mais coerente com eles do 

que com a reprodução dos fatos. 

Para Spence (1982), as narrativas são concebidas como “verdades interpretativas” e não 

como verdades históricas, visto que a interpretação não busca determinar a verdade histórica. 

Trata-se de um ato criativo cujo fim é proporcionar ao indivíduo a construção de uma história 

coerente da sua vida, imprimindo significado e sentido de continuidade às experiências vividas. 

 É nesta linha de pensamento que noto ser possível e mais sensível a compreensão das 

trajetórias, já que a nossa existência é construída sobre a base de uma estrutura narrativa que, 

por sua vez, mantém uma estreita relação com os contextos socioculturais e com a produção de 

sentidos e significados. Isto nos possibilita desenvolvermos análises acerca das implicações que 

a homofobia e a misoginia têm na vida destes sujeitos, e de que forma suas identidades e suas 

vivências em relação ao corpo e à sexualidade, bem como, suas concepções de gênero são 

interpeladas e moldadas por estes preconceitos sociais.  

 

 4.2 Procedimentos, participantes da pesquisa e critérios de seleção  

 

 

Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas, as quais contam com perguntas abertas 

e fechadas, possibilitando que surjam outras perguntas durante a entrevista, a fim de esclarecer 

e confirmar as respostas tanto quanto tornar mais compreensíveis as perguntas (Mynaio, 1993).  

As entrevistas foram realizadas com três homens a fim de poder explorar realidades 

diferentes com marcadores sociais específicos de cada um, todos residentes na cidade de 

Salvador, sendo que a condição para que fossem realizadas as entrevistas é que eles se 

identificassem como gays afeminados, além de serem reconhecidos socialmente como tais no 

contexto em que vivem, com faixa etária entre 20 e 30 anos. Essa faixa etária foi escolhida por 

se tratar de pessoas que são mais adeptas ao uso do termo “gay afeminado” para se 
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reconhecerem, termo este que ganhou maior visibilidade e aderência nos últimos anos e através 

dos gays entre os 20 e 30 anos de idade. 

Para serem incluídos na pesquisa, foram elencados alguns critérios: (1) se encaixarem 

na idade estabelecida acima, (2) trabalharem na cena drag da cidade como performer (trata-se 

de gays que conquistaram alguma visibilidade por conta da sua condição de gay e de 

afeminado). Este critério foi elencado como condição para participar da pesquisa por ser um 

universo em que estes sujeitos lidam frequentemente com acessórios, roupas, gesticulações e 

performances lidas socialmente como femininas, muitas vezes de forma exacerbada e 

caricatural, portanto, por se tratar de um ofício em que, pelo menos, inicialmente, se demanda 

a agência do sujeito para a construção e montagem da personagem, o que em relação à condição 

de gay afeminado, pode-se supor a repetição e a reificação de atos como principal característica 

desta condição. 

A respeito do método de seleção dos participantes, o convite foi realizado pelas redes 

sociais e através de indicação de pessoas da minha rede de sociabilidade que tem contato com 

tais sujeitos. Também ocorreu “indicação de indicação”, quando aqueles informantes que foram 

indicados se colocam à disposição para convidar pessoas da sua própria rede. 

Por questões éticas, as entrevistas não foram combinadas no primeiro contato, sendo 

avisados que entraria em contato via e-mail ou por telefone para combinarmos um encontro e 

eu poder lhes explicar os detalhes e os objetivos da pesquisa e da entrevista, estando eles livres 

para aceitar ou não a proposta, inclusive, de desistir em qualquer momento da pesquisa. 

Antes de realizar as entrevistas foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido13 (TCLE) para que assim os possíveis entrevistados tomassem conhecimento do 

que se tratava a pesquisa e sobre o que versaria a entrevista, optando ou não pela sua 

participação de maneira livre e consciente. Este termo foi aceito pelo Comitê de Ética do 

 
13 Ver o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido no Apêndice A (p. 161). 
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Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia sob o parecer de número 2.831.160 e 

cujo número do CAAE é 91704618.4.0000.5686, sendo que as entrevistas foram realizadas 

somente após esta etapa. 

Para a construção desta pesquisa, alguns questionamentos se desdobraram a partir da 

questão central sobre a relação entre performance e performatividade: Como os sujeitos que 

desviam das normas de gênero e sexualidade exercem suas performatividades? Quando se 

performa a drag, quanto de performatividade está funcionando como performance? E quando 

se está fora dessa personagem, quanto da performance é acessada para funcionar como 

performatividade? Existe alguma especificidade na forma de discriminar gays afeminados? Se 

há, de que forma ocorre? As identidades “gay” e “afeminado” podem conviver sem maiores 

conflitos? E como essa convivência ocorre quando se é drag? Estas são algumas questões que 

motivaram e orientaram a construção do roteiro de entrevista14. 

Por se tratar de trajetórias pessoais, esta pesquisa justifica ser realizada com a quantidade 

reduzida de participantes, optando-se por três para dispor de elementos sociais correspondentes 

a trajetórias de vidas, que embora compartilhem de situações semelhantes, desenvolvem 

estratégias de socialização específicas conforme a história de cada um.  

O objetivo é o de aprofundamento nas entrevistas, lidando com as particularidades de 

suas experiências, importando para este estudo muito mais a análise da complexidade de suas 

trajetórias e suas especificidades, ou seja, da qualidade de detalhes e entendimentos que estes 

sujeitos produzem no decorrer de suas vidas do que da quantidade de entrevistados e 

comparações ou categorizações. 

Tratando-se, portanto, de uma pesquisa que tem como foco a linguagem destes 

entrevistados, entendendo linguagem como práticas discursivas do cotidiano. Buscando 

produzir sentidos a partir disso, ou seja, entender a prática do sujeito, pois “o trabalho com 

 
14 Ver o Roteiro de Entrevista no Apêndice F (p. 167). 
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linguagem em ação focaliza as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos e 

posicionam-se em relações sociais cotidianas” (Spink, 2010, p. 27).  

A pesquisa foi realizada tomando a teoria da performatividade de gênero e os estudos 

queer como referenciais para a análise dos dados. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa que 

considera os enfrentamentos e os desafios traçados pelos participantes em contextos sociais, 

muitas vezes, machistas e homofóbicos, não caberia uma quantidade maior de participantes, 

haja visto, que o que a pesquisa se propõe não é estabelecer generalizações a partir de uma 

amostra significativa e nem de revelar princípios causais de comportamentos. 

O foco desta pesquisa não é acessarmos a literalidade da experiência para dela 

extrairmos alguma verdade; esta, inclusive, não é uma postura com a qual acho possível 

produzir conhecimento científico, pois compreendo que o fenômeno social não carrega uma 

verdade em si, mas sim que toda narrativa que se propõe a relatá-lo já é uma construção sócio-

histórica, e, portanto, um conhecimento produzido sob a influência das condições políticas, 

econômicas, religiosas e sociais do tempo-espaço no qual foi construído devido a sua condição 

de conhecimento situado e marcado pelas condições que contextualizam quem o produz. 

A análise das narrativas demonstra-se mais apropriada justamente nesta situação, 

quando se busca compreender como os eventos têm sido construídos pelos sujeitos, realizando 

um estudo sistemático da sua experiência e dos seus significados. A aproximação, portanto, é 

da experiência, tal como ela é vivenciada pelo narrador e não tanto quanto ela, de fato, 

aconteceu. Pois as percepções e os valores pertencentes à história do sujeito e à experiência 

narrada são mantidos na narrativa e transmitidos para o pesquisador no momento da narração 

(Moutinho & De Conti, 2010). 

 Elliot (2005) e Riessman (2008) dizem que a adoção da postura investigativa mais 

adequada passa pelo reconhecimento de que a relação pesquisador-pesquisado desenrola-se na 

dimensão da experiência de ambos. A metodologia a ser delineada precisa considerar as 
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características específicas deste campo, favorecendo aos sujeitos construir as narrativas de sua 

vida. Preservar as estruturas de construção de significados, que são as narrativas, deve ser uma 

preocupação primordial para o pesquisador, justamente por isto, deve haver um maior zelo para 

delimitar-se a metodologia de coleta e análise de dados a fim de não segmentar as narrativas. 

Este estudo mantém seu foco no conhecimento da experiência de existir enquanto gay 

afeminado, experiência tida não como representação dos fatos, mas, acessada através da 

narrativa, que como argumenta Gonçalves (2000), ela não surge sendo essencialmente a 

representação da realidade cognitiva, mas sim como o meio pelo qual o indivíduo constrói o 

conhecimento de maneira indissociável da experiência de existir, portanto, como um elemento 

central da sua experiência. É justamente dentro da estrutura da narrativa que o indivíduo dá 

significado as suas experiências e encontra sentido e coerência na sua vida (Guidano, 1991). 

 O contexto da pesquisa onde os participantes sintam-se à vontade para relatarem suas 

experiências e falarem de si, de acordo com Riessman (2008), deve contemplar a técnica da 

entrevista como a mais adequada, em especial, a entrevista aberta ou com roteiro semi-

estruturado. É essencial respeitar as maneiras pelas quais os entrevistados constroem os 

significados sobre suas experiências, analisando como o enredo é configurado. Em seguida, na 

transcrição, Elliot (2005) considera como crucial este ponto da análise narrativa, pois já começa 

a interpretação a partir do momento em que se elegem quais aspectos transcrever. 

Desta forma, identificar as concepções de gênero dos participantes, bem como, analisar 

suas experiências diante dos tensionamentos produzidos em seu cotidiano por conta de suas 

performatividades, possibilitou a percepção de como performance e performatividade 

interagem e se delineiam em corpos que rompem com as normas sociais e traçam trajetórias 

que não mantem uma relação de fidelidade com os padrões de corporalidades estabelecidos 

pelas normativas de sexualidade e gênero. 
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Portanto, como já mencionado, utilizei nesta pesquisa a entrevista semiestruturada; ao 

longo das entrevistas, percebeu-se que as respostas abordavam conteúdos de três principais 

temas, os quais foram divididos em blocos agrupando as respectivas questões, intitulados de: 

“percepção de si”, “transitividade das corporalidades” e “relações socioafetivas”. Esses blocos 

auxiliaram na análise dos dados, permitindo a organização das respostas por essas categorias e 

contribuindo, de maneira mais didática, para a construção argumentativa da tese. 

 Antes da etapa da entrevista com o roteiro finalizado, foram realizadas pré-entrevistas a 

partir das quais foi possível realizar essas nomeações e a divisão nos respectivos blocos das 

questões que compõem o roteiro de entrevista. Com isso, ainda que composto por perguntas 

abertas, o roteiro priorizou tratar de questões referentes às trajetórias dos participantes da 

pesquisa, enfatizando a produção de narrativas que desenvolvessem e aprofundassem essas três 

temáticas citadas anteriormente. Ressalta-se, então, que o roteiro de entrevista conta com 

questões que foram construídas e agrupadas a partir das respostas que estavam sendo obtidas 

no processo de construção do roteiro. 

 A princípio, na fase das pré-entrevistas, notou-se o quão importante era o exercício das 

performances e das performatividades para os entrevistados, em contextos diferentes, mais ou 

menos ameaçadores, estando montados de drags ou, simplesmente, vivenciando suas realidades 

de gays afeminados. Essa dinâmica, foi admitida, em algumas respostas, que acontecia 

exatamente porque se sabia do que representava para uma sociedade que desqualifica marcas 

do feminino, em especial, em corpos de homens.  

Além disso, ficou evidente que essas interpelações sociais contribuem nas concepções 

que esses sujeitos vão ter acerca de si, fazendo-os recuar com suas performances e 

performatividades ou instigando-os a exercê-las como estratégias de convivência e de 

enfrentamento social. Por tais motivos, essas questões foram agrupadas no primeiro bloco de 

perguntas do roteiro ao qual foi nomeado de “percepção de si”.  
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No segundo bloco, intitulado de “transitividade das corporalidades”, foram agrupadas 

questões que fazem referência ao quanto esses corpos são induzidos a se deslocarem 

geopoliticamente entre espaços que ora, são mais favoráveis para fazer com que eles se sintam 

à vontade para serem gays afeminados e/ou drags, e ora, apresentam desconforto e insegurança 

para viverem produzindo consciência reflexiva e constante avaliação de riscos do seu 

comportamento. 

E por último, percebeu-se que as relações “socioafetivas” também eram configuradas 

tomando como referência a maneira pela qual eram desenvolvidas tais performances e 

performatividades. Com momentos de regulação desses atos performáticos e performativos, 

com a finalidade de vivenciar o afeto e/ou o vínculo social, justamente, porque já estavam 

pejorativamente estigmatizados socialmente; e, em outras ocasiões, assumindo tais atos como 

possibilidade autêntica de afeição a partir deles, ou seja, sem precisar encenar aquilo que não 

acredita ser para viver a afetividade e a expansão dos seus vínculos sociais. 
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5 Análises dos Dados 

 

 Neste capítulo, optei por dividi-lo em três subcapítulos, cada um referindo-se a um 

participante da pesquisa, e subdivido cada um em três partes, cada uma contemplando a análise 

dos respectivos blocos temáticos supracitados no capítulo anterior e na ordem em que foram 

apresentados. 

Com essas subdivisões em cada caso, pretendo manter a noção de trajetória de cada 

participante, tornando mais didática e compreensiva a linha argumentativa na qual esta tese se 

fundamenta: performance e performatividade, não apenas, podem ser caracterizadas por 

repetição e reificação de atos, mas também com consciência reflexiva e agência do sujeito. Da 

mesma forma, que quando consideradas como categorias analíticas, torna-se possível 

compreendermos as trajetórias desses sujeitos por meio do manejo e do revezamento destas 

estratégias de convivência e de enfrentamento social. 

 

 5.1 Caso 1 

 

  O primeiro participante desta pesquisa, de nome fictício Anthony, tem 21 anos, é branco 

e mora com a avó materna no bairro do Comércio, em Salvador. Ele não conhece o pai, sua mãe 

é lésbica, garota de programa e vive em Belo Horizonte. O entrevistado é estudante do curso de 

Letras em uma universidade privada e realiza estágio em uma escola pública.  

  Atua na cena drag há quatro anos, não apenas em bares e boates, mas também realizando 

palestras em faculdades, sobre questões de gênero e sexualidades. A entrevista aconteceu na 

área externa do Cinema do Museu, localizado no Museu Geológico da Bahia; o local para a 

entrevista foi proposto pelo próprio participante. Antes dessa entrevista, uma entrevista teste 

foi realizada em um encontro, na Universidade Federal da Bahia, para conversarmos sobre do 
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que se tratava a minha pesquisa e combinarmos a entrevista após a etapa de finalização do 

roteiro.  

 

 5.1.1 Percepção de si 

  

Para começar nossas análises, recorremos a Eribon (2008) quando coloca que a 

identidade gay é fundada pela injúria. O autor discorre que o reconhecimento de que se é gay 

ocorrerá ao longo de um processo desgastante e, muitas vezes, doloroso. Iniciado pelo discurso 

do outro, que coloca esta condição como alvo da injúria, este processo não costuma ser muito 

diferente para as diversas pessoas LGBTQIs. Sobre esta questão, Anthony fala que para ele 

aconteceu como já se era previsível: 

É um processo, né? porque de início é muito complicado você se reconhecer primeiro 

enquanto gay, enquanto viado, e é um processo bastante doloroso com tudo que 

acarreta, em torno da minha vivência... as pessoas lhe apontam toda hora, tão sempre 

te lembrando que você é menor e que não merece ser respeitado por ser gay... para 

depois você aceitar que você é gay. 

 

O modus operandis, pelo qual a condição de ser gay percorre até que o sujeito se 

reconheça como tal, não escapa da norma heterocentrada, que coloca a heterossexualidade 

como única condição possível de existência (Butler, 2006), e até mesmo como etapa inevitável 

para o reconhecimento de qualquer outra condição que não seja a heterossexual. O que nas 

palavras de Anthony, fica bastante evidente: 

então você já tem diversos problemas e tentar se enquadrar em uma perspectiva 

heteronormativa, né? então, arduamente, se comportando em determinado espaços, 

enquanto “homenzinho”, né? o que se espera de um homem, e romper com isso ainda 

é um outro processo doloroso também, né? 

 

 Por esse motivo, Eribon (2008) discorre que a identidade gay, antes de ser reconhecida, 

inclusive, pelo próprio sujeito, será negada; nas palavras de Anthony “no processo de 

descobrimento, de aceitação, quando eu saio da igreja, porque, inicialmente, eu não me 

aceitava... Para você ver, né? ser gay, ser viado é você procurar um mecanismo de refúgio de 

não ser aquilo”.  
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 E depois disso, continuará atravessando um apelo para se enquadrar à 

heterossexualidade compulsória: mesmo gay, comportar-se como um “homem de verdade”, 

aquele modelo socialmente esperado. Em relação a isto, os estudos queer advoga pela radical 

compreensão de que não existe uma forma certa de ser gay, e de que todas as maneiras 

consideradas erradas têm fundamental importância para o reconhecimento de que não existe 

determinismo, seja, biológico, psicológico ou social (Preciado, 2004). 

 A trajetória do gay afeminado, comumente, é traçada desde a injúria, que lhe inscreve 

nas relações sociais como tal, até o seu reconhecimento tardio de si, perpassado por um 

constante processo de demonstrar a falácia que existe na relação fatalista entre condição 

biológica, identidade de gênero, desejo sexual e comportamento social (Butler, 2006; Eribon, 

2008). Nesse tocante, Anthony sinaliza os discursos que se mostravam como resistência e 

dificultavam ainda mais o seu processo: 

Acho que o discurso dominante está atrelado a todo o instante, o que dificultou muito 

foi ouvir que eu vivia uma vida errada e que eu precisava mudar, senão eu ia para o 

inferno, e aí foi justamente neste processo que eu busquei a igreja, a igreja universal 

foi uma das, para mudar, tentar mudar, a minha vida, o meu desejo, né? 

 

 O entrevistado reconhece a dificuldade de reconhecer-se como gay afeminado e 

acrescenta: “inclusive, teve um período que eu era homofóbico, inicialmente, de renegar toda 

a classe LGBTQI, e dizer que estava errado, justamente, por estar infiltrado nesse discurso, 

né? então foi um processo bastante árduo”. Com isso, podemos destacar que no tocante à 

trajetória desse sujeito, o poder, como argumenta Foucault (2003), é exercido dispersamente e 

de maneira a produzir autorregulação. 

Vejamos: ainda que ninguém tenha praticado, explicitamente, nenhum ato de violência 

com o entrevistado, a ordem que vigorava durante o seu processo de reconhecimento da sua 

condição de gay afeminado, tinha a heteronormatividade como reguladora das relações e como 

critério para legitimar as existências.  
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Por isso, a princípio, Anthony fala que houve um período no qual ele era homofóbico, 

negando a sua própria condição de gay, denotando o quanto a norma regulatória tinha sido 

incorporada por ele, e demonstrando que era dispensável o controle externo, uma vez que ele 

próprio já estava reproduzindo a regulação consigo mesmo e com os outros. 

O entrevistado pontua que, diante da dificuldade de ser gay em uma sociedade 

homofóbica e, principalmente, de ser afeminado, foi a convivência com outros gays afeminados 

que lhe possibilitou se enxergar com menos preconceito e com mais aceitação. Da mesma 

forma, que pôde se comportar sem a autovigilância que exercia nas suas relações sociais: 

eu acredito na coletividade, que foi um mecanismo muito importante para a vida, né? 

porque a partir do momento que eu ingresso e passo a conviver com outros LGBTQs, 

que eu procuro essa amizade, eu percebo que a vida se torna mais fácil no sentido de 

aceitação, então, inicialmente, foi difícil até para controlar o meu modo de existir, o 

meu modo de ser, mas depois que me conecto com outros corpos que compactuam com 

minha vivência, se torna mais fácil viver e sentir. 

 

 Anthony insiste nessa questão sobre a convivência com semelhantes, enfatizando que 

isto foi fundamental para reconhecer sua existência como legítima: 

eu acho que trabalhar os encontros é dizer que há uma potência nos encontros e na 

coletividade como eu já falei, eu acho que a vida se torna possível quando nós temos 

pessoas que compartilham de nossa vivência e sabem o que nós passamos diariamente, 

então, trabalhar os encontros é dizer que a vida se torna possível a partir dele. 

 

Esta parece que vai se delineando como uma condição importante para que sujeitos 

como Anthony (gay afeminado) possam performatizar sem a preocupação de performar suas 

existências, em outras palavras, trata-se de vivenciar suas expressões de gênero a partir daquilo 

que se identifica, podendo dispensar a vigilância e o controle que funcionam para suprir as 

expectativas sociais referentes ao gênero.  

Neste ponto, Anthony é bastante assertivo quando lhe é questionado sobre de que forma 

sua trajetória de reconhecimento de si poderia ter sido facilitada: 

nos processos de descobertas, por nós estarmos totalmente infiltrados por esse discurso, 

é difícil, você não tem como sair dessa perspectiva hegemônica, você começar ali e você 

entender que você está certo, eu acho que talvez isso aconteça mais hoje em dia, né? 

por uma força que nós estamos criando, pelo que nossa população está fazendo agora, 
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mas anos atrás... mas anos atrás que talvez não tivesse essa força toda, não haveria 

forma, acho sabe, de ter se tornado mais fácil.... é difícil até para você mesmo 

compreender a sua corporeidade. 

 

Temos aqui também a percepção de que a performatividade de gay afeminado passa a 

ser exercida, se não, posteriormente, mas pelo menos, paralelamente, ao ato de performar. Por 

já ser de conhecimento desse sujeito que a norma heterocentrada produz violências com os 

corpos que desviam dela e promove resistência aos seus modos de ser, como lembra Anthony 

“nós vivemos sob um discurso que nos caracteriza, nos subalterniza, nos dá o aval de 

errôneos”, então, agenciar comportamentos e configurações, através das quais possa ser lido 

como homem e heterossexual, se torna a possibilidade mais viável para postergar o 

reconhecimento de si até que se amadureça o suficiente e não sucumba diante desse cenário que 

se apresenta como homofóbico e misógino. 

 Anthony reitera o quanto esta estratégia foi fundamental para o seu processo de 

fortalecimento de si e como isso se configura como condição para, cada vez mais, poder 

performatizar o gênero em vez de performá-lo: 

acho que foi uma teia, eu criei uma teia, e acho que acontece muito com outras pessoas 

da comunidade LGBTQI, que é criar uma teia onde a gente vai se aproximando daquilo 

que é, das nossas “irmãs”... aumenta a nossa potência de ser e existir no mundo e tal 

espaço, então, foi isso... na própria população LGBTQI, nos Orixás e em mim mesmo 

depois, que pude me sentir mais à vontade enquanto gay afeminado. 

 

 Diante do exposto, podemos inferir que a vivência do gênero para Anthony, enquanto 

gay afeminado, se deu de maneira bastante peculiar. Temos aqui a sua contínua consciência 

reflexiva sobre seus comportamentos sendo exercida para tentar se proteger do tom ameaçador 

que se imprimia nas relações por conta da heteronormatividade, e a expressão de 

comportamentos normativos que o fizessem ser lido, socialmente, como não afeminado. 

Assim, quanto maior era a convivência com pessoas nas quais se reconhecia como gay 

afeminado, mais efetiva se tornava a possibilidade de vivenciar a expressão do gênero, sem a 
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constante vigilância e preocupação em performar atos que não condiziam com a sua 

identificação. 

 Este sujeito, com isso, está imerso em relações de poder que o coloca em situações de 

autocontrole e de vigilância permanente das formas de expressão do gênero, e do afrouxamento 

do estado de consciência reflexiva sobre seu comportamento. Isto pode ser tão ou mais intenso 

quanto for a possibilidade de conviver com pessoas mais ou menos preconceituosas ou afins 

dos modos de ser gay e afeminado (Nonato, 2017). 

 Esta dinâmica parece ocorrer, exclusivamente de modo a obedecer aos impositivos da 

heteronormatividade, até que o sujeito tome consciência do fracasso dessa norma em lhe manter 

não apenas funcional socialmente, mas também saudável psiquicamente. A percepção de que 

seu convívio social, sem os efeitos da homofobia, pode estar atrelado a não preocupação da 

sociedade com a sua saúde mental, por conta de precisar permanecer em estado de alerta devido 

a eminente violência homofóbica, acaba se tornando fator importante para que a percepção de 

si seja elemento transformador do quanto este irá performar ou performatizar o gênero. 

 Anthony, ao discorrer sobre sua busca por respostas, relata a sua ida à igreja evangélica 

e o abandono a esta, como momentos basilares para poder assumir outra postura diante da 

norma heterocentrada: 

aí eu vou para a igreja, tinha uma moça que me levava, e essa moça era da universal 

inclusive, e aí eu passei a ir, eu passei a ter acesso à sessão de descarrego, e aí percebi 

que não mudava, eu percebi que não tinha resolução para um desejo que é natural, hoje 

eu entendo que é natural, né? com todas as aspas do natural, porque eu problematizo 

até o conceito de naturalidade, mas enfim. Então, eu percebo que não tinha resolução 

e que tava cada vez mais difícil, eu crescia, já estava com treze anos, já tinha passado 

um ano, e que não tinha respostas para todos aqueles descarregos, para todos aqueles 

discursos que me coloca como demoníaco. E aí é quando eu percebo que tem alguma 

coisa de errado ali também, porque eu fiz de tudo, tudo que me pedia para ser feito eu 

estava fazendo e não adiantava, e aí eu me revolto contra esse sistema e digo não tem 

alguma coisa de errado aí, peraí, aí vou buscar essa aceitação, esse amparo justamente 

nas correntes de matriz africana também. 

 

Esta percepção fez com que Anthony, não somente conseguisse se posicionar de maneira 

diferente perante as relações sociais, como também lhe possibilitou reelaborar a compreensão 
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de como ele é acessado pelas pessoas devido a sua condição de gay afeminado: “o problema 

não está em ser afeminado, tá na caricatura, que nos coloca a todo instante como palhaços, 

que nos coloca a todo instante como pessoas que só conseguem servir, só conseguem fazer 

aquela função que é rir, né?”. 

Ao passo que Anthony vai construindo esta compreensão, ele também avalia o quanto 

pode ser estratégico assumir tais perspectivas para poder driblar a homofobia e lidar, de maneira 

mais funcional para si, com a convivência com pessoas heteronormativas. Em suas reflexões, 

ele pondera: 

eu acho que eu me identifico com o riso, porque eu precisei também que o riso estivesse 

presente na minha vivência para que talvez as coisas se tornassem um pouco mais 

fáceis, né? mas quando me rechaça, quando me coloca somente enquanto ser que faz 

rir, que me coloca para fazer rir à heteronormatividade, aí eu não me identifico, quando 

me coloca para fazer rir à minha população, eu concordo e me identifico, porque 

através do riso também que a nossa população vai conseguir, quando a gente pensa os 

espaços drags que há, né? que os risos, que as performances, ali não há nada de errado, 

porque nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos apropriando daquilo, para 

potencializar nossas vivências, agora, quando elas nos coloca para servir à 

heteronormatividade compulsória, a esses espaços que nos colocam como subalternos, 

aí que eu vejo um problema e que não há uma afinidade. 

 

Este entendimento aproxima Anthony da nossa argumentação do que se trata o gênero, 

para além de uma construção social, é também atos performativos exercidos a partir de sua 

identificação (Butler, 2010), e ainda elemento fundamental para análise das estruturas sociais 

de poder (Scott, 1990), bem como princípio fundante da consciência de ser de um sujeito. Neste 

ponto, Flax (1992, p. 454) argumenta que: 

Gênero é também uma ferramenta fundamental com a qual se analisa o impacto de 

ideologias na estrutura do mundo intelectual e social além da realidade dos corpos de 

mulheres e homens. O gênero é também um elemento constituinte central da 

personalidade, da consciência de ser de uma pessoa, bem como um princípio 

classificatório para dar ordem ao universo. É uma categoria de pensamento e, portanto, 

da construção do conhecimento, o que quer dizer que “conceitos tradicionais de 

epistemologia devem ser reavaliados e redefinidos” para que se produza análises 

possíveis dos “efeitos de gênero ‘no’ e ‘sobre’ o conhecimento. 

 

 Por isso, quando considerado o gênero como ferramenta de análise (categoria analítica), 

podemos compreender que a percepção do sujeito sobre si estabelece dinâmicas na sociedade 
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que concorrem para preservar sua noção ontológica do ser e sua sociabilidade, muitas vezes, 

em contextos, eminentemente, ameaçadores à sua integridade física e psíquica, como neste 

caso, de gays afeminados. 

 Anthony passa a reivindicar o direito de não se encaixar nos modelos sociais de gênero, 

e faz isso já como um critério para manter seu conforto social e sua saúde mental, mesmo que 

isso possa significar restrições de convivência: “não me identifico com essa categoria que nos 

coloca como seres repulsivos, esses estereótipos que tentam nos enquadrar, se não palhaços, 

aquilo que se espera de um homem, não me identifico com essas estruturas que foram criadas 

para nos enclausurar”. Para exemplificar, Anthony lembra de um questionamento de sua mãe 

quando revelou para ela que era gay: “tudo bem, você pode ser, não há nada de errado, agora 

você não precisa ser afeminado, né? você... qual a sua vontade filho? você pretende se siliconar, 

né?”. 

 E conclui enfatizando a carga intencional de reflexão que fez durante todo o processo 

de aceitação da sua própria condição de gay afeminado e do enfrentamento social que precisou 

fazer: 

Então, o gay afeminado ele já passa por um descobrimento de aceitação dele, um 

processo mais difícil, porque quando você é afeminado, você rompe uma outra barreira, 

porque já não basta você ser gay, você ser afeminado tudo se torna mais difícil, porque 

nossa sociedade, ela é totalmente heteronormativa, né? ela é totalmente... ela carrega 

esse discurso que vai nos colocar mesmo uma perspectiva robótica, ou seja, você pode 

ser gay com tanto que você não seja afeminado, então, que se torna mais difícil, quando 

você rompe... você já transgride por você ser gay, agora você transgride uma segunda 

vez, quando você carrega em seu corpo, nas suas atitudes, esse tom feminino, se a gente 

pode dizer dessa maneira, acho que a sociedade tem pavor ao que carrega a 

feminilidade, é difícil você romper uma segunda vez, porque a princípio você quer se 

encontrar, tudo bem você ser gay, então você vai se comportar de determinado modo, e 

aí você vai ter que romper o que você já rompeu pra você ser esse corpo que não se 

importa mais com esse discurso que nos coloca como seres repulsivos. 

 

Este entendimento da necessidade e da importância de refletir sobre seus próprios atos 

e comportamentos, e exercê-los com a carga intencional suficiente para evitar a violência e o 
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preconceito homofóbico, vai ao encontro do que o próprio Anthony compreende do que é ser 

uma drag-queen, no que se refere à intencionalidade e à agência para performar a personagem: 

você ser drag-queen, não é simples: “ah... vou sair, bora ali”, não! existe um 

preparamento psicológico, querendo ou não, uma forma de você lidar com sua própria 

aparência, pensar nas performances, quais gesticulações, tudo isso... 

 

 Notamos, assim, que esta definição de Anthony coincide com o que ele pensa sobre 

quais seriam as reflexões cotidianas de um gay afeminado diante de uma sociedade homofóbica. 

Considerando esse debate, podemos vislumbrar que a compreensão sobre performatividade, 

conceito formulado por Butler (2006), pode abranger tanto a repetição de atos devido a 

identificação do sujeito e desprovida de intencionalidade, quanto a capacidade de refletir 

conscientemente sobre seu comportamento para poder decidir expressá-lo ou forjá-lo à luz da 

heterossexualidade (Arruda, Colling & Nonato, 2019). 

 Anthony, ao relatar sobre sua experiência quando está montado de drag, coloca que, por 

vezes, sente-se bem mais à vontade para poder expressar sua feminilidade e agir de maneira 

mais espontânea: 

Ai... a drag é, justamente, o momento onde eu percebo que o meu corpo carrega uma 

potência e eu me sinto muito mais à vontade para poder seu eu mesmo, então eu penso 

que preciso fazer com que essa drag crie proporções inimagináveis, eu preciso fazer 

com que a drag, ela transite entre os espaços e que ela faça com que as pessoas 

repensem o próprio discurso que carregam, repensem a corporeidade, repensem tudo 

que ela construiu em torno do que é ser normal, do que é natural, então, a minha drag, 

ela nasce ainda quando eu estou no ensino médio, quando eu estou com 16 para 17 

anos ainda, foi cedo, né? assim e a partir disso com 17 anos eu já estava em 

universidades dando palestra sobre a perspectiva LGBTQ, sobre a perspectiva drag, 

então, ela nasce, justamente, quando eu percebo que há uma potência em ser esse corpo, 

que há, que eu posso conseguir acessar espaços e que eu consigo através deste acesso 

contaminar outros corpos, contaminar discursivamente, e eu acho que é, justamente, 

através de minha drag que eu consigo fazer com que as pessoas compreendam o que é 

gênero e sexualidade, por exemplo... então, é um mecanismo de potência mesmo, eu 

acho que ser drag-queen, ser transformista, é uma outra transgressão ainda, né? a 

nossa vida é construída de transgressões, né?         

 

 É nisto que podemos perceber o quanto a performance de drag está funcionando como 

performatividade para Anthony, pois embora, sua personagem já tenha sido pensada 

anteriormente, ele se sente mais confortável para se comportar de modo afeminado e se 
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expressar tomando como referência a sua identificação, e não uma norma, prioritariamente, 

externa, que o faz forjar sua vivência do gênero: a heterossexualidade. 

 Portanto, performance e performatividade podem compartilhar características referentes 

à intencionalidade de seus atos e à espontaneidade deles (Arruda, Colling & Nonato, 2019). 

Não apenas isto, mas tanto uma quanto outra podem ser acionadas para funcionar como se 

fossem a outra. E é aqui que colocamos a importância de entendermos essas categorias como 

analíticas e não, simplesmente, como descritivas. 

 Partindo dessa percepção, podemos notar as estratégias internas de convivência que 

sujeitos como Anthony, desenvolvem desde muito cedo para amenizar os efeitos da homofobia 

e se inserir nas relações sociais. O sujeito vai se forjando nas relações e estabelecendo uma 

negociação entre o que gostaria de poder expressar espontaneamente do gênero e aquilo que 

regula e apela para que seu modo de existência possa dar conta (Arruda, Colling & Nonato, 

2019). 

 Tomar essas estratégias de convivência e de enfrentamento social (a performance e a 

performatividade) como categorias analíticas potencializa nossa leitura sobre as trajetórias de 

corpos desviantes das normas de gênero. Primeiro, porque coloca o caráter relacional como 

importante delineador dos motivos pelos quais performance e performatividade podem assumir 

características semelhantes, evitando a dispersão com o enfoque, majoritariamente, na 

descrição dessas categorias; e, segundo, porque sinaliza que é o exercício do poder o fator 

central das análises dos estudos de gênero, em vez da simples constatação do que é performativo 

ou do que é performático. 

 Isto nos traz os seguintes questionamentos: Quem pode exercer livremente a 

performatividade de gênero? Quem precisa acionar a performance para exercer a 

performatividade de gênero? E quais as razões pelas quais o sujeito se reveza entre performance 

e performatividade para poder vivenciar o gênero? 
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 Trata-se de reflexões que neste ponto da tese já estão mais ou menos problematizadas e 

cujos incômodos nosso entrevistado colabora sobremaneira para direcionarmos nossas 

inquietações: 

Eu percebo que quando eu estou de drag e eu me olho no espelho, eu sinto que, eu 

percebo que posso me sentir mais eu mesmo... eu percebo que ali há uma força que 

apesar de eu ter uma força em ser esse corpo gay, esse corpo viado, ser aquela drag é 

entender que eu consigo romper comigo mesmo, que eu consigo romper com tudo que 

eu criei antigamente, e aí vem uma história na cabeça de tudo aquilo que me fizeram 

acreditar por eu ser um gayzinho... e acho que sim, que eu me torno mais... que é mais 

fácil me ver ali, justamente pela potência discursiva, ou seja, eu provoco uma 

desestabilidade do conceito de gênero, eu rompo com o conceito do que é ser feminino, 

rompo com o conceito do que é ser mulher também, porque ali eu estou fazendo uma 

paródia de uma performatividade que coloca as mulheres e cria um conceito do que é 

ser mulher, na perspectiva de atos, porque ser uma mulher é uma construção de... de 

atos, né? segundo Butler, Simone de Beauvoir etc. Torna-se mulher, né? ou seja, eu 

consigo, fazer com que Sofia15 seja justamente esse mecanismo de paródia, de 

rompimento, de problematização, então, há uma aceitabilidade, há um conforto em me 

ver ali, mais do que quando estou de boy. 

 

 Anthony retoma essa questão com mais riqueza de detalhes, rememorando situações 

cotidianas e argumentando que alguns trejeitos só são possíveis quando está montado de drag, 

embora, gostaria de assumi-los no seu dia-a-dia e de outros que preferiria dispensá-los: 

Percebo que quando eu estou de drag, embora, eu já rompa com essa masculinidade, 

embora eu já rompa com tudo isso enquanto viado, eu percebo que quando eu estou 

enquanto drag, ali eu me sinto muito mais à vontade para transitar, trazer novas formas 

de pensar o próprio corpo, sabe? eu percebo que no processo de caracterização, no 

processo de uma peruca, de um vestido ou o que seja, ali eu me sinto ainda mais à 

vontade para pôr para fora o que talvez eu não consiga enquanto viado, sabe? Porque, 

embora, eu coloque muitas coisas no campo discursivo, na convivência, a gente ainda 

vive em um processo de repressão muito grande, então talvez tem momentos que eu não 

sou esse viado afeminado, tem momentos numa entrevista de emprego para uma escola, 

por exemplo, eu precise me controlar, digamos assim, para que eu consiga uma vaga, 

infelizmente. Claro que eu não consigo ser um boy, boy, boy, né? Você vai perceber que 

ali tem traços do que consideramos feminino, do jeito, mas eu tento me controlar para 

poder ser aceito naquela escola, mas quando eu estou de drag, não. Não há como 

controlar algo que explicitamente é visível, você não tem como controlar o jeito porque 

a sua própria figura já está transgredindo, sua própria imagem já carrega isso. Então, 

eu consigo, através da drag-queen, potencializar aquilo que eu acredito ser. 

 

 
15 Sofia é o nome da drag do entrevistado. 
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 Ele continua enaltecendo as possibilidades de vivenciar livremente as expressões de 

gênero na personagem da drag: 

Eu acho que talvez não ligar mesmo para o que é considerado normal, né? e ficar de 

cabeça para baixo no ônibus, e de botar as pernas para cima, e de gritar com as monas 

e sair pelas ruas correndo, e fazer com que a vida seja mais afetiva com as minha 

parceiras também, porque eu acho que tudo muda, quando você está com outras drags 

queens, você se torna, pelo que eu percebo, mais amorosa até, porque você sabe e tem 

noção da proporção do que aquele corpo também está fazendo, então, eu acho que 

abarca tudo isso, até afetividade com suas amigas, com seus amigos viados, enfim, coisa 

que no cotidiano, por exemplo, você não seria tão afetuoso, não tão afetivo, porque não 

pode, né? eu era assim antes de me assumir, duro... e atento aos deslizes, aqueles sinais 

que podiam me revelar... 

 

 A possibilidade de performatizar o gênero na performance da drag permite a Anthony 

experimentar a feminilidade do gay afeminado na qual ele se reconhece, de vivenciar essa 

feminilidade mais livremente e de poder desfrutá-la sem o olhar inibidor e restritivo da 

heterossexualidade compulsória. 

 Esse movimento de poder vivenciar a feminilidade do seu corpo e dos seus gestos, de 

poder explorar as inúmeras formas de expressão do gênero através da personagem da drag-

queen, é realizado com a consciência de que durante muito tempo não se pôde fazer isso fora 

da personagem, e que ainda hoje, quando é exercido, acontece com muitas restrições sob a 

iminência do perigo. Anthony tece algumas reflexões sobre isso: 

A gente podia pensar assim, existem performances, jeitos de ser, trejeitos, modos de se 

comportar no mundo, que nesse casso são femininos, são afeminados e que talvez 

a drag-queen, pudesse dar vazão a esses modos de ser com a sensação de se sentir mais 

à vontade e que um corpo não montado, eu quando estou de boy, talvez reprimisse por 

conta da homofobia, e que há uma negociação entre o corpo não montado e da drag-

queen, sim! E pela drag ter essa voltagem máxima, ter aceso a determinadas questões, 

e explanar determinadas demandas que talvez eu não consiga, com certeza! E através 

disso, eu acho que ela comporta mais corpos do que eu, então eu enquanto boy, não 

podendo, não conseguindo fazer isso, ela vai lá e faz, e ela acaba também representando 

e comportando outras vidas, que possam ali tá se identificando. Então, dá pra gente 

dizer que a drag vai dar vazão a isso enquanto eu não posso. 

 

 É evidente que a intencionalidade em se comportar desta ou daquela maneira não 

acontece apenas para sujeitos fora das normativas sexuais e de gênero. Mesmo para estes, antes 

de se assumirem, como podemos notar no caso de Anthony, a autovigilância e a constante 
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reflexão sobre o modo de se comportar e de expressar as manifestações do gênero se fazem 

presentes e imperam na convivência social; o entrevistado é bastante elucidativo nesse trecho: 

“.... você não seria tão afetuoso, não tão afetivo, porque não pode, né? eu era assim antes de 

me assumir, duro... e atento aos deslizes, aqueles sinais que podiam me revelar...”.  

Por esta razão, como já foi dito anteriormente, amplio, a partir do termo 

“perfechatividade” dos autores Arruda, Colling e Nonato (2019), a compreensão da relação 

entre performance e performatividade. Haja vista que tanto sujeitos fora da norma ou dentro 

dela performam o gênero em vez de, somente, performatizá-lo, por motivos diversos, e que 

podem ser compreendidos quando consideradas as relações de poder.  

Gays afeminados, como já apontado pela trajetória de Anthony, também fazem uso 

desse artifício quando ainda não são assumidos. Assim, tanto a “fechação” quanto o oposto dela 

(assumir um comportamento mais enrijecido) podem ser lidos como performances. E os lugares 

que estes corpos precisarem transitar vão se configurar como balizadores para desenvolver esta 

ou aquela performance em vez de performatizar o gênero. 

 

 5.1.2 Transitividade das corporalidades 

 

 Os lugares podem representar grande ameaça aos corpos desviantes; e frequentar este 

ou aquele espaço, muitas vezes, não é uma escolha simples para gays, principalmente, para os 

afeminados. O perigo iminente irá sondar o sujeito, cotidianamente, para mantê-lo isolado, ao 

mesmo passo, que desejará sua presença para manter a dominação desses corpos. 

 Anthony relata sobre sua ida à igreja como alternativa para pôr fim a esta dinâmica, já 

que entendia que havia algo de errado em seu corpo, com seu jeito e com os motivos pelos quais 

a sua circulação provocava nos ambientes. Tudo isso pode ser compreendido através das suas 

próprias palavras: 

Fui sozinho, porque é muito difícil você viver, eu, com cinco anos de idade, por exemplo, 

já afeminada, ouvir na rua, evitar tentar passar por determinados lugares porque já 
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sabia que tinha algo de errado ali, eu não podia passar por ali porque eu ia ser xingado, 

e aí você cresce achando que há algo de errado em você ser justamente seu corpo, 

então, é muito complicado em seu processo de desenvolvimento, você saber de que está 

errado. Aí eu busco a internet com discursos de pessoas que já foram ex-gays, ex-

viados, e essas pessoas falam: você vai conseguir a partir do momento em que você for 

à igreja, e aí eu busco a igreja, sem família, sem nada. 

 

Com 12 anos, eu acho que é quando eu estou completamente me entendendo que tem 

algo ali entre aspas, tem algo errado ali, e eu preciso mesmo correr atrás disso, e aí foi 

na igreja, não só na igreja, né? mas as relações de poder elas costumam ser bastante 

árduas, e aí eu vou para a escola, e aí eu vou estar nos outros espaços que nos 

constituem, e tudo se torna muito difícil, mas essas relações de poder faz com que nossas 

vivências se tornem totalmente árduas mesmo, né? e aí, é como eu falei, eu busco a 

igreja, e aí eu recebo a unção, e aí eu recebo descarrego, e aí eu recebo tanta coisa e 

de nada adianta, porque não há nada de errado em ser isso, né? em ser esse corpo. 

 

 Ser mais ou menos afeminado também se revela como um fator preponderante para que 

o trânsito deste sujeito seja ainda mais restringido ou ampliado. Conforme visto na fala do 

participante, esta característica pode delinear com fortes contornos quais ambientes podem ser 

frequentados, com quais pessoas será necessária uma autovigilância maior, com isso, a 

possibilidade de agência será menor, e, portanto, se aquele determinado lugar tem essas 

respectivas pessoas, o cenário que se irá configurar será de um campo minado. 

  Como podemos perceber nas argumentações de Anthony: 

Eu acho que a vida de um gay não afeminado é mais fácil, por que é mais fácil? porque 

você consegue transitar nos espaços de um modo onde você não seja tão julgado, isso 

não quer dizer que um gay não afeminado não sofra, sofre sim. Inclusive por ouvir, você 

sabe que você é aquele corpo, mas você está fingindo não ser....  

 

Sobre poder transitar entre diferentes espaços, Eribon (2008) argumenta que para gays, 

esta, normalmente, será uma possibilidade bastante refletida e ponderada, o que poderá 

acarretar na diminuição da sua agência. Os critérios que irão balizar esta decisão, segundo o 

autor, podem considerar desde a prevalência de pessoas heterossexuais presentes até o propósito 

daquelas pessoas estarem naquele ambiente. 

 Como bem pontuado por Anthony, estes critérios estarão presentes nessas decisões 

ainda que implicitamente: 
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Eu acho que, por exemplo, em livrarias e museus, eu... esses espaços culturais, eu não 

quero colocar uma ordem de valor, o que é ser cultural, não estou dizendo que em uma 

comunidade, você não tenha um campo de cultura ali, jamais, não um discurso 

classificador, mas nesses espaços que eu citei, aqui eu me sinto mais à vontade, embora, 

eu perceba que todo o lugar, ele é, ele carrega uma violência, um perigo, né? 

principalmente, quando a gente vive sob uma cultura, agora um governo que nos coloca 

a todo instante, enquanto seres repulsivos e marginais, então, isso acarreta que as 

pessoas que seguem esse governo estão por todos os lugares, então assim, todo canto é 

passível de violência, e não que eu me sinta totalmente seguro. 

 

 Alguns lugares, como por exemplo, livrarias e museus, ainda que possam ter, 

majoritariamente, a presença de pessoas heterossexuais, denotam, explicitamente, a razão da 

presença daquelas pessoas nestes ambientes. Motivos ligados à arte e à cultura, em geral, 

parecem apresentar menos pavor e mais segurança a gays para poder circular nos lugares. 

Anthony expõe essa preferência e reconhece a importância disso: “é, justamente, por conta da 

arte que eu consigo transitar nesses espaços, sair daquilo16 e compreender a vida, a umbanda, 

o candomblé, enquanto potências em nossas vidas”. 

 Outra questão bastante importante que podemos perceber como delineador dessa 

dinâmica na qual o sujeito vai performar o gênero em vez de performatizá-lo, é a negociação 

que ele é induzido a desenvolver para obter ganhos simbólicos e conquistas materiais, como no 

âmbito do mercado de trabalho, reconhecimento social e até mesmo a possibilidade de transitar 

nos lugares sem precisar, corriqueiramente, lidar com a carga do preconceito e do repúdio. 

Sobre esta questão, Anthony exemplifica de maneira contundente: 

por exemplo, você conseguiu um emprego, muitas das vezes pode ser prejudicial quando 

você tem esses traços, né? em você conseguir determinadas vagas, sei lá, até em igreja 

também, porque tem gays que frequentam a adventista, sei lá, o que for, então você não 

está ali a todo o instante sendo seguido pelo pastor, pelos os que compõem o espaço, 

enfim, então eu acho que a escola é um lugar terrível, se eu estou falando por mim, 

imagina para uma pessoa trans ou travesti, né? que um dos primeiros espaços que faz 

com que tudo se torne mais difícil, né? de abandono... então, quando você não é um gay 

que carrega essa feminilidade fica mais fácil, porque você não escuta diretamente, tudo 

aquilo que um gay que já rompe com tudo isso escuta. 

 

 
16 O entrevistado refere-se à igreja evangélica que frequentava. 
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Portanto, podemos inferir que a noção de gênero condizente com a norma, ao se traduzir 

em essencialismo biológico e refletir que apenas determinados corpos possam ter determinadas 

expressões de gênero, poderá provocar nas pessoas reações repulsivas aos corpos que borram 

essa linearidade e não cumprem com a expectativa social. 

E o que encontra no preconceito e na discriminação como principal via de expressão 

desse modo de reagir, é a possibilidade de fazer com que a norma se repense a partir do 

incômodo e do desconforto provocado pela convivência com estes sujeitos. Convergindo com 

os estudos queer quando pautam a necessidade dessas existências exercitarem seus trânsitos no 

cotidiano social e nas nuances da normatividade (Miskolci, 2017; Preciado, 2004; Zizek, 2008). 

 A partir do rompimento com as normas, a visão hegemônica pode ser relativizada e 

compreendida como violência ao modo de ser do outro (Miskolci, 2017; Zizek, 2008). Mesmo 

que, inicialmente e costumeiramente, seja propagada como direito legítimo de se garantir 

enquanto norma. No caso dos participantes dessa pesquisa, a condição de gay e de afeminado 

concentra e intensifica um potencial transformador da realidade em que ele vive, e, 

consequentemente, possibilitando ao outro lidar com o contraditório das suas noções de gênero, 

de sexualidade e de existência social. 

 Ao considerarmos as relações de poder imbricadas neste contexto, notamos que está 

implícito o apelo da norma para que Anthony performe o gênero em vez de performatizá-lo, 

como também pode estar implícito o apelo de alguém que não corresponde à linearidade do 

gênero para que a norma se repense enquanto única possibilidade inteligível17 do gênero. 

 O entrevistado demonstra estar ciente dessa dinâmica e preza pela possibilidade dessa 

convivência, ainda que admita que estar entre seus pares signifique não precisar articular tantos 

artifícios para parecer o que não é, e consequentemente, sentir-se mais à vontade:  

eu acho que é justamente a minha presença que vai desestabilizar toda essa categoria 

discursiva, é necessário estarmos ali, para de um jeito ou de outro provocar reflexões, 

 
17 De acordo Butler (2006), o gênero se torna inteligível quando existem “relações de coerência e continuidade 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo” (p. 38). 
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mas de modo geral, quando a gente está rodeados de pessoas que entendem o que nós 

somos as coisas se tornam mais fáceis. 

 

 Essa reflexão faz com que a norma possa perceber a ineficácia em garantir a 

inteligibilidade do gênero, já que para que esta condição exista, segundo Butler (2006), é 

necessário fazer com que outras identidades deixem de existir. Assim, a coerência entre 

identidade de gênero e corpo requer que as demais configurações entre sexo, gênero, 

comportamento, desejo e práticas sexuais sejam excluídas (Butler, 2006; Firmino & Porchat, 

2017). 

Acerca dessa contribuição para o debate sobre gênero e sexualidade, Anthony diz 

perceber o seu impacto quando está performando a drag, e que, talvez, não fosse possível 

encontrar a mesma abertura social para a compreensão dessas questões: 

quando estou de drag, ou estou dando palestra, ou eu estou trazendo uma música do 

tipo... performando... que proporcione esse pensar, então, é interessante, porque eu 

costumo ter um retorno muito bom, sabe? claro que tem pessoas que não vão 

compreender, vão continuar com a mesma merda de mente, e vão continuar da mesma 

maneira, mas eu sinto que, de algum modo, eu provoquei ali uma desestabilidade, eu 

provoquei ali um novo pensar, eu fui o precursor de um movimento ali naquele corpo e 

eu acho interessante isso, e isso, provavelmente só foi possível, para algumas pessoas, 

porque eu estava montado de drag, se estivesse de boyzinho, afeminado assim como eu 

sou, elas, provavelmente nem dariam crédito ao que eu tava falando. 

 

 No confronto social com outras possibilidades de expressão do gênero, é possível 

vislumbrar o caráter artificial e produzido para garantir essa inteligibilidade do gênero (Zizek, 

2008); Anthony acrescenta que “quem segue fielmente um discurso caraterizador, que vai 

justamente me desestabilizar e é justamente ali que eu percebo que preciso fazer a diferença”. 

Com isso, o que passa a ser evidenciado é o arranjo social para a garantia da coerência da 

configuração de atributos como sexo, gênero, desejo e comportamento.  

Nas palavras de Butler (2006, p. 47), o que temos é que: 

Se a noção de uma substância permanente é uma construção fictícia, produzida pela 

ordenação compulsória de atributos em sequências de gênero coerentes, então o gênero 

como substância, a viabilidade de homem e mulher como substantivos, se vê 

questionado pelo jogo dissonante de atributos que não se conformam aos modelos 

sequenciais ou causais de inteligibilidade. 
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 Diante disso, a solidez e a permanência do gênero se desfazem ao passo que 

compreendemos o caráter produzido do próprio gênero, e, portanto, a sua descontinuidade 

(Butler, 2006). E isto pode ser percebido, não apenas, por conta dessa convivência entre aqueles 

que se entendem como gênero inteligível e aqueles aos quais se desejam aniquilar a existência 

para se manter na inteligibilidade, mas, principalmente, porque esta convivência sinaliza que 

performance e performatividade são acessadas frequentemente por ambos como estratégias de 

convivência e de enfrentamento social, seja para manter o artificio da inteligibilidade como algo 

natural que provém de uma substância ou essência, seja para sobreviver às relações de poder 

que se materializam em preconceito e discriminação, no caso dos gays afeminados. 

 Tanto para performatizar o gênero quanto para performar a personagem da drag o que 

mais vai importar para Anthony é o lugar ao qual estamos nos referindo e as pessoas que 

frequentam determinado lugar; em suas palavras: “Enquanto drag, eu acho que é justamente 

nos espaços que tem as minhas ali também, que tem os meus ali também, e aí o Âncora do 

Marujo, por exemplo, Caras Bocas, Tropical18, enfim...”. 

 Temos, então, um gay afeminado que ao performar o gênero quando o contexto se 

revela, eminentemente, como violento e cristaliza a norma como referência de ser, e ao 

performar a drag, sente-se mais à vontade em lugares com pessoas semelhantes a si ou que 

estejam fora da norma sexual e de gênero, “nesses lugares onde há pessoas e artistas como eu, 

eu me sinto mais à vontade, em exercer a minha expressão artística”. Ainda sobre essa questão, 

Anthony reitera “elas tendem a compreender a pluralidade, por isso, eu me sinto mais 

confortável como viado nesses espaços que eu citei, como livraria, museus, esses espaços 

culturais, shows, enfim, de artistas que pensam como nós, né?”. 

 
18 Estes lugares são bares e boates de Salvador cujo público é, majoritariamente, LGBTQIA+ e costumam receber 

apresentações de drag-queens. 
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 Evidentemente, portanto, que podemos perceber que a performance da drag quando 

exercida também funciona como uma estratégia para poder performatizar o gênero e poder 

vivenciar mais livremente a sua própria expressão de gênero. Da mesma maneira, que o gênero 

quando performado, em situações nas quais a norma é imperiosa, serve como estratégia para 

convencer os outros e fazer parecer que, espontaneamente, está se performatizando o gênero 

(dando a impressão que está se manifestando a expressão natural do que se é) em vez de estar 

simulando um personagem dentro das normas, embora, esteja fazendo uso da performance e 

não da performatividade. 

 Esta é uma possibilidade para gays afeminados poderem circular com maior abrangência 

em espaços diversos, principalmente, quando ainda não se é assumido. Neste caso, outra forma 

de poder lidar com essa questão, infelizmente, para muitos gays afeminados (e também os não 

afeminados) é a evitação e a fuga desses lugares, Anthony traz essa reflexão com bastante 

nitidez: 

o shopping é lugar que também ali a gente está lidando, de certa maneira, com pessoas 

que pensam de forma ridícula e eu tá demostrando ali com meu namorado afetos, né? 

mãos dadas, beijos etc. Inicialmente, foi muito difícil, não só shopping, diversos espaços 

que são públicos, então, inicialmente, eu evitava, costumava estar e transitar em lugares 

que eu sei que tem pessoas ali pensando como eu, e quando precisava estar nesses 

lugares... é porque não tinha jeito mesmo, mas buscava sair logo dali. 

 

Esta dinâmica de revezamento, entre assumir uma performance quando se gostaria de 

performatizar o gênero e poder performatizá-lo sem a preocupação de performá-lo por conta de 

um contexto ameaçador, pode acabar desenvolvendo, quando o sujeito adquire estruturação 

psíquica para suportar o preconceito e assumir-se enquanto gay afeminado, uma postura de 

compromisso, inclusive, com quem antes lhe representava perigo e intimidação. Anthony 

aponta para essa mudança de comportamento e de perspectiva, como o “efeito colateral” de ter 

vivenciado essa realidade na qual performance e performatividade se revezavam, 

obrigatoriamente, como suas estratégias de convivência e de enfrentamento social: 
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Hoje não, hoje eu percebo que minha presença é significativa e ela é necessária para 

que possamos contaminar as pessoas, e eu acho que a minha palavra mesmo é 

desestabilizar, eu não posso conceber minha vida enquanto uma não-desestabilização, 

uma não-desestabilidade, sabe? então é necessário para mim hoje causar um alvoroço, 

para que tudo se torne possível, para que minha vivência, ela tenha uma significância, 

acho que é isso. Durante muito tempo eu fiz esse joguinho, não que eu quisesse, né? tá 

fingindo o que eu não era, ficando mais durinho e me preocupando pra não parecer 

afeminado, e em outros momentos ficando mais de boa quando tava com meus amigos. 

Agora não dá mais, cansa... você acaba assumindo uma consciência e percebe que é 

necessário e importante também para as outras pessoas que você seja exatamente assim 

como você é. 

 

Anthony segue com seu raciocínio, lembrando, principalmente, que esta maneira é 

fundamental para tornar a existência de pessoas como ele menos desgastante e com maior 

possibilidade para poder se expressarem: 

quando eu entendo que não há nada de errado e que existe uma matriz dominante que 

enclausura os indivíduos, que dita o que é certo e o que é errado, que vai criar um 

conceito de verdade, que vai criar um imaginário de inferno, enfim, e etc., quando eu 

consigo compreender isso, eu faço com que o meu corpo e os meus atos sejam 

desestabilizadores, e também porque para mim é natural, e aí com aspas, né? nesse 

conceito de naturalidade de novo, eu preciso achar um termo que seja bom para isso 

aí, mas para mim era banal, eu preciso fazer isso, porque eu preciso mesmo, porque 

vocês criaram essa merda aí, eu vou ter que desconstruir naturalmente, e também 

porque eu preciso fazer isso como ato político, para que pessoas como eu, gays, 

travestis e tal, possam viver mais de boa, sem tanto preconceito, a gente que passou 

sabe como é, como seria bom se quem já tivesse vindo na frente tivesse bancado esse 

enfrentamento, né?. 

 

Esse panorama nos mostra o quanto pode ser difícil e desgastante para o gay afeminado 

performatizar o gênero. Isso pode ser compreendido na argumentação de Anthony quando lhe 

é questionado se para ele as pessoas lidam melhor com seus trejeitos femininos quando ele está 

montado de drag ou quando está fora da personagem, como gay afeminado: 

Acho que quando eu estou de drag. Porque a drag-queen, ela segue, querendo ou não, 

um estereótipo do que às vezes se barra nisso, que o ser mulher, por vezes a gente vai 

encontrar uma drag com uma maquiagem bem feita, se comportando direitinho, de tal 

modo, tem um cabelo bonitinho, sem pelos, tudo que comenta sobre o conceito de 

feminilidade, então quando eu me comporto, o modo com que estou agindo é feminino, 

ela está ligada a drag-queen, que, querendo ou não, passa uma imagem de mulher, logo, 

ok! você está seguindo o que é ser uma mulher, então ok, ótimo! Já ouvi meninas, 

meninas-cis, né? dizerem isso, né? “nossa... você é mais mulher do que eu”, e quando 

eu estou de boy, não, ali há uma barreira, eu estou passando uma imagem, querendo ou 

não, de homem, e só que o meu jeito é controverso a essa imagem, então, por exemplo, 

a minha voz fina, o jeito de andar, etc., etc., que constituem, né? então as pessoas tendem 
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a... “poxa, tem um negócio aí que, não sei... tá errado o jeito que ele está se 

comportando”. 

 

Com isso, o ato de performar, seja uma personagem como a drag, seja o estereótipo de 

homem, pode ser uma alternativa à sua sobrevivência: no caso de performar a expectativa social 

do gênero em relação ao homem, fingindo ser o que não se é, para se proteger do preconceito e 

socializar com mais aceitação, portanto, sem agência; e no caso de performar a drag, 

intensificando seus trejeitos e sua feminilidade, para poder performatizar o gênero com mais 

fluidez e espontaneidade, desse modo, com agência.  

Esta questão será ainda mais delicada quando nos referirmos à possibilidade de ter 

afetos: alguns só existirão caso a performance seja a que é, socialmente, aceita referente ao 

homem, e algumas pessoas, sequer, irão se imaginar tendo afetividade por quem performatize 

o gay afeminado, muito menos, por aquele que performa a drag. Se esta performance antes era 

exercida para também aumentar a probabilidade de poder performatizar o gênero, agora ela 

poderá ser lida como fator que diminuirá a probabilidade de vivência dos afetos, como se ser 

gay afeminado já não fosse condição social o bastante para ser preterido nas relações amorosas. 

 

 5.1.3 Relações socioafetivas 

 

 No campo dos afetos, a norma também parece ditar quem merece ser desejado e amado 

e quem deve ser preterido nas relações. Evidentemente, que o sujeito com o corpo que 

corresponda às expectativas sociais do gênero que lhe foi atribuído ao nascer terá maior 

probabilidade de ser o alvo do desejo e dos afetos dos outros. 

 O gay afeminado (assim como também as pessoas trans) não se enquadra neste perfil 

construído do que se é alegado como algo interno: o desejo e a atração afetivo-sexual por 

alguém. Argumento este que é comumente levantado para minar qualquer possibilidade de 

preconceito por não desejar ou se sentir atraído por estas pessoas. 
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 Ser gay afeminado, na compreensão de Anthony, pode significar ter que romper o 

vínculo social com algumas pessoas para manter estável a própria saúde mental: 

Eu rompi com muitas amizades, porque eu vivia com pessoas héteros, cis, né? onde não 

compreendia de certa maneira o que é ser esse corpo, o que é ter esse desejo, essa 

condição afetiva, e conviver com eles fazia com que eu sofresse muito. E então eu acho 

que ser membro da população LGBTQ é também ir passando por cima, uma corrida, 

né? onde a gente vai derrubando obstáculos, e nesses obstáculos também está a família, 

a amizade, a gente vai passando por cima de tudo isso. 

 

Não se trata apenas de romper com o padrão de gênero, isso pode desdobrar-se na 

reconfiguração dos laços afetivos e sociais. O sujeito, então, passa a lidar com rompimentos 

afetivos cujo motivo é o preconceito do outro contra o seu modo de ser e de se expressar; 

Anthony relata uma situação na qual isto é retratado:  

Eu já perdi amizade, isso na infância ainda porque eu percebia que tinha uma coisa 

errada comigo, assim... não errada comigo, né? mas naquela época, naquela 

mentalidade minha, quando os pais e mães não queriam que seus filhos estivessem ao 

meu lado, eu era uma ameaça, então ali, eu já entendia que tinha algo de errôneo, né? 

e ali foi o primeiro dano que eu vim sofrendo, né? 

 

Esta lógica, algumas vezes, acaba sendo reproduzida entre as pessoas LGBTQIA+. A 

razão para isso pode ser o fato de que essas pessoas já estão imersas em relações nas quais a 

maneira de se funcionar é eleger como pessoas desejadas aquelas que se encaixam nas normas 

em detrimento daquelas que escapam delas (Miskolci, 2017). Anthony coloca essa questão de 

maneira bastante lúcida: 

eu percebo que vivemos, na própria ideia da comunidade gay uma repulsa às drags, 

aos gays afeminados, às trans, enfim... então, muitos se afastam por isso, mas eu passei 

a dominar, eu passei a selecionar e não eles me selecionam, ou seja, quando eu conheço 

uma pessoa eu procuro saber o que é que esse corpo carrega discursivamente, se esse 

corpo carrega discursivamente uma potência menor que para mim uma potência menor 

é justamente os preconceitos, toda essa categoria ridícula, então eu percebo que ali é 

uma descarte. 

 

Podemos notar que, de qualquer forma, gays afeminados costumam, inicialmente, 

vivenciar seus afetos quando são eleitos como merecedores do desejo do outro, tendo a sua 

possibilidade de escolher e de desejar minada, e ficando à mercê da “benevolência” de alguém 

que o deseje e consiga sentir afetividade por ele. Anthony enfatiza sobre esta questão: 
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por eu selecionar não tive problema, eu acho que quando a gente está à mercê de 

alguém aí é que está o problema, quando a gente coloca nossas subjetividades, e o que 

a gente coloca como ideal na mão de outra pessoa, aí a gente se perde, a gente se 

atrapalha, eu já estive nessa posição, você fica sempre mendigando afeto... muitas 

deixam até de se montar por conta disso, por entregar essa prioridade nas mãos de 

outra pessoa, então, por eu nunca mais ter feito isso, eu não tenho tido problemas. 

 

 A afetividade, então, pode ser vista como importante questão para estabelecer se o gay 

afeminado deverá performatizar ou performar o gênero a fim de poder conquistar alguma 

relação. Considerando que, como vimos anteriormente, a própria identidade gay é fundada 

através da injúria, podemos elencá-la como afeto primordial e que talvez permaneça por longo 

tempo da experiência de ser gay (Eribon, 2008).  

Por isso, o afeto tem se mostrado como fundamental para a vivência do gay afeminado, 

porque ele vai precisar ressignificá-lo e desenvolvê-lo como suporte para a sua sobrevivência 

ao conviver com outros gays afeminados, como condição para sentir-se mais à vontade para ser 

quem se é (Santiago, Castello & Rodrigues, 2017). 

 Anthony argumenta o quão importante foi isto na sua trajetória: 

foi necessário através de uma vivência coletiva, com outros gays e afeminados, que já 

tivessem passado ou estavam passando pela aceitação... isso me propôs a entender e 

aceitar ainda mais o meu corpo, que eu acredito que é duas aceitações aí, a primeira 

de você ser gay e a segunda de você ser afeminado, e estar tudo bem pra você... e então 

aí eu já entro na feminilidade, que a masculinidade imposta não deixou viver.  

 

 Os avanços e as conquistas no campo da afetividade, para gays afeminados, também 

parecem ocorrer sob esta lógica. Sobre isto, Anthony argumenta que “a gente só pode 

conquistar a partir do momento em que a gente se alia”. Ele também reconhece que pôde 

desenvolver uma percepção mais empática em relação às populações que sofrem violações de 

direitos: 

toda agressão, todo ato contra um membro da população LGBTQ, ou da categoria que 

a gente pensa do racismo, racial, das mulheres, enfim, todo ato contra esse corpo, ele 

está dizendo não somente para esse corpo que está sendo direcionado essa agressão, 

essa produção tá sendo direcionada para toda a população que a constituem, essa 

comunidade, então um corpo, ele comporta outros corpos, então a partir do momento 

que alguém difama, trata com transfobia, homofobia, alguém da minha população, não 

está sendo direcionado somente para aquela pessoa, mas para mim também, então, o 
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preconceito ele é direcionado a todos, então, o corpo tem essa função de ser amparo 

também para o outro, de servir como fuga para outros, de capturar outros, de 

comunicar outros, de contaminar outros, então, o corpo sempre vai tá comportando 

outros. 

 

 As relações socioafetivas podem ser, principalmente, neste caso, mecanismos através 

dos quais a necessidade de ter que revezar entre a performance e a performatividade para 

expressar o gênero seja amenizada e flexibilizada, justamente, por provocar no outro afinidade, 

empatia e compreensão da violência iminente por conta da vigência da norma. Assim, as 

relações de poder, que induzem o gay afeminado a performar o gênero e só lhes permitem 

performatizá-lo em situações específicas, são horizontalizadas e deixam de representar ameaça 

e perigo na convivência (Miskolci, 2017). 

 

 5.2 Caso 2 

 

 O segundo participante da pesquisa, com nome fictício de Hugo, tem 26 anos, é branco, 

formado em Letras, do interior da Bahia (cidade de Irecê) e mora em Salvador, no bairro do 

Garcia. Sua família é evangélica, e por este motivo, a sua condição de gay é ignorada por sua 

mãe, embora ela saiba. Trabalha na cena drag há três anos, e iniciou como uma brincadeira para 

acompanhar seus amigos que já performavam drags em shows e apresentações.  

A entrevista aconteceu na área externa da Biblioteca Central da Universidade Federal 

da Bahia, local ao qual relata sentir-se protegido em relação à sua cidade. Antes desta entrevista, 

foi realizado um contato por telefone para realizar o convite e falar sobre a pesquisa, 

oportunidade na qual também foi feita uma entrevista teste. 

 

 5.2.1 Percepção de si 

  

 A noção da própria condição de gay, como Eribon (2008) já nos colocou, começa a ser 

construída a partir da enunciação depreciativa do outro. É através da injúria que os laços sociais 
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do sujeito homossexual vão lhe acessar a fim de lhe provocar a percepção de que se é gay. 

Hugo, nosso entrevistado, sinaliza esta questão de forma bastante precisa, referindo-se à sua 

infância: “apesar de eu nunca ter me atentado para essa questão da sexualidade, a comunidade 

já me reconhecia como homossexual, sempre soube que as pessoas da rua e da escola se 

referiam a mim como “viadinho”... esses termos ofensivos, sabe?”.  

 Na infância, de acordo com Bento (2006), o sujeito passa a interiorizar os enunciados 

performativos e a partir disso o gênero será estilizado: maneiras corretas de se comportar como 

uma menina e coisas que não devem ser feitas por meninos, por exemplo. As performatividades 

de gênero hegemônicas são construídas por estes enunciados performativos, trata-se de 

evocações ritualizadas da lei heterossexual (Butler, 2006). 

 Com isso, a questão referente à injúria que funda a identidade gay pode ser melhor 

compreendida quando trazemos para o debate que a construção da masculinidade tem como um 

de seus pilares, segundo Welzer-Lang (2001, 2004), a negação de tudo que possa ser 

considerado feminino, desdobrando-se na repulsa e no repúdio a comportamentos e expressões 

de feminilidade.  

Ainda para Welzer-Lang (2001), a masculinidade de um homem precisa ser aprovada 

por outros homens e, segundo Zanello (2018) e Zanello e Gomes (2010), a argamassa essencial 

que vai promover a coesão entre eles é a misoginia, pois precisarão repudiar aspectos da 

feminilidade na construção de suas masculinidades.  

Já Freud (1921/1969) vai argumentar que o afeto que mais gera coesão grupal é o 

repúdio, e assim, podemos compreender os motivos pelos quais a identidade gay tem a injúria 

como fundante: trata-se da leitura social de que um homem esteja aderindo ao que é socialmente 

visto como feminino quando se é gay, o que para gays afeminados torna-se ainda mais 

problemático.  
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 Como podemos notar, essa dinâmica acaba assumindo contornos de um ritual, fazendo 

parecer que a maioria dos sujeitos homossexuais não irá escapar dessa iniciação perversa. 

Zamboni (2016, p. 67) argumenta que quando o sujeito é nomeado de bicha, por exemplo, 

“opera-se uma invocação, como um ritual no qual o que é tido apenas como espírito toma um 

lugar no chão concreto da experiência”. E mesmo para aqueles que conseguem escapar, a 

trajetória das identidades gays costuma ter, como iminente, a ameaça implícita dos insultos, que 

podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer lugar (Andreo; Peres; Tokuda & Souza, 

2016).  

O que torna evidente que o sofrimento psíquico é também uma experiência socialmente 

construída, e que existe uma relação importante entre gênero e saúde mental (Andrade, 2014; 

Santos, 2009; Zanello, Fiuza & Costa, 2015; Zanello & Silva, 2012), que neste caso, denota o 

quanto gays sofrem devido ao preconceito e não, necessariamente, por conta da sua condição 

de gay, mesmo que afeminado.  

Inclusive, essas identidades podem ter também o reconhecimento de seus familiares 

negado, quando estes poderiam oferecer apoio e fortalecimento no embate social contra a 

homofobia. Para Hugo, esta questão não foi diferente: “minha mãe, por ser muito religiosa, ela 

não fala comigo sobre sexualidade, embora, saiba, mas não me rejeita... ela não conversa 

comigo sobre... ela exclui minha sexualidade da nossa relação”. 

Podemos observar que a negação do outro, ainda que este outro funde, através da injúria, 

a identidade gay, marcará a dinâmica pela qual “ser gay” será possível em sociedade. Esta 

negação acaba sendo internalizada pelo sujeito e desdobra-se na inevitabilidade de performar o 

gênero (aqueles traços com os quais há pouca ou nenhuma identificação), e, no caso, de querer 

performatizar o gênero, precisará revezar, estrategicamente, com a possibilidade de performá-

lo a fim de sobreviver ao preconceito e à discriminação. 
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Além disso, a identidade gay pode ter como ideal persecutório de causa algum evento 

desagradável e traumático, justificando os motivos pelos quais deve ser negada. No caso de 

Hugo, isso pode ser exemplificado quando ele traz o seguinte relato: 

as pessoas inventavam que eu estava tendo relações sexuais nas ruas, enfim, um monte 

de coisas, e chegava até minha mãe, né? e minha mãe nunca me culpava na verdade. 

Porque primeiro, ela não acreditava, e, segundo, que não sei na cabeça dela, não sei se 

ela tinha medo disso ser verdade, eu não sei... eu sei que uma vez, em uma dessas 

mentiras que inventaram aí, minha mãe deixou escapar em uma conversa, não foi me 

recriminando, nem nada disso não, sabe? mas ela me perguntou se eu tinha sofrido 

algum tipo de abuso quando era criança por parte de algum parente, e aí que se tivesse 

acontecido que não tinha problema, que ela me apoiaria, que não importasse o que 

acontecesse comigo, quem eu fosse, ela sempre estaria do meu lado. 

 

E segue lamentando o apoio tardio da mãe: 

 

e eu me lembro que aquilo foi muito fortificante, depois desse dia eu fiquei mais seguro 

em relação às minhas escolhas, em relação às minhas... aos caminhos, né? que eu 

poderia seguir, e aí foi meio que uma libertação para mim porque ela nunca falava 

sobre isso, né? então, eu acho que foi muito importante, acho que ela ter falado isso, 

muito importante, acho que se tivesse falado antes ou continuasse falando seria muito 

melhor. 

 

 Performatizar o gênero para gays afeminados, portanto, não será uma possibilidade a 

ser exercida sem maiores preocupações com segurança, acolhimento e integridade física e 

psicológica. Hugo coloca que, para ele, a experiência em vivenciar o gênero foi bastante 

desafiadora, além de ter se deparado com a omissão de outras pessoas que também imaginava 

que poderia confiar para protegê-lo e amenizar o seu sofrimento: 

pela minha não performatividade de masculinidade, sempre sofri muito bullying na 

escola, sempre fui alvo de muitas piadas, zombarias, isso as vezes deixavam meu dia 

complicado, eu acho que a recepção da sociedade, a escola acho que é muito importante 

nesse momento e eu acho a escola muito omissa, na minha época, pelo menos, era muito 

omissa em relação a isso, eu acho que isso poderia ter me ajudado se a escola tivesse 

mais empenhada em combater esses preconceitos, eu tive algumas professoras muito 

importante que brigavam por mim na sala, já tive outras professoras que endossavam 

o preconceito, inclusive, várias delas depois que eu cresci me procuraram e me pediram 

desculpas, algumas eu nem lembrava mais, mas aí, elas... acho que aí o peso da 

consciência delas, e elas me procuram para pedir desculpas.. para mim tudo bem. 

 

 Diante disso, é preciso, então, que os sujeitos fora da norma sexual e de gênero 

performem as expressões de gênero que são socialmente atribuídas ao seu corpo, antes de tudo, 
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porque este é lido como se fosse o próprio gênero, cabendo ao corpo somente expressar as 

manifestações de gênero, que são compreendidas, de acordo com Butler (2006), como verdades 

inatas daquele corpo. 

 Se em um primeiro momento, temos que a ideia de sexo é aquela atribuída ao corpo, ao 

biológico e ao natural, e gênero à construção social relativa ao corpo (Scott, 1990), já nos damos 

conta de que tanto gênero como sexo podem compartilhar, no imaginário popular, da noção de 

que ambos são atributos da natureza por estarem relacionados ao corpo, que seria biológico e, 

portanto, natural. 

 Esta lógica serve também para legitimar a cadeia de significados que estabelece a cis-

heteronorma como destino humano para as todas as pessoas. Quando os estudos queer invocam 

a falsa dicotomia existente entre natureza e construção social, o que se está querendo ser 

evidenciado é que a própria noção de natureza é uma construção social, portanto, “corpo” e 

“biológico” não passam de artifícios eleitos pela norma para exercer poder diante da emergência 

de alternativas à inteligibilidade do gênero (Butler, 2006). 

 Com isso, temos em um segundo momento, que sexo e gênero podem compartilhar sim 

de uma mesma compreensão teórica: a de que ambos se trata de construção social (Butler, 

2006). A partir disso, portanto, podemos vislumbrar que os termos “sexo” e “gênero” são, 

costumeiramente, utilizados para significar um ou outro, dentro do espectro de compreensão de 

“biológico – natureza – essência”, quando, o que, de fato, significam pertence à compreensão 

sócio-histórica do fenômeno. Lauretis (1994, p. 97) acrescenta argumentando que: 

O sistema sexo-gênero, enfim, é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato 

semiótico, um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor, 

prestígio, posição de parentesco, status dentro da hierarquia social etc.) a indivíduos 

dentro da sociedade. Se as representações de gênero são posições sociais que trazem 

consigo significados diferenciais, então o fato de alguém ser representado ou se 

representar como masculino ou feminino subentende a totalidade daqueles atributos 

sociais. Assim, a proposição de que a representação de gênero é a sua construção, sendo 

cada termo a um tempo o produto e o processo do outro, pode ser reexpressa com mais 

exatidão: a construção do gênero é tanto o produto quanto o processo de sua 

representação. 
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 No que tange ao revezamento entre os termos “sexo” e “gênero” para significar a mesma 

coisa (e mais precisamente, a essência da coisa) podemos perceber isto como uma tentativa de 

naturalizar as manifestações do gênero a um determinado corpo, inibindo o sujeito de se 

manifestar de acordo com suas identificações. 

 É a mesma estratégia utilizada por sujeitos que se identificam com outras expressões de 

gênero para conviverem em sociedade e driblar o preconceito e a discriminação. Estes revezam 

entre performance e performatividade; a norma, por sua vez, utiliza-se do revezamento 

conceitual dos termos elencados que concorrem para a sua desconstrução.  

 Vejamos: gênero, enquanto categoria analítica, e sob o prisma de entendimento de que 

performance e performatividade são estratégias de enfrentamento e de convivência social, passa 

a ser apropriado pela norma, e reiterado como outra maneira de afirmar a inevitabilidade da 

manifestação de determinadas expressões, justamente, porque se tem determinado corpo e 

determinado sexo, compreendido como sendo o próprio gênero.  

 E como Lauretis (1994, p. 102) pontua, ao fazer um comparativo com a sexualidade, “o 

gênero não é uma propriedade de corpos nem algo existente a priori nos seres humanos, mas, 

nas palavras de Foucault, “o conjunto de efeitos produzidos em corpos, comportamentos e 

relações sociais”, através do desdobramento de “uma complexa tecnologia política””. Esses 

desdobramentos das nuances políticas podem ser observados, por exemplo, quando se é gay e 

possui expressões mais masculinas, pois a homofobia pode operar de maneira mais sutil e 

menos agressiva.  

 Hugo relata sua percepção quanto a isto, enfatizando que se por um lado, as pessoas 

conseguem disfarçar seu preconceito quando estão diante de gays masculinizados, por outro, 

reconhece que o fato de não aderir à normatividade de gênero parece o descrever, mesmo para 

pessoas que não o conhece: 
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A maioria das pessoas que são homofóbicas conseguem camuflar a homofobia delas 

desde que esse homossexual tenha a performatividade masculina, desde que ele 

consiga, desde que não seja explícita essa sexualidade e aí, isso associado à classe 

social dessa pessoa, ser gay vira praticamente um mero detalhe, agora quando você é 

gay afeminado, parece que sua sexualidade é o que guia a forma como as pessoas vão 

lidar com você, e o principal motivo pelo qual elas vão barrar a sua existência. 

 

 A partir disso notamos o quanto se apela para o caráter descritivo do gênero a fim de 

tornar inviável a possibilidade do sujeito performatizar outras expressões de gênero, e, caso o 

sujeito não se identifique mesmo com a matriz de inteligibilidade do gênero, que ele passe a 

performar a inteligibilidade em detrimento de poder performatizar a sua identidade de gênero. 

Esta acabaria apontando para a falácia da própria matriz de inteligibilidade, e, portanto, no caso 

de gays afeminados quererem existir na sociedade, que é, predominantemente, homofóbica e 

misógina, deverão exercitar o revezamento entre performance e performatividade de gênero. 

 Isto garantiria a ilusão da inteligibilidade do gênero. Que aqueles que não se encaixam 

nas normas, providenciem suas estratégias de convivência e de enfrentamento social; que façam 

malabarismos de revezamento entre as performances e as performatividades de gênero se 

quiserem continuar existindo, pois, a norma precisa se convencer de que o gênero é inteligível!  

 E caberia somente a ela, portanto, performatizar o gênero; que os demais performem 

aquilo que somente ela pode performatizar, e que todos colaborem para se convencerem de que 

a inteligibilidade do gênero é possível. Porque, no fundo, sabe-se que quanto maior for a ilusão 

de inteligibilidade de gênero, maior será a probabilidade de poder performatizá-lo (privilégio 

este reservado à norma).  

 De acordo com Butler (2006, p. 242), a noção de que a inteligibilidade do gênero não é 

possível nos permite conceber o gênero “fora do solo de um modelo substancial da identidade, 

descolando-a para um outro que requer concebê-lo como uma temporalidade social 

constituída”. A autora ainda segue afirmando que como efeito, o gênero produz a “estilização 

do corpo”, devendo ser compreendido “como a forma corriqueira pela qual os gestos, 
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movimentos e estilos corporais de vários tipos constituem a ilusão de um eu permanentemente 

marcado pelo gênero” (p. 242).  

 Considerando essa discussão, podemos constatar que tanto sujeitos fora da norma de 

gênero - como no caso de Hugo (gay afeminado) - quanto sujeitos que, frequentemente, 

obedecem à norma, como no caso também de pessoas LGBTs antes de assumirem sua 

identidade sexual e/ou de gênero, acessam a consciência, refletem cuidadosamente sobre seus 

comportamentos e ponderam em suas manifestações para performatizar o gênero, e não apenas 

para performá-lo.  

 Assim, ora fazendo uso da performance para fazer parecer que estejam performatizando 

o gênero, e ora, performatizando o gênero para parecer que estão performando uma 

personagem, como no caso da drag-queen, quando encenada por um gay afeminado. Isto pode 

ser observado no relato de Hugo sobre atuar como drag: 

Ah... na drag é outra expressão, no palco é o oposto, eu tento elevar ao máximo a minha 

expressividade, e ajo como realmente gostaria de agir quando estou fora da 

personagem... é meu momento de ser eu de verdade, acabo usando a minha drag 

também para dar vazão àquilo que no dia-a-dia eu deixo contido por causa das pessoas. 

 

 Com isso, podemos inferir que os atos de Hugo, quando está encenando a personagem 

da drag-queen, são mais performativos do que performáticos, pois, em muitos momentos, estes 

atos são, primordialmente, a expressão da repetição estilizada do que ele próprio se identifica 

como gay afeminado.  

 O entrevistado reconhece que se sente mais à vontade para exercer a feminilidade 

quando está na personagem na drag: “é até bastante óbvio que seja quando eu estou de drag, 

né? porquê, obviamente, se eu saio às ruas enquanto gay afeminado eu vou ser sempre julgado, 

né?”. Essa relação entre performance e performatividade, como vimos no caso anterior, poderá 

ser, igualmente, problematizada quando articulamos com as questões referentes aos lugares que 

estes sujeitos transitam.  
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 5.2.2 Transitividade das corporalidades 

 

 A experiência do insulto como demonstrada até agora pode ser elencada como um dos 

traços mais marcantes  das existências de pessoas homossexuais. Eribon (2008) confirma essa 

percepção e enfatiza que mesmo em lugares e países diferentes, o insulto e a injúria costumam 

fazer parte do cotidiano desses sujeitos. 

 O que o autor argumenta e que pode ser observado no relato de Hugo é que em cidades 

do interior, e, quanto menores forem essas cidades, mais intensa será a experiência do insulto. 

Ao refletir sobre essa questão, Hugo descreve a sua trajetória: “houve uma vez em que a 

cidade... que eu sou do interior, né? e a cidade começou a ter “ti-ti-ti””, e continua, “eu sou 

de uma cidade pequena, as pessoas fofocam muito, são muito maldosas”. 

 Eribon (2008, p. 31) argumenta que existe uma verdadeira peregrinação de lésbicas e 

gays para as grandes metrópoles em busca de poder vivenciar com maior liberdade sua 

sexualidade, ao tempo, que passam despercebidos em meio à multidão e à correria típica das 

capitais: “por isso é que as vidas gays olham para a cidade e suas redes de sociabilidade”. O 

que em cidades do interior é pouco provável por conta do ritmo mais calmo do lugar e das 

pessoas conviverem com maior frequência. Hugo exalta esse assunto com bastante nitidez:  

na cidade grande isso diminui um pouco, mas também, realmente, eu passava por vários 

assédios no meu interior, e aí eu comecei a frequentar espaços mais é... aqui já em 

Salvador... que eu sabia que minha sexualidade não seria nenhum tipo... não passaria 

por nenhum tipo de constrangimento, então a universidade era um local em que eu me 

sentia muito bem, muito livre, o centro da cidade de Salvador, eu sempre morei no 

Campo Grande, Garcia e ali tem, circula muitos artistas por conta da Escola de Teatro, 

de pintura, então nesses espaços eu me sentia assim muito seguro, muito bem, toda vez 

que eu me afasto do centro eu sinto que eu corro mais riscos de sofrer algum tipo de 

assédio, então quando eu trabalho no Itaigara, Imbuí, se eu ando assim mais pelas ruas 

eu observo que eu sou mais criticado, que sou mais visado.  

 

Podemos notar, então, um paradoxo identitário: em lugares onde se pressupõe vínculos 

mais próximos e maior visibilidade e reconhecimento devido ao tamanho menor da cidade, 

pessoas LGBTs buscam evitar ter notoriedade por conta de sua condição sexual e/ou de gênero, 
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embora, possa ser este o traço que mais ressalte para os outros. E em grandes cidades, onde os 

sujeitos desaparecem em meio à multidão, esses sujeitos sentem-se com maior liberdade para 

viver sua identidade sexual e/ou de gênero. Eribon (2008, p. 34) traz que: 

Foi a cidade grande que deu aos modos de vida gay a possibilidade de se desenvolverem 

plenamente. A cidade é um mundo de estranhos. O que permite preservar o anonimato 

e, portanto, a liberdade, no lugar das pressões sufocantes das redes de 

entreconhecimento que caracterizam a vida nas cidades pequenas ou nas aldeias, onde 

cada um é conhecido e, portanto, reconhecido por todos e deve esconder o que é ainda 

mais porque se afasta da norma. 

 

Esta relação paradoxal acompanha Hugo desde muito cedo, e ele admite que em alguns 

espaços lhe resta performar o gênero, quando em outros esta necessidade diminui e ele pode 

performatizá-lo. Eribon (2008, p. 31) argumenta que as subjetividades de lésbicas e gays 

estruturam-se, fundamentalmente, a partir da procura por caminhos para fugir da injúria e da 

violência cotidiana, e que essa busca costuma se dar “pela dissimulação de si mesmo ou pela 

emigração para lugares mais clementes”.  

A pressão social das normativas sexuais e de gênero produzem a consciência reflexiva 

(Butler (2019), a qual podemos vislumbrar no relato que Hugo faz para descrever a negociação 

que precisa fazer com os lugares para poder performatizar o gênero: 

É mais tranquilo na universidade, no centro da cidade... em boates também... aqui em 

Salvador, claro! Na minha cidade, impossível, sou mais recluso e não costumo ser tão 

expansivo, até porque sei que os olhares são cruéis, não que a aqui não seja também, 

mas é diferente, lá todo mundo se conhece, você encontra todo mundo a toda hora em 

qualquer lugar, aqui não, aqui você consegue até passar despercebido em alguns 

lugares e evitar encontrar com algumas pessoas se você souber os lugares certos pra 

frequentar. Acho que no cinema no circuito de arte, no espaço do café eu me sinto mais 

à vontade também, deixe eu pensar... Eu só me lembro agora no meio desses espaços, 

é até um pouco, bem contido, né? são poucos os espaços que a gente sente assim muito 

à vontade, nossa relação com os espaços é muito na negociação mesmo: vou preferir 

estar onde é permitido eu ser quem eu sou... e é claro que nos bares de show que eu 

faço a drag. 

 

Ele ainda enfatiza a importância desses lugares ter a presença de pessoas que 

compreendam que viver fora da norma sexual e de gênero é uma possibilidade legítima. No 

caso do nosso entrevistado, por atuar como drag e ser gay afeminado, ele pontua que as pessoas, 
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de forma geral, costumam lidar melhor com seus trejeitos femininos quando ele está na 

personagem: “enquanto drag... porque elas veem aquilo como uma brincadeira, aceitam mais 

do que quando eu não tô montado”.  

O que pode significar que em um mesmo ambiente, Hugo poderá ser tratado de maneiras 

diferentes: caso esteja performando a drag ou performatizando o gênero (como gay afeminado). 

E é justamente por isto – pela possibilidade de ser tratado de forma diferente - que ele pode, em 

alguns momentos, passar a performar o gênero (mesmo estando fora da personagem da drag), 

ou, quando na atuação da drag, performatizar o gênero para parecer que esteja performando a 

personagem.  

O regime político heteronormativo dos corpos configura-se como o arcabouço do qual 

esses corpos dissidentes se deslocam sempre na tentativa de resistir às normatizações da 

sexualidade e de gênero. As reflexões de Deleuze (2008) e Guatarri e Rolnik (2013) sobre 

território e desterritorialização podem ser bastante significativas para ampliarmos essa 

discussão. 

O ato de subjetivação e a apropriação ocorridas a partir do agenciamento de corpos e 

coletivos de enunciação são o que Guatarri e Rolnik (2013) chamaram de território, podendo 

ser tanto um espaço geográfico quanto uma ideologia ou um saber. Neste sentido, o território 

está sempre na iminência de desterritorialização, ou seja, na expectativa de conceber outros 

agenciamentos reterritorializantes (Deleuze, 2008).  

A desterritorialização, por sua vez, é o movimento através do qual se busca abandonar 

aquele território que já é conhecido e experimentado, denotando certa estabilidade e 

petrificação, rompendo com os limites conhecidos e as zonas de conforto que este território lhe 

oferece. Hugo ao se deslocar do interior para a capital busca por um horizonte mais amplo de 

poder performatizar o gênero em vez de precisar, permanentemente, performá-lo. Eribon (2008, 

p. 37) descreve que para gays e lésbicas, a cidade grande é vista “como uma maneira de escapar 
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tanto quanto possível do horizonte da injúria, na medida em que este significa a impossibilidade 

de viver a homossexualidade sem ter de dissimulá-la”. 

Guatarri e Rolnik (2013) salientam que toda desterritorialização implica em um 

movimento de reterritorializar, podendo ser este paralelo ou até mesmo anterior ao processo de 

desterritorialização. A reterritorialização não se trata de um processo reterritorializador ao 

estado mais antigo, mas sim de uma série de artefatos por meio dos quais um elemento 

desterritorializado utilizar-se-á para dar nova territorialidade a si mesmo. 

A condição de gays, dessa forma, pode ser compreendida a partir da noção de 

desterritorialização, pois estabelece o rompimento com o território já conhecido e hegemônico 

da heteronormatividade, bem como, com os símbolos estáveis proporcionados pela 

heterossexualidade compulsória. 

Portanto, a condição de ser gay encontra-se, comumente, nesse movimento de 

desterritorialização e reterritorialização, e que não acontece somente pela égide da 

multiplicidade, mas principalmente pela reterritorialização da diferença não heterocentrada, 

para um devir, devir não normativo, devir da criatividade, da ruptura. 

O devir, como sugere Deleuze (2008), é semelhante à multiplicidade, refere-se ao 

processo fluido e contínuo de desejos por transformação e mutabilidade, servindo como um 

antídoto contra a rigidez e fixação das identidades. O autor coloca o devir como sendo da ordem 

de aliança, produzindo a desterritorialização que passa a anular as reterritorializações 

dominantes. Nas palavras de Perlongher (2008, pp. 66-68): “Devir não é transformar-se no 

outro, se não entrar em aliança, em contágio, em contato com o diferente.... não seriam apenas 

‘tomadas de consciência’, se não que teriam a subverter, também, as exclusões, repulsões e 

hierarquizações”. 

A proposta do devir centra-se na ruptura com instituições já estabelecidas ou que 

almejem se estabelecer. A partir dos estudos queer, então, podemos buscar estabelecer alianças 
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que desterritorializam a lógica heterocentrada sem fixar identidades, permitindo a fuga das 

normatizações identitárias. Palmeiro (2011, p. 23) argumenta que: 

O devir é sempre um processo flutuante e não estável, orientado ao mínimo, que de 

maneira alguma deve ser confundido com identidade. Nessa perspectiva, as provisões 

minoritárias são importantes para uma política emancipatória, na medida em que 

experimentam modos alternativos e dissidentes de subjetivação, e abrem pontos de fuga 

para a implosão do paradigma da personalidade social - o tipo "normal" de sujeito que 

garante o funcionamento da sociedade capitalista ocidental. 

 

O devir e o queer assemelham-se, assim, no que se refere ao processo de 

desidentificação enquanto estratégia política e libertária, como alternativa para poder existir em 

uma sociedade, majoritariamente, sexista, misógina e homofóbica. Hugo soube desde muito 

cedo como circular em diferentes espaços e como sua sexualidade seria vista a depender de 

onde estivesse: “Na universidade minha sexualidade é secundaria, onde tem também aqueles 

com os quais tenho maior afinidade, em outros espaços parece que é a principal característica 

que eu tenho, então, depende do espaço que eu estou com certeza”. 

 A negociação com os lugares, portanto, tem a ver, principalmente, com os afetos 

presentes nesses espaços, pois “a cidade é também um mundo social, um mundo de socialização 

possível, e ela permite superar a solidão tanto quanto protege o anonimato” (Eribon, 2008, p. 

34). A busca por alianças com pessoas que compreendam a diversidade sexual e de gênero e 

com aquelas com as quais possuem alguma afinidade será a tônica para estabelecer maior 

amplitude de trânsito entre os lugares, o que evidencia a importância dos laços afetivos para as 

reterritorializações que gays afeminados precisarão fazer. 

 Podemos dizer, com isso, que os espaços para gays afeminados, assim como tem sido 

para Hugo, vão ser ponderados a partir da possibilidade de poder traçar linhas de força, de 

fissuras, de afetos grupais, visando à abertura de pontos de fuga para a desconstrução de 

paradigmas normativos de padrões sociais, revelando-se na possibilidade de inventar estratégias 

para a construção de territórios e espaços de vida e de afetos mais seguros. Com isso, sem 
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precisar sucumbir à fatalidade de ficar, constantemente, revezando entre performance e 

performatividade para vivenciar o gênero. 

 

 5.2.3 Relações socioafetivas 

 

 Como trazido em sua fala, Hugo costuma ponderar os lugares, como espaços possíveis 

para poder circular livremente e exercer sua performatividade de gênero, tomando como ponto 

fundamental os laços afetivos com as pessoas que estejam presentes nesses ambientes. Com 

isso, a probabilidade de ele se sentir mais à vontade para performatizar o gênero em vez de 

performá-lo poderá será maior: “Eu acho que ter pessoas que eu me identifique mais, ter 

público LGBT, ou pessoas que fujam um pouco dos parâmetros normativos, então, é um lugar 

que eu me sentiria mais seguro e mais livre para ser quem sou”. 

 Neste quesito relativo às relações afetivas, existe um paradoxo também: para gays 

afeminados, alguns afetos só serão possíveis caso se performe o gênero em vez de performatizá-

lo, devido ao preconceito; ao tempo que a probabilidade de performatizar o gênero se torna 

cada vez mais possível devido, justamente, à rede de afetos, que obviamente não são os mesmos 

da premissa anterior.  

 De toda forma, no que tange à afetividade, gays afeminados precisarão performar e 

performatizar o gênero a depender dos lugares e da amplitude de suas percepções sobre si. 

Evidenciando, dessa maneira, que são os afetos que irão qualificar os lugares e dar os contornos 

da percepção de si.  

 Hugo comenta que quando se trata das relações sexuais, estas acontecem com maior 

frequência com gays não afeminados, ao tempo, que quando se refere às relações afetivas, estas, 

por sua vez, costumam ocorrer com maior frequência com gays afeminados: “Então... afetivas 

é mais com gays afeminados, mas eu já tive mais relações sexuais com gays não afeminados”. 
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Isto nos aponta para a compreensão de que gays afeminados podem estar sendo 

conduzidos a assumir o lugar de objeto sexual que a norma reserva às mulheres na construção 

da masculinidade (Zanello, 2010; 2015; 2018). Desta forma, sendo vistos por gays não 

afeminados somente como possibilidade de sexo e não de afeto, restando a eles relacionar-se, 

afetivamente, apenas com outros gays afeminados. 

Hugo coloca que não costuma mais se permitir a ter relações, meramente, sexuais com 

pessoas que ele sabe que o menosprezaria afetivamente:  

Ultimamente, não tenho me relacionado apenas sexualmente com gays não afeminados, 

já sei que muitos deles jamais se relacionariam comigo afetivamente, então, não... 

prefiro não me submeter a isto, fica parecendo que o sexo está sendo um pedido por 

afeto, sabe? E não é! Vou continuar sendo assim do jeito que sou e me relacionar com 

quem esteja a fim mesmo. 

 

O entrevistado aponta para a compreensão de que não há a necessidade de performar o 

gênero para ‘mendigar’ afeto, e de que estes podem e devem ser estabelecidos a partir daquilo 

que a sociedade lhes transformou em ser abjeto, neste caso, dos traços femininos. É a diferença, 

portanto, ganhando importância fundamental para dar novos contornos às relações, e não mais 

as tentativas de se normatizar para poder circular nos lugares e afetar outros corpos.  

Quando Hugo passa a desconsiderar aqueles afetos que só são possíveis devido à 

performance do gênero e não à sua performatividade, ele começa a estabelecer outra rede de 

afetos, que lhe possibilitará performatizar o gênero, e, portanto, o revezamento entre 

performance e performatividade, pode acabar não fazendo muito sentido nesta seara, e 

tornando-se indiferente para a sua existência como gay afeminado. 

Nesse sentido, o processo do devir juntamente com os estudos queer, nos possibilita 

compreender que as estratégias de convivência e de enfrentamento social, que mais se 

desenham como libertárias e promovedoras de transformação social, são as políticas da 

diferença, e não aquelas que buscam a convivência harmoniosa com a norma a partir 

aproximação com ela. 
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Zizek (2008) e Miskolci (2017), ao problematizarem a política da diferença, 

argumentam que o multiculturalismo e a concepção de diversidade, com suas ideias de 

tolerância, ensejam um forte desejo em manter as hierarquias sociais em vez de colaborar para 

a transformação das relações de poder, servindo, muitas vezes, para cristalizar as distâncias 

entre os sujeitos. 

 Zizek (2008) traz em seus questionamentos que o sentimento de tolerância ao promover 

a sensação de uma inclusão simbólica coloca o outro em uma posição de alteridade absoluta; 

estabelecendo, desta forma, um distanciamento que não seria possível. O que, segundo o 

pensamento de Miskolci (2017), essa perspectiva da tolerância e da diversidade, as quais estão 

intrinsecamente interligadas, proporciona uma compreensão do diferente como alguém com o 

qual, embora seja infinitamente distinto de nós, podemos conviver de maneira que seja 

garantido que não iremos nos misturar a ele.  

Isto só faz reforçar a dinâmica das relações sociais baseada na diferença como critério 

para hierarquizar o outro, atribuindo-lhes valores auto referenciados, além de fortalecer a ideia 

de que aqueles que desviam da norma sexual, que é o caso de gays afeminados, permanecerão 

como um outro distante ao qual não fazem parte e que de forma alguma nos convoca a refletir 

sobre a estrutura das relações de poder (Zizek, 2008). 

Portanto, Zizek (2008) afirma que a concepção de diversidade (que advoga pela 

convivência harmoniosa com a norma, sem contrariá-la) traz noções de respeito e de tolerância 

que não fazem outra coisa senão legitimar a ideia da própria superioridade. Haja vista que o 

respeito à identidade do outro é mantido, ao tempo, que o enxerga como pertencente a uma 

comunidade idiossincrática e fechada em si mesma, com a distância desejável e necessária para 

o exercício do seu privilégio de desfrutar ou desqualificar modos de existência diferentes e 

manter a sua posição como universal.  
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Com isso, o respeito em relação ao outro seria mantido apenas enquanto este outro não 

fosse real, ou como alguém a quem não é possível ter afeto, como no caso de Hugo, quando 

preterido nas relações afetivas. Não sendo dessa forma, o diferente poderia se tornar um 

problema e a tolerância seria dissipada como se ela fosse, terminantemente, dispensável para a 

convivência com o outro, aliás, inclusive, esta convivência passaria a não ser mais necessária, 

já que ultrapassou-se os limites do “faz-de-conta-que-eu-respeito” e nos convocaria a ver no 

outro a possibilidade para a transformação social tão evitada por este modo de conviver com as 

diferenças (Zizek, 2008). 

A criação deste outro passa, então, segundo a perspectiva da diferença, a implicar todos 

nós, e à medida que nos relacionamos com ele, mais exercitamos a experiências dos nossos 

devires, pois passamos a reconhecê-lo como parte integrante da nossa estrutura psíquica e social 

(Zizek, 2008). Nessa perspectiva, as relações somente são passíveis de transformação através 

do diálogo com as diferenças, por isso, que a atitude da tolerância não dá conta de sustentar a 

transformação da realidade. 

Vemos, com isso, que a principal problemática das relações com o diferente não é 

apenas garantir a tolerância, mas, especialmente, propor a transformação da cultura hegemônica 

(Zizek, 2008), neste caso, uma cultura centrada na cis heterossexualidade como norma. 

Reconhecer este diferente como potencial transformador da cultura dominante faz-se, então, 

necessário e urgente.  

De acordo com Brah (2006, p. 352), a diferença como categoria analítica, atualmente, 

permite quatro maneiras de conceituação: 

1. A diferença conceituada como experiência exige explorar as relações entre linguagem 

e consciência, sociedade e subjetividade, o que tem resultado em profícuas investigações 

na área de comunicação, mas principalmente na história e na educação;  

2. A diferença como relação social pode ser entendida como o conjunto das trajetórias 

históricas e contemporâneas que produzem as condições para a construção das 

identidades de grupo. É o eco da "diferença como relação social" que reverbera quando 

legados da escravidão, do colonialismo ou do imperialismo são invocados. Esta 

abordagem é a privilegiada pelos Estudos Pós-Coloniais, por alguns estudos sócio 
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antropológicos sobre questões étnico-raciais e, mais recentemente, nas tentativas queer 

de unir os saberes subalternos;  

3. A diferença como subjetividade sublinha que o descentramento do sujeito no pós-

guerra deixou de lado os processos de sexuação em seus aspectos não hegemônicos 

assim como o racismo e a experiência do colonialismo. Esta abordagem propõe uma 

revisão crítica da teoria psicanalítica que elimine seus pressupostos heterossexistas e 

eurocêntricos de forma a criar uma nova topografia psíquica capaz de lidar de forma 

mais sofisticada com a variabilidade humana;  

4. A diferença como identidade social está intimamente ligada às questões acima 

apresentadas de experiência, relações sociais e subjetividade e apresenta um desafio 

para a análise sociológica contemporânea. 

 

A política da diferença configura-se, portanto, como uma crítica à ideia da diversidade 

e do multiculturalismo, insistindo na importância de transformar a cultura através da 

experiência com o diferente e do seu reconhecimento como fazendo parte de nós mesmos, e 

não somente na ideia pouco problematizada de tolerância e inclusão (Zizek, 2008). É o que 

Hugo acaba fazendo quando decide não mais se relacionar afetiva ou sexualmente com pessoas 

que elegem a norma como merecedora dos seus investimentos afetivos.   

 

 5.3 Caso 3 

 

 O último participante desta pesquisa, com nome fictício de Sandro, tem 27 anos, é negro, 

morou no subúrbio de Salvador durante toda sua infância e parte da sua adolescência. Cresceu 

em uma família evangélica, e por este motivo sua mãe ignora o fato de ele ser gay. Relata que, 

devido à dificuldade local e em casa, por ser gay afeminado, buscou morar no centro da cidade, 

principalmente, por ser uma região na qual há maior concentração de lugares em que pode 

trabalhar com apresentações de drag-queen.  

Atualmente, ele mora na mesma casa de show em que trabalha, não só fazendo shows 

de drag, como também na limpeza do local e no caixa de atendimento. O lugar também funciona 

como uma sauna gay, promovendo festas de sexo exclusivo entre homens. O entrevistado 

preferiu que a entrevista fosse realizada neste local e próximo ao meio-dia, por questões de 
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comodidade, já que estaria acordando neste horário e não demandaria dele deslocamento. Com 

este participante houve apenas uma entrevista. 

 

 5.3.1 Percepção de si 

 

 Como já demonstrado nos casos anteriores, para Sandro também a tomada de 

consciência da sua condição de gay não ocorreu de maneira simples. Tendo como ponto de 

partida a enunciação caluniosa dos outros, Sandro internalizou as tentativas de negação da 

legitimidade de sua orientação sexual e assumiu a dissimulação como estratégia para sofrer 

menos e poder passar despercebido nas relações: 

eu comecei a descobrir da forma mais difícil possível, foi sozinho, quer dizer, o pessoal 

na escola e na rua sempre ficavam me apontando como o “viadinho”, alguns primos 

também... ouvia muito essas coisas na infância e na adolescência, sabe? Até que eu 

comecei a ter amadurecimento suficiente para entender o que significava sexualidade, 

corporalidade, etc., enfim, fui reconhecendo quem eu era mesmo, mas antes eu não 

aceitava, não... fingia que não era, que não era comigo, foi difícil... 

 

 A dissimulação de si é uma estratégia utilizada com bastante frequência por gays, 

principalmente, durante a adolescência para driblar o preconceito e poder passar despercebido 

entre familiares e conhecidos. Esse cenário de humilhações pode ser constante na vida de jovens 

gays, em especial, quando se é afeminado, pois, segundo Bento (2011; 2015), Cornejo (2015), 

Junqueira (2015) e Ramos e Cerqueira-Santos (2019), a condição de afeminado pode ser 

considerada o fator mais utilizado para identificar gays e promover sessões de injúrias e 

desqualificação.  

Tendo isso em vista, poderíamos formular a seguinte premissa: se, inicialmente, 

performatividade foi um conceito pensado como mecanismo no qual a agência não assumiria 

protagonismo para a sua definição, porque se trata, segundo Butler (2006), de reificação de atos 

performativos por conta de identificação, no caso de gays afeminados, como nosso entrevistado, 

a agência do sujeito acaba sendo ainda mais minada, não pelo mesmo motivo pelo qual foi 

pensada a sua ausência ou pouca importância para definir a performatividade, mas, 
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efetivamente, pela diminuição significativa da possibilidade de expressar aquelas expressões 

de gênero com as quais se identifica, tornando-a desejo de se expressar como resultado da 

agência se fosse possível, e deixando de ser mera repetição de atos devido à identificação de 

gênero.  

 Quando gays afeminados, como Sandro, desenvolvem resiliência e maturidade para 

enfrentar as situações adversas, eis aqui a possibilidade de resistência à norma e de agência do 

sujeito. Mesmo diante de contextos que se apresentam como homofóbicos e repulsivos às suas 

existências, em vez de sucumbir às pressões das normativas de gênero, o sujeito desenvolve 

agência através da resistência que é feita perante a norma, nas palavras de Casale e Femenías 

(2009, p. 24), “quando o sujeito se torna resistência, ele se constitui agência”. 

 Butler (2019) argumenta que a submissão às normas segue o movimento da vida 

psíquica, uma vez que o processo de incorporação dessas normas ocorre pela psique, onde é 

possível acontecer a distinção entre a vida interior e exterior, portanto, do psíquico e do social, 

do desejo e das demandas sociais. Esta consciência pode ser capaz de criar as condições de 

resistência e de reflexividade, autorizando o sujeito a contrapor-se ao poder, às normas e às 

pressões sociais (Furlin, 2013). 

Embora nosso entrevistado possa ter desenvolvido maneiras mais resilientes de lidar 

com as normas de gênero ao longo da sua trajetória à medida que ia tornando-se adulto, o 

reconhecimento social da sua identidade de gay continuava fragmentado e ainda conviveu com 

a negação velada dos familiares mais próximos “em nome da boa convivência”: 

Depois que eu me tornei adulto foi mais fácil, foi quando eles perceberam que eu era 

gay mesmo, foi mais fácil... comecei a ter outra postura em relação a isso... comecei a 

me colocar, a rebater e até a explicar as coisas... minha mãe, na verdade, ela nunca me 

reprimiu sobre isso, na verdade, ela não gosta de tocar no assunto, ela não fala sobre, 

ela finge que não existe, me trata como uma pessoa comum, e aí passa por cima desse 

assunto, prefere assim... para que não haja atrito entre a gente... e todo o resto de minha 

família leva isso numa boa.   
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 Esta dinâmica com a qual a identidade gay convive - ora, com a sua negação, ainda que 

velada, e, ora, com o seu reconhecimento, mesmo que calunioso - corrobora para possibilitar a 

esse sujeito uma expertise fundamental a partir da qual sua trajetória será traçada: a capacidade 

de revezar entre performance e performatividade para vivenciar o gênero.  

Ambas as possibilidades têm a agência como termômetro, não como critério para 

desenvolver uma ou outra, mas para migrar de uma para outra quando o sujeito tiver sua agência 

ameaçada pela demanda social do gênero. Até que ele tenha condições de fazer resistência e 

produzir consciência reflexiva diante da norma e, por fim, a agência se torne critério para 

desenvolvimento da performatividade. 

 Antes de qualquer coisa, é preciso reconhecer que nessa dinâmica de negar a identidade 

gay, principalmente quando de forma velada, trata-se de afirmar que ela já foi reconhecida; e 

assim, que o seu reconhecimento, em especial, quando ocorre através da injúria, faz parte da 

própria negação dessa identidade (Eribon, 2008).  

Portanto, a existência da identidade gay convive, desde muito cedo, com o revezamento 

social entre o seu reconhecimento e a sua negação: seja de forma explícita porque o olhar social 

quer camuflar algo que já se tenha admitido, seja de maneira velada porque quer afirmar algo 

que não é. 

 Como estratégia de convivência e de enfrentamento social, gays afeminados, em 

especial, assim como lésbicas masculinizadas e pessoas trans, aderem, compulsoriamente, ao 

revezamento entre performance e performatividade de gênero como a possibilidade mais viável 

para tornar suas existências dignas do reconhecimento do outro e de pertencimento social.  

 Ao tomarmos o relato de Sandro, podemos notar que a sua relação com a primeira 

instância (a família), que deveria significar acolhimento e proteção para ele, e com as primeiras 

experiências com aquilo que deveria significar a legitimação de si no mundo (a sociedade), são 

delineadas, respectivamente, como de negação para poder existir, harmoniosamente, com os 
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demais na família, e de reconhecimento social através da injúria a partir da qual essa identidade 

é fundada. 

 Essa ocorrência tornar-se-á um padrão nos relacionamentos desse sujeito que induzirá a 

negação de si a fim de conviver, sem maiores atritos, com os outros – portanto, performando o 

gênero – e poderá se submeter à injúria fundante da sua identidade, caso queira vivenciar de 

maneira mais autêntica as expressões de gênero com as quais mais se identifica – dessa forma, 

performatizando o gênero. 

 Esse paradoxo na percepção de si, pode inferir que tanto performance quanto 

performatividade, em suas descrições conceituais, são acessadas a fim de parecer que se esteja 

performatizando o gênero para o outro quando, na realidade, se está performando, ambos sem 

agência: nem performatividade, muito menos performance, a qual o sujeito é induzido a fazer.  

E, no caso dos nossos entrevistados, que são gays afeminados, quando estão atuando 

como drag-queens, acaba parecendo que estão performando uma personagem quando, em 

realidade, finalmente, se está performatizando o gênero. Neste relato de Sandro, essa questão é 

trazida de forma bastante lúcida: 

Hoje em dia eu sei que tudo que eu fiz durante minha vida em questão de arte me 

preparou para fazer drag, porque eu fiz dança, trabalhei muito com questão de música, 

de clips, etc., meio que foi juntando muita coisa para chegar a isso, mas eu comecei 

brincando com os meus amigos que tinha coisas de peruca e essas coisas em casa, e aí 

eu comecei a descobrir o universo drag, conheci algumas drags aqui de Salvador que 

eu não conhecia, e aí eu comecei a aprender um pouco sobre isso, aí eu me interessei, 

mas nunca tinha pensado em levar como uma profissão, só que aí a cada vez que ia 

fazendo ia ficando mais sério, surgindo mais coisas para fazer, mais atividades, aí eu 

comecei a perceber, incluir coisa que eu gostava naquilo, coisas como do meu cotidiano 

e de gosto pessoal também, como dança, como música, como cantoras que eu gosto, 

como roupa, visual... eram coisas que eu gostava muito e que eu vi que eu poderia 

inserir isso no universo drag-queen que me faria bem e hoje em dia eu gosto de fazer 

drag porque eu posso fazer infinitas possibilidades a partir disso aí, inclusive, me 

expressar das formas mais loucas e criativas que eu gostaria de ser, afetadas, sabe? A 

drag me permite isso, não que eu me reprima quando tô desmontado, mas deixo pra 

drag esse grito mais livre, essa coisa de ser sem pensar no que as pessoas vão pensar. 

 

 A partir disso, considerando-as como categorias analíticas, é possível compreendermos 

que mais uma vez, tanto performance quanto performatividade, para pensarmos o gênero, 
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podem ser instrumentos de análise social, que nos permitirá: perceber como o poder opera nas 

relações; quais sujeitos e as razões pelas quais eles se desdobram para adotar esse intenso 

revezamento nas suas vivências de gênero; e ainda, refletirmos que saúde mental pode ser tanto 

arquitetada socialmente para privar algumas pessoas de se reconhecerem a partir de suas 

identificações, como também pode se referir a um campo minado que, quando não há 

amadurecimento suficiente para vivenciar o gênero performatizando-o e enfrentando os 

desdobramentos sociais disso, manterá o sujeito performando o gênero para garantir a própria 

saúde mental, como se esta também não fosse um conceito relacional, que se articula com os 

lugares, os laços afetivos e a própria percepção de si, que se dá em contextos sócio-históricos. 

 Ao considerarmos a drag como uma possibilidade para que esse sujeito possa vivenciar 

o gênero de maneira mais espontânea - ou seja, performatizando-o -, percebemos que não será 

sempre que iremos encontrar acolhimento social sobre esse aspecto, principalmente, na 

dimensão familiar. Sandro relata o quanto essa questão não é simples para ele, pois, se de um 

lado, existe a possibilidade de vivenciar o gênero, sem precisar performá-lo, quando se está 

montado de drag, por outro, essa mesma possibilidade continua compartilhando do repúdio e 

da falta de reconhecimento com a qual a sua condição de gay afeminado passou a existir e ainda 

convive, e, lamentavelmente, por parte, de quem ele gostaria que o apoiasse: 

Como eu disse na questão de ser afeminado, a mesma coisa serve para drag, minha 

mãe sabe, mas finge que não sabe, ela meio que ignora um pouco isso porque... por ela 

ser evangélica, ela tem um conceito formado sobre isso que para ela é errado, mas ela 

também tem a consciência de que ela não pode me dizer como viver, ela sabe que para 

ela é errado, mas a minha cabeça é outra, então, ela não me reprime quanto a isso, ela 

não comenta sobre... queria que ela entendesse, me apoiasse, ela vê que eu posto foto 

montada, posto vídeos, ela vê tudo isso e não comenta nada, não diz nada, quando eu 

chego lá, ela não fala sobre, ela, simplesmente, ignora a existência, não de uma forma 

bruta, mas de uma forma leve, assim... simplesmente deixa passar, é como se não 

existisse. 

 

Como podemos notar, a personagem da drag também pode compartilhar do paradoxo 

identitário: aquelas pessoas das quais se esperava apoio em relação à sua condição de gay 

afeminado podem se revelar como fontes de repúdio e de negação, seus familiares; e aquelas 



134 

 

pessoas que lhes representam ameaça constante devido à sua condição de gay afeminado (a 

sociedade, em geral) podem, ser justamente, quem lhes representará apoio e aprovação, por 

lidarem melhor com o exercício da feminilidade por corpos masculinos quando esses estão 

performando uma personagem. É o que Sandro confirma em seu relato:  

Quando eu estou montado de drag é mais fácil, é mais confortável, a gente não precisa 

ficar naquela “nóia” de pensar no que pode acontecer com a gente caso tenha um 

homofóbico ali. Eu acho que é como se a gente vestisse uma máscara, a maquiagem, a 

peruca, a roupa, tudo aquilo protege, protege não, ela mascara a coisa toda e é 

literalmente como que se você fosse outra pessoa para os outros, como se você estivesse 

vivendo outra pessoa naquele momento, então, aquilo te dá liberdade de você fazer 

aquilo que você quiser. 

 

As pessoas gostam muito dos shows de drag, inclusive, o público hétero que não é 

constante, mas os poucos que a gente tem, eles costumam gostar bastante do show drag, 

sei que podem ser as mesmas pessoas que talvez não reagissem bem me vendo de 

boyzinho, desmontado, e ali todo afeminado, mas gostam da drag, riem, aplaudem, 

curtem muito. 

 

Ao se referir à sociedade, em geral, Sandro demonstra ter consciência de quem e de 

como lhe acessam por conta da drag e de quem recua na convivência com ele devido à sua 

condição de gay afeminado, denotando a produção de consciência reflexiva:  

Eles encaram aquilo como uma brincadeira, eles não encaram aquilo como um modo 

de vida, quando eles veem você de drag, eles não veem aquilo como aquilo uma coisa 

séria, eles olham: “nossa! a bicha tá montada, tá maravilhosa, tá incrível”, mas não 

leva aquilo como um trabalho, eles vem como uma coisa carnavalesca, entendeu? e aí 

eu acho que eles encaram aquilo de uma forma tranquila, mas quando você é uma bicha 

que vive a feminilidade ai já começa tipo... “não pode, ai não precisa ser escandalosa, 

não precisa usar shortinho, não precisa ser feminina”. 

  

Esta percepção se estende com a mesma nitidez quando refletimos sobre a sua circulação 

em diferentes espaços, e, consequentemente, ele admite preferir estar em determinados lugares 

em detrimento de outros. Refletindo que a agência, que não foi pensada por Butler (2006) como 

atributo essencial para a performatividade e que agora, como podemos inferir, passa a ser 

característica principal para gays afeminados poderem performatizar o gênero a partir do 

momento que produzem resistência à norma, também será exercida a fim de  mensurar lugares 

possíveis para performatizar o gênero em vez de performá-lo. 
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 5.3.2 Transitividade das corporalidades 

 

 Sandro reconhece, logo de partida, que existe uma imensa restrição de lugares nos quais 

se sente à vontade para poder circular como gay afeminado: “Acho que apenas em espaços 

LGBT”. Quando lhe questionado sobre estar montado de drag-queen, ele revela que essa 

restrição desaparece: “Por incrível que pareça, em qualquer lugar”. 

 O que pode sinalizar que para Sandro, quando está fora da personagem, são os lugares 

que contarão com a presença de LGBTs que lhes serão mais afins, de acordo com ele, “pessoas 

gays em volta” é o suficiente para ele se sentir à vontade nos lugares. Corroborando com a ideia 

de que a presença de pessoas LGBTs ou que compreendam a diversidade sexual e de gênero 

representam maior segurança, tornando o lugar mais confortável e com menor risco de ameaça 

para outros LGBTs. 

 O que podemos notar quando Sandro diz que, como drag-queen, em qualquer lugar ele 

se sente confortável em frequentar, é a possibilidade da personagem convencer as pessoas de 

que não se trata de um gay afeminado, mas antes de qualquer coisa, de uma realidade fictícia, 

inventada e caricaturada. Em suas palavras, Sandro define a potencialidade da drag-queen 

referente à sua circulação nos lugares e à extensão das suas performances: 

pelo fato de a gente, como se estivesse vestindo uma armadura, uma máscara, que 

aquilo te deixa mais à vontade de agir, mas de certa forma, quando eu estou montado 

eu não consigo sentir medo de estar na rua, apesar de saber que é perigoso, não é fácil 

estar na rua montado, a gente corre muito risco, estando montado na rua, eu já saí 

montado de ônibus, de metrô, a pé aqui na rua mesmo, e eu não consigo me sentir, sei 

lá, retraído por sair de drag na rua, e eu sei que sair de boy pode ser mais perigoso, eu 

não sei, eu tenho essa sensação, pode ser estranho, eu sei. 

 

 O que nos chama a atenção é que as pessoas podem estar lidando melhor com a 

feminilidade expressa por Sandro quando está montado de drag, justamente, por entenderem 

que se trata de uma personagem construída, inventada e fictícia. Essas são as mesmas 

características que definem o gênero, exatamente, por se tratar de uma realidade que não existe 
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a priori, e que depende da construção social e histórica investida nos corpos e reproduzida nas 

relações (Butler, 2006).  

 Assim, o repúdio social reservado aos gays afeminados passa pela compreensão de que 

o gênero seria algo substancial, inato e linear. Cabendo a cada um expressar a coerência da 

matriz de inteligibilidade do gênero a partir da configuração biológica do corpo. Com isso, 

mesmo para compreendermos sobre os motivos que tornarão os lugares mais propícios para 

gays afeminados performatizarem o gênero, é preciso termos em vista que a inteligibilidade do 

gênero é uma ficção e é demandada mais ou menos a depender dos lugares que se frequenta e 

das pessoas que estão presentes. 

 Gays afeminados e drags, embora, existam, como podemos perceber, a partir do que 

pode ser compreendido como construção social, assumem funções diferentes e muitas vezes 

inversas para poderem existir: aos primeiros, a demanda por performar o gênero para poderem 

lidar com a homofobia; e às últimas, a permissão em poder performatizar o gênero para nos 

convencer de que são drags capazes de cumprir a função social para a qual se inventaram. 

 Podemos notar isso quando Sandro discorre sobre estar em lugares que não estaria como 

um gay afeminado e que, não se importaria se estivesse de drag: 

eu percebo que se eu estiver de drag num lugar com muita gente normativa, eu vou 

continuar como que tivesse no meio de muita bicha afeminada, que para mim não vai 

fazer diferença nenhuma, agora se eu estiver de boy, eu vou perceber que eu não vou 

ter aquela atitude de chamar atenção, acho que talvez pela questão que eu falei de a 

drag fazer essa armadura, essa máscara, que blinda as coisas que estão em volta, então 

eu percebo que é diferente. É como se naquele momento eu sentisse a permissão para 

poder ser aquilo, sabe? Me expressar daquela forma... 

 

 Ele segue refletindo e justificando que enquanto gay afeminado não seria possível se 

expressar da maneira que gostaria, tanto quanto faz quando está na personagem da drag: 

É mais retraído quando não tô de drag. Eu não diria nem por medo, eu diria mais por 

timidez que talvez nem tenha essa timidez, mas por saber que é um ambiente... que você 

não está no ambiente em que todo mundo tá igual a você, você está no meio em que 

cada um está ali no cantinho, cada um fazendo seu grupinho, conversando, e aí nem 

sempre você está à vontade para fazer o que você faria num local em que as pessoas 

são iguais a você. Estando desmontado parece não haver essa permissão. 



137 

 

 

 Ainda referindo-se à condição de gay afeminado, Sandro discorre sobre uma questão 

que Eribon (2008) argumenta em relação às migrações que pessoas LGBTs fazem, inclusive, 

dentro da própria cidade grande com a finalidade de evitar o convívio cotidiano com situações 

de preconceito: 

gosto de falar muito na esfera subúrbio porque foi onde eu cresci e onde eu vejo que a 

homofobia é mais forte, acho que quando a gente está numa parte de classes maiores a 

gente vê menos, as pessoas mascaram mais o preconceito, mas quando você vem de 

lugar que é popular, você vê que a coisa é mais complicada e aí você vê que amigos 

seus gostam de sair de shortinhos, gostam de sair de maquiagem de cabelos mais 

transados e tal, e ali você vê que a pessoa sofre porque ela tem que ouvir piadas, ele 

tem que ouvir desaforo, tem que ouvir comentários que ela não gosta, às vezes, são 

coisa que envolvem a família, porque são pessoas que conhecem a família dessas 

pessoas e aí isso machuca de alguma forma, eu não cheguei a passar por isso porque 

eu sempre mantive distância da sociedade onde eu morava, aqui é menos mal onde eu 

moro agora, mas aonde eu morava na adolescência até o início da vida adulta, eu não 

tinha muita possibilidade, então, eu meio que eu acho que por isso que isso não me 

afeta tanto porque eu nunca tive contato direto, mas as pessoas que eu já vi tendo 

contato direto, pessoas que eu convivi também, eu vejo que se afeta em alguma forma, 

elas se sentem reprimidas por passar na rua e ouvir comentários e ver coisas e se sentir 

agredida verbalmente ou fisicamente. 

 

 Nesta passagem, inclusive, fica bastante evidente o quanto o entrevistado evitou a 

convivência e a socialização com as pessoas do seu bairro a fim de não precisar se desgastar 

diante da homofobia. Este recuo pode ser observado na trajetória de alguns gays afeminados 

quando se tem ciência que sua performance masculina não convencerá os demais de que se 

trata, efetivamente, da sua vivência de gênero (Andreo, Tokuda & Souza, 2016). 

 A maneira e a intensidade como a norma sexual e de gênero são manifestadas nos 

lugares podem inibir ou permitir que gays afeminados frequentem e permaneçam nestes espaços 

(Arruda, 2017). Sandro confirma que isto ocorre em sua vida, mas ressalta que quando está 

montado de drag, a normatividade não lhe retrai: “Nem um pouco, acho que estimula a me 

deixar mais afrontoso”.   

 O que pode ser compreendida como uma reação diante de uma lógica que lhe coage a 

performar o gênero quando gay afeminado, e que lhe autoriza a performatizar o gênero apenas 
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se estiver montado de drag. Vislumbrando-se, assim, como uma tentativa de subverter as 

relações e fazer com que a norma conviva com a feminilidade, que se imagina ser performada 

por conta da personagem, mas se trata da performatividade de gênero a qual se gostaria de 

vivenciar como gay afeminado. 

 Ou seja, sujeitos utilizando os próprios artifícios das relações de poder a fim de subvertê-

lo (Foucault, 2003; Butler, 2006; 2019). Portanto, performance e performatividade, como 

estratégias de convivência e de enfretamento social, são articuladas não apenas a fim de lidar 

com a homofobia, como também para possibilitar a transformação dessas relações. 

 

 5.3.3 Relações socioafetivas 

 

 A personagem da drag, embora, possibilite também a Sandro a vivência da 

performatividade de gênero mais do que quando está fora desta personagem (apenas como gay 

afeminado), na dimensão afetiva ela poderá se apresentar como um entrave e complicador para 

o estabelecimento de vínculos mais íntimos, como nos confirma Sandro: 

 É muito mais difícil você conseguir criar um vínculo com alguém quando você é drag, 

porque você conhece uma pessoa, você não precisa contar de cara que você é drag, 

você pode apenas conhecer e ir tentando se relacionar, até que chega um momento que 

você precisa contar porque aquela pessoa vai te conhecer mais a fundo e aí aquilo já 

complica a situação, porque você já começa a ter um receio, eu acho que é literalmente 

preconceito, não tem outra palavra para isso, é literalmente preconceito onde você ser 

visto com alguém montado, eu acho que não é nem uma questão de preconceito da 

pessoa, é preconceito da sociedade mesmo, de você ser visto com alguém que se monta, 

alguém que é drag, e aí a gente sabe que a sociedade normativa, ela confunde muito 

drag com travesti, então aí já entra uma outra questão que é a transfobia, em que as 

pessoas tem medo de dizer que está namorando uma travesti, etc., não que eu seja, mas 

como se fosse, então eu acho que vai muito por esse viés aí, da pessoa confundir a drag 

com trans, travesti, etc., e aí já ter receio de ser visto com uma pessoa como essa. 

 

 No entanto, como já vimos, é o círculo social composto por gays que, costumeiramente, 

são os mais acolhedores e propícios para gays afeminados poderem desenvolver sociabilidade 

e se fortalecerem como sujeitos (Schulman, 2010). Haja vista que a aproximação a gays 

afeminados pode ser vista socialmente como a possibilidade de ser confundido com eles, e 
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acaba tornando ainda mais problemática a questão dos seus relacionamentos afetivos (Pollak, 

1984; Rezende & Cotta, 2015; Santiago, Castello & Rodrigues, 2017). 

Sandro sinaliza que ainda hoje essa é a configuração dos seus laços sociais: “Meus 

amigos, todos os meus amigos, eu só tenho amigos gays na verdade. E foi como eu consegui 

me desenvolver enquanto uma pessoa gay e afeminada, com o apoio das amizades”.  

A drag também pode ser compreendida como um dispositivo através do qual Sandro 

conseguiu ampliar a abrangência do seu círculo social, justamente, por ele se perceber mais 

aceito e acolhido quando está nesta personagem e a partir dela: 

Eu acho que enquanto drag porque quando eu estou mais em público, porque eu tenho 

um círculo social muito fechado de amigos, então, eu não tenho um contato muito 

aberto com o mundo externo, apesar de que depois que eu me tornei drag, eu passei a 

ser mais conhecido enquanto pessoa não drag, no caso desmontado. Então eu passei a 

ser uma pessoa muito mais social, eu passei a ser uma pessoa muito mais conhecida 

depois disso, então as pessoas me aceitam mais de boy porque me conhecem de drag. 

Elas conhecem meu trabalho, me conhecem fazendo show, eu faço DJ também, então 

eu acho que por conhecer tudo isso em volta, quando elas me veem de boy e me 

reconhecem elas já tem uma visão maior.  

 

 Ao mesmo tempo que Sandro reconhece que foi a personagem da drag que lhe 

possibilitou aumentar sua sociabilidade, ele também argumenta que enquanto gay afeminado a 

melhor alternativa para enfrentamento da homofobia é a convivência social, evitando retrair-se 

e dialogando com a norma a partir de seus trejeitos e da sua vivência do gênero: 

Eu acho que a maior forma de enfrentar a homofobia hoje em dia é realmente ser aberto 

com tudo, não ter essa retração, esse medo, essa preocupação, esse mal estar, apesar 

de saber que essa é a forma mais perigosa de se enfrentar isso, eu acho que a forma 

mais forte ao mesmo tempo, porque quanto mais a gente se esconde, menos isso diminui, 

porque a pessoa que é homofóbica, ela descobre que ela tem uma força quando ela te 

acua, ela te retrai de alguma forma, então quando você demonstra que não tem medo 

daquilo que você vai enfrentar, mesmo que ela demonstre violência, eu acho que isso 

meio que deixa a pessoa tensa, mais preocupada, ela pensa tipo, “pô... se eu enfrentar 

ele, ele vai me enfrentar também”, então é a forma mais perigosa, mas é mais eficaz, 

acho que o enfrentamento é a chave.   

 

A proposta de Sandro coaduna com as perspectivas da diferença e a da intolerância 

baseadas nos estudos queer. Revelando-se como estratégias de convivência e de enfrentamento 

social, performance e performatividade, principalmente quando se revezam para driblar a 
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norma caracterizam-se, compulsoriamente, como desterritorializantes, perturbadoras da 

heteronormatividade e da cultura hegemônica.  

Considerando isso, podemos compreender a proposta de Miskolci (2017) quando ele 

sugere uma política da diferença, muito mais relacionada à ideia de transformação das relações 

de poder e de reconhecimento deste outro como possibilidade para a transformação social. 

Nesta perspectiva, a proposta é de transformação de si mesmo à medida que se permite a um 

processo de devir-alteridade, segundo o autor, o viés da diversidade apenas funcionaria para 

manter o status quo da cultura dominante, ou seja, conviver com a diversidade não significaria, 

necessariamente, aceitá-la e respeitá-la.  

Nesse sentido, a política da diferença, segundo Zizek (2008), não se caracteriza como 

sendo parte do discurso da tolerância justamente porque se preocupa em afirmar a diferença 

como lugar legítimo e possível de desejos. Compreende que sujeitos como Sandro devem se 

manter na proposta de desterritorializar normas e convenções culturais, permitindo que ocorra 

tanto a transformação de si, como do outro e das estruturas sociais. 

Trata-se de corpos dissidentes cujas existências não precisam estar em torno da condição 

de serem toleradas, e, muito menos, se mobilizarem para atender a paradigmas da normalidade, 

e sequer desejarem fazer parte da diversidade humana (Zizek, 2008). São sujeitos que devem 

reconhecer que seus percursos são tortuosos e procurarem manter distância de coerências e 

categorizações convencionais, apontando sempre para um diálogo solidário e capaz de 

transformações sociais. 

Zizek (2008) ainda propõe a defesa da intolerância, ou seja, a defesa da negação das 

perspectivas da diversidade cultural, da tolerância e do multiculturalismo, e não um apelo à 

violência, a não convivência e ao rechaço. O que Zizek (2008) coloca em questão é a 

solidariedade como caminho para a transformação, a solidariedade que se relaciona com a 

alteridade como saída possível desse jogo estrutural das relações de poder. 
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 A proposta de convivência com o diferente, portanto, serviria, inclusive, para atenuar o 

ciclo de revezamento entre performance e performatividade que os sujeitos fora da norma fazem 

para frequentar lugares, conviver e estabelecer laços afetivos com diferentes pessoas e, 

consequentemente, se perceberem de maneira menos negacionista e dissimulada. 
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6 Considerações Finais 

 

 Ao longo desta pesquisa, podemos perceber, como desdobramentos, que gays 

afeminados também traçam as suas trajetórias com algumas peculiaridades. Essas 

características podem ser bastante delineadoras da maneira como eles vão se perceber, de quais 

espaços serão possíveis eles transitarem, e de como a afetividade será configurada em suas 

vidas a fim de lhes privarem de algumas experiências, restando-lhes a readaptação e o exercício 

de uma consciência reflexiva para vivenciarem possibilidades de outros afetos. 

A experiência mediana, garantida pela expectativa social e atravessada pela 

previsibilidade de relações afetivas como finalidade da existência humana, não será possível de 

maneira tranquila. Assim, para aqueles que insistirem em replicá-la, o jogo de recuos 

estratégicos e de convivência baseada em cumplicidade e empatia - transposto nesta pesquisa 

como sendo o revezamento entre performances e performatividades de gênero - para driblar a 

norma e garantir, ainda que mínima, uma noção ontológica da sua existência em uma sociedade, 

predominantemente, misógina e homofóbica, será via obrigatória para vivenciar isso que a 

norma não reservou para quem escapa dela. 

A consciência de que seus percursos poderão contar com esses entraves acaba 

transformando a habilidade em performar o gênero em estratégia de enfrentamento social: 

enfrentamento como recuo a fim de se poupar de desgaste psíquico e social. As performances 

de gênero também podem ser vistas como estratégias de convivência social: convivência como 

alternativa possível para interagir com a norma. 

Tanto uma quanto outra são leituras analíticas de como o sujeito se camufla da própria 

norma para poder existir diante dela. Nesses casos, nos quais há pouca produção de atrito social 

e de resistência do sujeito em relação às normativas sexuais e de gênero, nota-se que o estado 

de uma consciência reflexiva ainda não foi possível existir de tal forma que proporcione ao 

sujeito performatizar o gênero, em termos daquelas expressões com as quais mais se identifica. 
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Nesse sentido, o que se observa é que à medida que esse quadro vai se transformando, 

concebendo um sujeito que deixa de, simplesmente, servir à norma para produzir resistência 

diante dela, o revezamento entre performances e performatividades começará a estar a serviço 

do desenvolvimento desse estado de consciência reflexiva, até que se perceba enquanto sujeito 

com agência para poder performatizar o gênero, em vez de performá-lo. 

Temos que, performatividade, portanto, quando se trata de gays afeminados e de outros 

corpos dissidentes das normativas sexuais e de gênero, contemplará a agência desses sujeitos 

para reificar os atos e as nuances do processo de identificação. Exatamente porque não se tem 

a norma como aliada para lhes garantirem a vivência do gênero sem precisarem se moldar, se 

adaptar e se reinventarem diante da ameaça iminente que se apresenta quando não se reproduz 

a norma de maneira que pareça ser natural, espontânea e como pura expressão da essência que 

é nascer com determinada genitália.  

É por isto que esse entendimento se estende também para os sujeitos que, mesmo sendo 

LGBTs, seguem suas vidas performando a norma em detrimento da vivência da feminilidade 

(para homens cis), da masculinidade (para mulheres cis) e de outras expressões de gênero para 

pessoas trans. No caso dos participantes desta pesquisa, que atuam como drag-queens, notamos 

que o que deveria ser compreendido como performance da personagem termina por desdobrar-

se em repetição e reificação estilizada de atos oriundo do que se gostaria de ser suas expressões 

de gênero. Possibilitando a esses sujeitos momentos de vivência do gênero, 

predominantemente, por mera identificação e reificação de atos (performatividade), ainda que 

se aproveitem desta experiência para também enfrentar a norma.  

O que nos faz ter como análise possível, com isso, a leitura de que performances e 

performatividades são revezadas por esses sujeitos em suas trajetórias como estratégias de 

convivência e de enfrentamento social. Seja para sujeitos que estão em conflito e/ou à mercê da 

norma, seja para aqueles que estão em condição de resistência e/ou de vivência de si apesar 
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dela, essas estratégias permanecem como estruturantes das suas vivências, aparelhando a ideia 

de inteligibilidade de gênero às suas existências, mesmo que contemplem configurações 

diversas entre sexo, identidade de gênero, desejo e comportamentos. 

Podemos considerar, portanto, que fora dessa dinâmica de revezamento entre 

performances e performatividades, não seria possível para o gênero existir, tanto para pessoas 

que seguem a norma quanto para aquelas que desviam dela. Primeiro, porque a repetição da 

norma não garantirá a sua reprodução tal qual acredita-se ser a que lhe originou, existindo, 

assim, a possibilidade do sujeito falhar nessa reprodução e produzir nuances que vão ser 

incorporadas às expressões do gênero; e segundo, porque a noção do que é ser mulher e do que 

é ser homem contará, inevitavelmente, com a interação, contextualizada, com símbolos e 

significados disponíveis em diferentes lugares e épocas, tornando o gênero uma categoria 

instável  e possível de ser concebida somente dentro da concepção em que a agência do sujeito 

terá maior e menor prevalência na sua constituição, revezando-se entre essas possibilidades, e 

desdobrando-se na hipótese de performance e performatividade coexistirem na constituição do 

próprio gênero. 

O gênero, assim, pode ser compreendido, nesses termos, como o ‘entrelugar’ onde a 

possibilidade e a não possibilidade de agência se cruzam, se encontram e se desencontram: um 

cenário no qual ambas parecem conviver, às vezes nos convencendo de que uma existe em 

detrimento da outra, e às vezes fazendo crer que a própria agência não é algo relevante para 

conceber aquilo para o qual a sua existência está relacionada: o gênero. 

É considerando essas argumentações que fazemos uma tentativa de refletir o quão 

estaríamos utilizando o termo gênero para camuflarmos e não admitirmos o aspecto queer da 

existência humana. Se pudéssemos revelar esse aspecto, que a lógica do gênero se mobiliza 

para manter oculto, poderíamos pensar em: (1) a capacidade do sujeito em transitar entre as 

diversas identificações, podendo utilizar-se da dinâmica de revezamento entre performances e 
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performatividades como estratégias sociais para poder existir (já que fora desta dinâmica não é 

possível); e (2) a possibilidade de subverter enquanto reproduz e de reproduzir ao passo que 

subverte o próprio gênero.  

A partir daqui, o que temos, se fosse possível, haja vista que o próprio campo dos 

estudos queer não concebe esta ideia, é que falarmos em gênero queer seria redundância. O que 

estamos querendo sinalizar é que aquilo que, no parágrafo anterior, utilizamos para referendar 

uma hipotética dimensão oculta do gênero, já vivenciamos em nossas práticas sociais, com ou 

sem agência, considerando que estabelecemos normas que regulam, limitam e padronizam 

nossas vivências, e que também a partir delas é possível produzirmos resistência. 

Com isso, podemos dizer que por conta do investimento social em garantir essas normas, 

fez-se a necessidade de falarmos em algo que se diferenciasse de gênero. Se antes a falácia era 

entre sexo e gênero, o que podemos notar agora é que esta ideia falaciosa tem sido transformada 

na oposição entre gênero e queer, como se estivéssemos falando de coisas distintas. Seria 

imaginarmos que aquilo que acreditamos ser identidade de gênero, por exemplo, pudesse existir 

per si, quando, em realidade, só pode ser concebida como algo estável, coerente e linear 

enquanto as pressões das normativas e das instituições sociais tiverem êxito, e mesmo assim, 

com falhas, rupturas e resistências. 

Ou seja, se não fosse o fato de nos atermos mais a reforçar essas instâncias do que a 

problematizá-las, e considerando a possibilidade de suspendermos a norma cis-heterocentrada,  

poderíamos vislumbrar que o que restaria seria o “queer”, não fazendo mais sentido algum 

falarmos em gênero. Isso nos apontaria para um horizonte no qual seria possível o sujeito à 

mercê das suas identificações, transitando entre elas e aquelas que também poderiam se 

apresentar como condições legítimas de existência, ainda que não estivessem no seu rol de 

possibilidades mais imediatas; alguém que poderia conceber como possível subverter as 

próprias identificações quando as percebesse com a aparência de estáveis, e que compreendesse 
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que isso é salutar e desejável para o autoconhecimento, para a transformação de si e para a 

transformação social. 

Em outras palavras, seria argumentar que queer é a essência do humano, contrariando, 

inclusive, a própria rejeição à ideia de essencialismo defendida pelos estudos queer. 

Evidentemente que compreendido aqui, o queer como capacidade de transitar entre os mais 

diversos símbolos e significados culturais de uma época, possibilidade de se desidentificar e de 

promover novas identificações a partir do cruzamento de diversas perspectivas de sujeito, e a 

possibilidade de vivenciar suas instabilidades e incoerências como legítimas. As quais, em 

alguma medida, vivenciamos, mas são interditadas e reguladas pelas normas sociais 

construídas, que por ora, são rígidas e rigorosas ao cumprimento das normas gendradas.  

Falamos em gênero, pois a agência ganha destaque por ser questionada devido à relação 

conflituosa entre desejo e interdição social, quando poderíamos falar em queer se as instituições 

sociais não agissem com tanta rigidez e prevalência em nossas vidas e se os sujeitos não 

sucumbissem, simplesmente, à internalização e à reprodução dessas normativas. 

Ou melhor, não poderíamos falar em queer, já que queer surge justamente para 

desestabilizar e incomodar essas normas. Sequer falaríamos em gênero, pois as expressões 

humanas não estariam padronizadas de acordo com a configuração dos corpos, reforçadas por 

instituições sociais, e nem estaríamos insistindo em seguir a linearidade entre sexo, desejo e 

comportamentos, fundada em uma crença ontológica de ser humano. 

Então, temos que gênero é desdobramento das relações sociais de poder. O patriarcado, 

o machismo e a homofobia que fazem o trabalho de parto para produzirem o gênero, ele é cria 

dessas estruturas sociais. Discutir sobre gênero, sob o viés analítico, não é produzir o machismo 

ou a homofobia, ou reforçar o patriarcado. É o inverso: trata-se exatamente de questionar a 

maneira como essas relações se estruturam e de como o poder circula para favorecer mais a uns 
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do que a outros, considerando ainda fatores como raça e classe, como indispensáveis nessa 

análise social. 

Enquanto categoria descritiva, a implosão do gênero, apresenta-se, dessa forma, como 

horizonte previsível e bastante provável para o destrinchamento dessas problemáticas. Queer 

aponta para essa implosão, não sendo mais possível a defesa de alguma garantia do que é ser 

mulher ou ser homem. Caso contrário, a insistência em traçar uma linearidade ontológica da 

existência baseada no sexo esbarrará com maior frequência e intensidade com o fato de ter que 

revezar entre performances e performatividades de gênero para garantir o mínimo de dignidade 

à própria existência, em especial, quando se escapa das normas. 

No intuito de perceber essas questões a partir de uma perspectiva pessoal, não, 

simplesmente, de um gay que, como anunciado no início deste estudo, faz uso do que agora já 

compreendemos como revezamento entre performances e performatividades de gênero, nas 

quais a feminilidade assume referência crucial, mas também de alguém que pôde vivenciar, 

mesmo que, pontualmente, a vivência da drag-queen, eis que me monto como tal para me 

perceber como sujeito, transitar na cidade, provocar afetos e me sentir afetado nas relações. 

Essa experiência ocorreu em janeiro de 2020 na cidade de Salvador, época que antecede 

ao carnaval e que, surpreendentemente, também antecedeu à pandemia do corona vírus. Para a 

montagem da personagem pude contar com a ajuda de um conhecido que é gay afeminado e 

atua como drag em Salvador, e que não participou como entrevistado desta pesquisa. 

Todas as roupas, adereços, maquiagens e peruca foram, gentilmente, emprestadas por 

ele. A montagem ocorreu na casa de um amigo dele, onde também havia outras drags se 

montando e onde ele também se montaria para tocar como drag em uma boate da cidade. 

Durante a “montação”, expressões como “você tem que fazer assim”, “não pode ser desse jeito”, 

“precisa quebrar mais”, “ser mais fechativo” e “cadê o carão? aquele olhar fulminante” eram 

frequentes a fim de garantir que a personagem da drag pudesse existir. 
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Aqui podemos vislumbrar a existência de um sujeito (neste caso, de vários sujeitos) 

antecedendo à experiência, delineando o que compreendemos como performance: a articulação 

estratégica para assegurar o mínimo de convencimento das pessoas de que se era uma drag. Ao 

longo de todo o processo que antecedeu à saída da personagem para a cidade, gesticulações, 

entonações de voz, olhares, andados, trejeitos e encenações foram ensaiadas e reforçadas com 

os demais presentes para me “ensinar” a ser uma drag. 

Na ideia recorrente tanto entre aqueles que participaram desta pesquisa quanto entre 

estes que colaboraram para a minha “montação”: ser drag não é apenas uma questão de se vestir 

e se maquiar de forma exagerada e feminina, é, principalmente, saber se comportar como uma. 

Ou seja, performar a própria existência. 

Depois dessa mobilização para fazer surgir a drag, me despedi de todos e parti sozinho 

para circular na cidade. Desloquei-me para o bairro do Rio Vermelho, região com grande 

movimento de pessoas e bastante frequentado por quem está à procura de entretenimento social, 

por concentrar bares, restaurantes e boates. 

 Começo a circular entre mesas e cadeiras dispostas em via pública no Largo de Santana, 

mais conhecido como Largo da Dinha, como se estivesse procurando por alguém que estava à 

minha espera, no intuito de perceber como as pessoas reagiriam. Nesse momento, o que se 

configura com maior destaque é a expectativa social que transbordava desses olhares na ânsia 

de a qualquer momento eu poder encenar algo mais fechativo e me comportar de maneira mais 

estereotipada. 

 Confesso que não me senti à vontade para isso, principalmente, por ir me dando conta 

de que aquilo era algo que fora da personagem da drag se desejaria ser vivenciado, e que poderia 

ser compreendido como performatividade de gênero, mas que estava sendo autorizado apenas 

porque esta mesma pessoa estava montada de drag. E que, talvez, aqueles mesmos olhares em 

situações cotidianas repudiariam a minha existência como gay, e, principalmente, se eu 
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estivesse vivenciando a feminilidade ou qualquer coisa que se aproximasse daquilo que eles 

estavam aguardando da drag. 

 A sensação de reconhecer nos olhares das pessoas a prévia autorização para atuar da 

maneira mais feminina possível me mobilizou a tal ponto que me fez refletir que a partir do dia 

seguinte (quando não estivesse mais de drag), a interdição social às performatividades 

dissidentes de gênero seria retomada, reestabelecendo-se a dinâmica reconhecida como normal 

da convivência com estes corpos. 

 O revezamento agora, portanto, é estendido para a autorização social, que irá aprovar 

ou não a vivência da feminilidade por corpos masculinos, possibilitando a existência de gays 

afeminados. Autorização essa diante da qual será produzida resistência ou conformidade, com 

a qual será estabelecida alianças de convivência para enfrentamento da norma social, e a partir 

da qual poderá existir agência e consciência reflexiva para subverter e driblar o ato de autorizar. 

 A desmontagem da drag foi bem mais difícil. Inicialmente, pelo pouco traquejo com a 

remoção de maquiagens e adereços que pareciam estarem impregnados em mim e cuja retirada 

era árdua e demorada. Peruca que apertava, unhas postiças coladas cujos resquícios 

permaneceram ainda por alguns dias, maquiagens que resistiam e que me venceram pelo 

cansaço, sendo retomada a sua remoção somente no dia seguinte, e o fardo de não precisar mais 

ter que frustrar a expectativa social em performar aquilo que eu gostaria de performatizar (fora 

da drag). Por fim, tudo isso misturado com a sensação de que à medida que eu avançasse 

naquela desmontagem e estivesse mais confortável para dormir e ser alguém sem tanta 

paramentação também estaria retornando à dinâmica habitual que, costumeiramente, não me 

permitia ser assim, e que só abriu uma exceção por conta daquela personagem da qual eu queria 

me livrar. 

 Essa experiência que pode ser compreendida como o meu “relato de experiência” não 

tem o propósito de ser o “Caso 4” desta pesquisa, mas apenas e tão somente de compartilhar 
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daquilo que os participantes trouxeram das suas trajetórias em suas entrevistas. E a partir disso, 

compreender que “elevada a uma potência maior” (atuar com drag), a vivência de gays 

afeminados pode ser compreendida dentro do espectro da perversidade social. Sinalizando que 

o revezamento entre performances e performatividades de gênero será a tônica maior nas suas 

trajetórias, embora exista também para quem não desvie das normas, serão as subjetividades 

dissidentes do gênero que terão esse revezamento como modus operandi para se reconhecerem 

como sujeitos, circularem nos espaços e existirem como corpos sociais, e vivenciarem a 

afetividade como condição possível nas suas relações. 

 Esta pesquisa pode ser compreendida dentro da visão dos estudos queer e do campo dos 

estudos de gênero a fim de contribuir com as discussões e com os desentendimentos entre as 

noções de gênero, identidades, queer e sujeito. Tanto as ciências humanas quanto as sociais 

podem e devem continuar seguindo com essas discussões para refletir sobre subjetividade, 

relações sociais e poder.  

E é nesse arcabouço que podemos localizar essa pesquisa, a partir da qual pretendeu-se 

colaborar com os desdobramentos realizados nas ponderações dos aspectos emaranhados no 

interior do gênero: é preciso performá-lo e performatizá-lo, condição sem a qual o gênero não 

pode existir. Reificá-lo, reproduzi-lo, identificar-se com e desviar-se dele sinalizam que a 

agência do sujeito fará parte deste processo histórico e da noção ontológica da sua constituição. 

Ora suprimida, ora negociada e ora soberana, seja como resultado da produção de resistência 

diante da norma, seja pelo privilégio de se identificar com ela e a partir disso reproduzir 

opressões. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado participante, 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Performances e performatividades 

de gênero por corpos dissidentes: um estudo sobre trajetórias de gays afeminados que atuam 

como drag-queens”, desenvolvida por Anderson Fontes Passos Guimarães, discente de 

doutorado em Psicologia da Universidade Federal da Bahia, sob orientação do Professor Doutor 

José Carlos Santos Ribeiro. O objetivo central do estudo é: Analisar as trajetórias de gays 

afeminados que atuam como drag-queens. 

 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena autonomia para 

decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a qualquer momento. Você 

não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir 

da mesma. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. Caso você tenha 

interesse em participar, deve concordar com as seguintes condições: 

• Sua participação é voluntária, você poderá deixar a pesquisa sem quaisquer 

consequências, penalizações ou prejuízos a qualquer momento; 

• Sua participação é sigilosa e confidencial. Você não precisará fornecer o seu 

nome nem seus contatos; 

• Você não terá nenhum tipo de despesa assim como nada lhe será remunerado; 

• As informações obtidas por meio desta pesquisa serão arquivadas sob a guarda 

dos pesquisadores responsáveis e os resultados deste estudo serão divulgados 

em meio científico; 

• Os riscos e inconveniências são mínimos porque você pode sentir algum 

desconforto e/ou cansaço durante a duração da entrevista. A entrevista envolve 

questões relativas a gênero e corporalidades. 

• Se sua participação mobilizar algum sentimento em que você necessite atenção 

psicológica, pode entrar em contato com o pesquisador responsável através dos 

e-mails e dos telefones disponibilizados que, em um primeiro momento, 

prestaremos um acolhimento psicológico e, em seguida, o encaminharemos para 

um serviço gratuito especializado; 

• Uma vez iniciada a entrevista, ela deve ser realizada até o final. Não é possível 

interrompê-la e continuá-la em outro momento. 

• Os resultados desta pesquisa serão divulgados em periódicos científicos de 

circulação nacional em formato de artigo, em congressos e através da tese que 

será produzida ao final. 
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Pesquisador responsável: 
 

Doutorando: Anderson Fontes Passos Guimarães - Telefone (71) 3283-6442 / (71) 9 8125-

7959 - E-mail: fontes_psi@hotmail.com 

 

Observações: 

 

1. Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para o participante e outra para o 

pesquisador. Todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e pelo 

pesquisador responsável, com ambas as assinaturas apostas na última página. 

 

2. Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia - CEPIPS. O Comitê de Ética é a instância que 

tem por objetivo defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 

dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa 

forma o comitê tem o papel de avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a 

pesquisa respeite os princípios éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da 

autonomia, da não maleficência, da confidencialidade e da privacidade. 

 
 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do sujeito 

pesquisado 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP/IPS) da UFBA 

Rua Aristides Novis, Campus São Lázaro, 197, Federação, CEP 40.170-055, Salvador, Bahia, 

telefone (71)3283.6457, E-mail: cepips@ufba.br 

 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): 

Tel: (61) 3315-5878 / (61) 3315-5879 

 

E-mail: conep@saude.gov.br 

 

___________________________________________ 

Anderson Fontes Passos Guimarães (pesquisador) 

 

 

Salvador, Bahia,        de                      de 2019. 

 

 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

_________________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 

Nome do participante:  

callto:71%203283-6442#_blank
mailto:cepips@ufba.br
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Apêndice B - Termo de Compromisso do Pesquisador 

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

 Eu, Anderson Fontes Passos Guimarães, declaro estar ciente das Normas e Resoluções 

que norteiam a pesquisa envolvendo seres humanos e que o projeto intitulado “Performances e 

performatividades de gênero por corpos dissidentes: um estudo sobre trajetórias de gays 

afeminados que atuam como drag-queens” sob minha responsabilidade será desenvolvido em 

conformidade com a Resolução 446/12, do Conselho Nacional de Saúde, respeitando a 

autonomia do indivíduo, a beneficência, a não maleficência, a justiça e equidade. Garantindo 

assim o zelo das informações e o total respeito aos indivíduos pesquisados. Ainda, nestes 

termos, assumo o compromisso de: 

3. Iniciar a fase da pesquisa em que há o contato com os participantes/usuários somente 

após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme determina a 

Resolução 466/2012; 

4. Apresentar os relatórios e/ou esclarecimentos que forem solicitados pelo Comitê de 

Ética (CEP) do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia; 

5. Tornar os resultados desta pesquisa públicos quer sejam eles favoráveis ou não; 

6. Comunicar ao CEPIPS/UFBA qualquer alteração no projeto de pesquisa e 

encaminhadas via Plataforma Brasil, sob a forma de relatório ou comunicação 

protocolada; 

7. Apresentar os resultados da pesquisa ao CEPIPS/UFBA após o seu término conforme 

exigência da Resolução 466/12.  

8. Adequar o projeto de pesquisa à Resolução 510/2016. 

 

Salvador, 20 de março de 2019. 

 

______________________________________________ 

Anderson Fontes Passos Guimarães 

(Estudante do curso de Doutorado em Psicologia - UFBA) 
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Apêndice C - Termo de Confidencialidade 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Título do projeto: Performances e performatividades de gênero por corpos dissidentes: um 

estudo sobre trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-queens. 

Pesquisador responsável: Anderson Fontes Passos Guimarães. 

Demais pesquisadores: não se aplica. 

Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Psicologia – UFBA. 

Local da coleta de dados: Salvador. 

O pesquisador do projeto intitulado “Performances e performatividades de gênero por 

corpos dissidentes: um estudo sobre trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-

queens” se compromete a garantir a privacidade dos sujeitos da pesquisa cujos dados serão 

coletados através de pesquisa de campo junto aos entrevistados, através de resposta a uma 

entrevista, concorda com a utilização dos dados única e exclusivamente para execução do 

presente projeto e seus produtos (relatórios, artigos, etc.). Informa que a divulgação das 

informações só será realizada de forma anônima e sendo os dados coletados bem como os 

termos de consentimento livre e esclarecido mantidos em um banco de dados mantido em posse 

do pesquisador, por um período de 5 anos sob a responsabilidade de Anderson Fontes Passos 

Guimarães. Após este período, os dados serão destruídos, conforme acordado entre pesquisador 

e sujeitos da pesquisa no ato da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

 

Salvador, 25 de maio de 2019. 

 

 

 

Nome do Membro da Equipe Executora Assinatura 

Anderson Fontes Passos Guimarães  
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Apêndice D - Declaração de Concordância com o Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

 

 

 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O DESENVOLVIMENTO 

DO PROJETO DE PESQUISA  
 

Eu, José Carlos Santos Ribeiro, pesquisador responsável pela orientação do projeto de 

pesquisa de Tese intitulado “Performances e performatividades de gênero por corpos 

dissidentes: um estudo sobre trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-queens”, 

declaro estar ciente do compromisso firmado para a orientação de Anderson Fontes Passos 

Guimarães, discente de doutorado do Curso de Pós-Graduação em Psicologia, vinculado ao 

Instituto de Psicologia, da Universidade Federal da Bahia - UFBA.  

 

 

 

 

 

 

Salvador, 25 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

José Carlos Santos Ribeiro         Anderson Fontes Passos Guimarães 

Orientador do Projeto         Orientando 
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Apêndice E - Termo de Autorização da Instituição Coparticipante 

 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 

 

Eu, Ilka Dias Bichara, diretora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da 

Bahia, estou ciente e autorizo o pesquisador Anderson Fontes Passos Guimarães a desenvolver 

nesta instituição o projeto de pesquisa intitulado “Performances e performatividades de gênero 

por corpos dissidentes: um estudo sobre trajetórias de gays afeminados que atuam como drag-

queens”. 

Declaro conhecer as Normas e Resoluções que norteiam a prática de pesquisa 

envolvendo seres humanos, em especial a Resolução CNS 510/16, de estar ciente das 

corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, do 

compromisso de garantir a segurança e o bem estar dos sujeitos de pesquisa aqui recrutados, 

dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem estar. 

 

 

 

 

 

Salvador, 25 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 

 

 

https://ips.ufba.br/ilka-dias-bichara
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Apêndice F - Roteiro de Entrevista 

 

Roteiro de Entrevista 

 

Percepção de si 

 

1- Você se sente representado por algum termo para referir-se a sua orientação sexual? 

Qual? Por quê? 

  

2- Como foi para você a experiência de reconhecer-se como tal? Pode descrevê-la? 

 

3- Em quem você buscou apoio para assumir este posicionamento? Como se deu isso? 

 

4- O que você acha que poderia ter lhe ajudado nessa trajetória? De que forma? 

 

5- Você consegue identificar fatores que dificultaram a sua conscientização da sua 

condição sexual? Como aconteceu isso? 

 

6- Quais estereótipos que a sociedade tem sobre gay afeminado? Com quais deles você se 

identifica e por quê? Em quais situações ocorre essa identificação? 

 

7- E com quais deles você não se identifica? Por quê? 

 

8- Como você percebe o preconceito contra gays afeminados em relação ao preconceito 

contra os gays não-afeminados?  

 

9- Para você existe algum prejuízo ou benefício social por conta de reconhecer-se ou 

apresentar-se como gay afeminado? Quais? Onde isso ocorre? 

 

10- Como foi para você a criação da personagem de drag? Como isso ocorreu?  

 

11- Você se sente mais à vontade quando está montado de drag? Por quê? 

 

12- Como sua família/amigos reagiram ao saber que você atua como drag? Houve alguma 

mudança nas relações sociais e afetivas? 

 

13- Você percebe alguma diferença nas suas performances como drag da maneira como 

você se comporta socialmente sem estar na personagem? Quais? 

 

14- Existe alguma performance que você exerce quando está como drag que você não 

assumiria sem estar na personagem? Quais? Por quê?  

 

 



168 

 

Transitividade das Corporalidades  

 

1- Em quais lugares você se sente mais à vontade para circular como gay afeminado? E 

como drag? Por quê? 

 

2- O que um lugar precisa oferecer para você se sentir seguro como gay afeminado? E 

como drag? Por quê? 

 

3- Quais são os aspectos que mais dificultam a sua permanência em um lugar como gay 

afeminado? E como drag? Por quê? 

 

4- Existe algum tipo de lugar que você evita frequentar? Quais são? Por quê? 

 

5- Você consegue perceber algum tipo de estratégia de enfrentamento à homofobia? Quais 

são elas? Você consegue enfrentar a homofobia melhor quando está na personagem de 

drag? Por quê? 

 

6- Para você as pessoas lidam melhor com seus aspectos e trejeitos femininos quando você 

está na personagem de drag? A que você atribui isso? 

 

 

Relações Socioafetivas 

 

1- Já se relacionou com algum homem antes e depois de começar a atuar como drag? O 

que você tem notado nesta experiência?  

 

2- Suas relações afetivo-sexuais costumam ser mais frequentes com gays afeminados ou 

com gays não-afeminados? A que atribui isso? 

 

3- Como seus namorados lidam/lidaram com o seu trabalho de drag? Houve apoio? 

Resistência? E sua família? 

 

4- Como você acha que este tipo de trabalho é visto pela sociedade? Como isso influencia 

nas suas relações? 
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Apêndice G - Entrevista com Anthony 

 

Entrevista com Anthony 

Anderson: Boa tarde, Anthony! Tudo bem? Primeiramente gostaria de saber se você se sente 

representado por algum termo para se referir à sua orientação sexual? 

Anthony: Eu acho que, condição afetiva, porque geralmente a gente fala... quando se refere a 

gay, né? a gente fala muito sobre sexualidade, qual a sua opção sexual, tem pessoas que ainda 

usam esse termo... qual a sua orientação sexual? e talvez eu me aproxime da condição afetiva... 

para me referir a nós gay. 

Anderson: E você tem algum termo que você gostaria de ser referenciado quando eu me 

referisse à sua condição afetiva? 

Anthony: Não, acho que também depende muito de quem produz o discurso, no caso, quando 

eu estou com as minhas “irmãs”, quando eu estou com a população LGBTQI em torno, eu não 

me importo com a forma que eu sou chamado. Agora quando parte de um discurso, né? que 

produz mesmo a subalternidade, aí eu já me incomodo. 

Anderson: E como foi para você a experiência de reconhecer-se como um gay afeminado? 

Anthony: É um processo, né? porque de início é muito complicado você se reconhecer primeiro 

enquanto gay, enquanto viado, e é um processo bastante doloroso com tudo que acarreta, em 

torno da minha vivência... as pessoas lhe apontam toda hora, tão sempre te lembrando que você 

é menor e que não merece ser respeitado por ser gay... para depois você aceitar que você é gay, 

então você já tem diversos problemas e tentar se enquadra em uma perspectiva heteronormativa, 

né? então, arduamente, se comportando em determinado espaços, enquanto “homenzinho”, né? 

o que se espera de um homem, e romper com isso ainda é um outro processo doloroso também, 

né? e também foi necessário através de uma vivência coletiva, com outros gays e afeminados, 

que já tivessem passado ou estavam passando pela aceitação... isso me propôs a entender e 
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aceitar ainda mais o meu corpo, que eu acredito que é duas aceitações aí, a primeira de você ser 

gay e a segunda de você ser afeminado, e estar tudo bem pra você... e então aí eu já entro na 

feminilidade, que a masculinidade imposta não deixou viver. 

Anderson: Você pode descrever como foi a experiência de se reconhecer gay, como ocorreu 

em sua família, com os amigos, como se deu essa “assumição”?  

Anthony: Como eu falei, foi doloroso, a princípio, né? só que minha mãe, ela é lésbica... eu fui 

criado com minha vó, minha mãe sempre morou fora, minha mãe é garota de programa, enfim... 

então nunca viveu comigo, então eu fui criado com minha vó, e ainda assim por ser mais velha 

costumar a ser mais que uma barreira, né? para essas pessoas, mas como minha vó já tinha 

experiência com a minha mãe, a princípio foi um susto, porque querendo ou não a família tenta 

renegar isso, fazer de conta que não existe, embora, já tenha uma experiência familiar que seria 

com a minha... foi doloroso... no início.... mas a minha vó aceitou depois de um tempo, 

inclusive, até me ajudou na caracterização de drag, mas eu acho que para todo viado, 

inicialmente, além da família, ter que lidar com o próprio corpo já é uma questão bastante difícil 

e comigo não foi diferente, sabe? me entender... inclusive, teve um período que eu era 

homofóbico, inicialmente, de renegar toda a classe LGBTQI, e dizer que estava errado, 

justamente, por estar infiltrado nesse discurso, né? então foi um processo bastante árduo. 

Anderson: Além de se reconhecer como gay, o processo de assumir seu corpo do jeito que ele 

é, com os trejeitos, com a performance do feminino, foi uma questão também para você? 

Anthony: Olhe, foi... foi... mas a partir do momento onde eu... por isso que eu acredito na 

coletividade, que foi um mecanismo muito importante para a vida, né? porque a partir do 

momento que eu ingresso e passo a conviver com outros LGBTQs, que eu procuro essa 

amizade, eu percebo que a vida se torna mais fácil no sentido de aceitação, então, inicialmente, 

foi difícil até para controlar o meu modo de existir, o meu modo de ser, mas depois que me 
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conecto com outros corpos que compactuam com minha vivência, se torna mais fácil viver e 

sentir. 

Anderson: O que você acha que o contato com esses outros corpos trouxe como facilitador 

desses processos? 

Anthony: Essencial, eu acho que trabalhar os encontros é dizer que há uma potência nos 

encontros e na coletividade como eu já falei, eu acho que a vida se torna possível quando nós 

temos pessoas que compartilham de nossa vivência e sabem o que nós passamos diariamente, 

então, trabalhar os encontros é dizer que a vida se torna possível a partir dele. 

Anderson: Você buscou apoio em alguém para poder assumir esse posicionamento? 

Anthony: Eu busquei apoio na população, né? e também nos Orixás, que me ensinaram também 

a viver comigo mesmo, né? acho que foi uma teia, eu criei uma teia, e acho que acontece muito 

com outras pessoas da comunidade LGBTQI, que é criar uma teia onde a gente vai se 

aproximando daquilo que é, das nossas “irmãs”... aumenta a nossa potência de ser e existir no 

mundo e tal espaço, então, foi isso... na própria população LGBTQI, nos Orixás e em mim 

mesmo depois, que pude me sentir mais à vontade enquanto gay afeminado. 

Anderson: O que você acha que poderia ter lhe ajudado nessa trajetória e de que forma? 

Anthony: Eu acho que não há forma de ter ajudado, sabe? Por quê? Porque nós vivemos sob 

um discurso que nos caracteriza, nos subalterniza, nos dá o aval de errôneos, desde a construção 

da humanidade no século XVII, XVIII, XIX, enfim... quando surge o termo gay, porque antes 

não éramos pensados, segundo Foucault, então não haveria um meio de ter facilitado o processo 

porque a nossa cultura, ela nos coloca nessa posição a todos os instantes, e nos processos de 

descobertas, por nós estarmos totalmente infiltrados por esse discurso, é difícil, você não tem 

como sair dessa perspectiva  hegemônica, você começar ali e você entender que você está certo, 

eu acho que talvez isso aconteça mais hoje em dia, né? por uma força que nós estamos criando, 

pelo que nossa população está fazendo agora, mas anos atrás... mas anos atrás que talvez não 
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tivesse essa força toda, não haveria forma, acho sabe, de ter se tornado mais fácil. Acho que o 

descobrimento, ele foi ardo, mas que durante um tempo como eu falei, se torna mais fácil 

quando a gente tem o contágio ali, mas o processo em si, quando você percebe seu corpo, é 

difícil até para você mesmo compreender a sua corporeidade. 

Anderson: Hoje você está com quantos anos? 

Anthony: Vinte e um. 

Anderson: Dentro desse contexto que você relatou da forma hegemônica na qual estamos 

inseridos, você pensa sobre alguma coisa que poderia ter facilitado a sua trajetória em se 

reconhecer como quem é?                   

Anthony: Se teria uma forma facilitadora? 

Anderson: Sim, do tipo, hipótese do que poderia ter acontecido em relação a sua família e 

amigos... o que eles poderiam ser ou se comportar para que pudesse lhe ajudar, para tornar 

menos sofrida essa experiência de ter que lidar com a homofobia? 

Anthony: Eu acho que a família é o primeiro lugar, o primeiro espaço digamos assim que vai 

nos ceder essa aceitação, essa vivência mais tranquila, mais aceita, então, acho que a família 

seria esse lugar onde nós vamos colocar a cabeça e ouvir que nós não estamos errados, a 

amizade também... é por isso, que eu rompi com muitas amizades, porque eu vivia com pessoas 

héteros, cis, né? onde não compreendia de certa maneira o que é ser esse corpo, o que é ter esse 

desejo, essa condição afetiva, e conviver com eles fazia com que eu sofresse muito. E então eu 

acho que ser membro da população LGBTQ é também ir passando por cima, uma corrida, né? 

onde a gente vai derrubando obstáculos, e nesses obstáculos também está a família, a amizade, 

a gente vai passando por cima de tudo isso, e é justamente quando a gente se une, com outros 

que pensa como nós e que tudo faz sentido, então, eu acho que a família e a amizade talvez 

fosse o primeiro, né? as primeiras causas que poderiam nos dá um posicionamento e fazer com 

que nossa vida fosse possível, mais fácil. 
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Anderson: Você consegue identificar fatores que dificultaram sua conscientização da sua 

condição sexual? 

Anthony: Acho que o discurso dominante está atrelado a todo o instante, o que dificultou muito 

foi ouvir que eu vivia uma vida errada e que eu precisava mudar, se não eu ia para o inferno, e 

aí foi justamente neste processo que eu busquei a igreja, a igreja universal foi uma das, para 

mudar, tentar mudar, a minha vida, o meu desejo, né? Pera aí que eu me perdi na pergunta... 

como foi que você perguntou? 

Anderson: Você consegue identificar fatores que dificultaram sua conscientização?  

Anthony: Eu acho que foi justamente isso, a igreja foi um desses fatores.  

Anderson: Você procurou a igreja sozinho ou em família, como foi? 

Anthony: Fui sozinho, porque é muito difícil você viver, eu, com cinco anos de idade, por 

exemplo, já afeminada, ouvir na rua, evitar tentar passar por determinados lugares porque já 

sabia que tinha algo de errado ali, eu não podia passar por ali porque eu ia ser xingado, e aí 

você cresce achando que há algo de errado em você ser justamente seu corpo, então, é muito 

complicado em seu processo de desenvolvimento, você saber de que está errado. Aí eu busco a 

internet com discursos de pessoas que já foram ex-gays, ex-viados, e essas pessoas falam: você 

vai conseguir a partir do momento em que você for à igreja, e aí eu busco a igreja, sem família, 

sem nada. 

Anderson: Com qual idade, você procurou a igreja? 

Anthony:  Com 12 anos, eu acho que é quando eu estou completamente me entendendo que 

tem algo ali entre aspas, tem algo errado ali, e eu preciso mesmo correr atrás disso, e aí foi na 

igreja, não só na igreja, né? mas as relações de poder elas costumam ser bastante árduas, e aí 

eu vou para a escola, e aí eu vou estar nos outros espaços que nos constituem, e tudo se torna 

muito difícil, mas essas relações de poder faz com que nossas vivências se tornem totalmente 

árduas mesmo, né? e aí, é como eu falei, eu busco a igreja, e aí eu recebo a unção, e aí eu recebo 
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descarrego, e aí eu recebo tanta coisa e de nada adianta, porque não há nada de errado em ser 

isso, né? em ser esse corpo. 

Anderson: E como foi o seu processo dentro da igreja até sair dela, e decidir que a solução para 

os seus problemas não estava ali? 

Anthony: Ai gente, foi muito trabalhoso, foi um processo onde como eu falei, eu passo a ter 

acesso aos Orixás, no processo de descobrimento, de aceitação, quando eu saio da igreja, 

porque, inicialmente, eu não me aceitava... Para você ver, né? ser gay, ser viado é você procurar 

um mecanismo de refúgio de não ser aquilo, e aí eu vou para a igreja, tinha uma moça que me 

levava, e essa moça era da universal inclusive, e aí eu passei a ir, eu passei a ter acesso à sessão 

de descarrego, e aí percebi que não mudava, eu percebi que não tinha resolução para um desejo 

que é natural, hoje eu entendo que é natural, né? com todas as aspas do natural, porque eu 

problematizo até o conceito de naturalidade, mas enfim. Então, eu percebo que não tinha 

resolução e que tava cada vez mais difícil, eu crescia, já estava com treze anos, já tinha passado 

um ano, e que não tinha respostas para todos aqueles descarregos, para todos aqueles discursos 

que me coloca como demoníaco. E aí é quando eu percebo que tem alguma coisa de errado ali 

também, porque eu fiz de tudo, tudo que me pedia para ser feito eu estava fazendo e não 

adiantava, e aí eu me revolto contra esse sistema e digo não tem alguma coisa de errado aí, 

peraí, aí vou buscar essa aceitação, esse amparo justamente nas correntes de matriz africana 

também. 

Anderson: Alguém te levou, como aconteceu isso? 

Anthony: Acho que os próprios artistas, os artistas constituem a nossa teia também de ser, de 

existir, eu acho que a arte ela esteve presente desde o início também em mim, e é, justamente, 

por conta da arte que eu consigo transitar nesses espaços, sair daquilo e compreender a vida, a 

umbanda, o candomblé, enquanto potências em nossas vidas. 

Anderson: Quais os estereótipos que a sociedade tem sobre o gay afeminado? 
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Anthony: Nossa... é bem problemático isso, né? porque o problema não está em ser afeminado, 

tá na caricatura, que nos coloca a todo instante como palhaços, que nos coloca a todo instante 

como pessoas que só conseguem servir, só conseguem fazer aquela função que é rir, né? Então, 

ser afeminado... É isso! justamente ser um ser que não se preocupa com as singularidades 

corpóreas, mas que só servem para rir, acho que é aí que está o problema. 

Anderson: Você se identifica com algum desses estereótipos? 

Anthony: Difícil, eu acho que eu me identifico com o riso, porque eu precisei também que o 

riso estivesse presente na minha vivência para que talvez as coisas se tornassem um pouco mais 

fáceis, né? mas quando me rechaça, quando me coloca somente enquanto ser que faz rir, que 

me coloca para fazer rir à heteronormatividade, aí eu não me identifico, quando me coloca para 

fazer rir à minha população, eu concordo e me identifico, porque através do riso também que a 

nossa população vai conseguir, quando a gente pensa os espaços drags que há, né? que os risos, 

que as performances, ali não há nada de errado, porque nós estamos nos fortalecendo, nós 

estamos nos apropriando daquilo, para potencializar nossas vivências, agora, quando elas nos 

coloca para servir à heteronormatividade compulsória, a esses espaços que nos colocam como 

subalternos, aí que eu vejo um problema e que não há uma afinidade. 

Anderson: E com quais estereótipos você não se identifica? 

Anthony: Nossa, eu acho que é, justamente, o estereótipo de viado que quer a todo instante 

somente sexo, de ser um viado que não se preocupa com o coletivo, que não se preocupa com 

as questões porque nós somos seres supérfluos, né? De que nós não estamos preocupados com 

tudo que nos cerca, com nossa construção de família, então, eu não me identifico com essa 

categoria que nos coloca como seres repulsivos, esses estereótipos que tentam nos enquadrar, 

se não palhaços, aquilo que se espera de um homem, não me identifico com essas estruturas 

que foram criadas para nos enclausurar.  



176 

 

Anderson: Como você percebe o preconceito contra gays afeminados em relação a gays não 

afeminados? 

Anthony: Nossa, acho que desde a... quando você se reconhece, né? porque a primeira coisa 

que a gente escuta da família, eu, primeiro, da minha mãe, inclusive, minha mãe lésbica sabendo 

que eu sou gay, viado... é o seguinte: tudo bem, você pode ser, não há nada de errado, agora 

você não precisa ser afeminado, né? você... qual a sua vontade filho? você pretende se siliconar, 

né? então, eu me perdi na pergunta... 

Anderson: Como você percebe o preconceito contra gays afeminados em relação a gays não 

afeminados? 

Anthony: Então, o gay afeminado ele já passa por um descobrimento de aceitação dele, um 

processo mais difícil, porque quando você é afeminado, você rompe uma outra barreira, porque 

já não basta você ser gay, você ser afeminado tudo se torna mais difícil, porque nossa sociedade, 

ela é totalmente heteronormativa, né? ela é totalmente... ela carrega esse discurso que vai nos 

colocar mesmo uma perspectiva robótica, ou seja, você pode ser gay com tanto que você não 

seja afeminado, então, que se torna mais difícil, quando você rompe... você já transgride por 

você ser gay, agora você transgride uma segunda vez, quando você carrega em seu corpo, nas 

suas atitudes, esse tom feminino, se a gente pode dizer dessa maneira, acho que a sociedade tem 

pavor ao que carrega a feminilidade, é difícil você romper uma segunda vez, porque a princípio 

você quer se encontrar, tudo bem você ser gay, então você vai se comportar de determinado 

modo, e aí você vai ter que romper o que você já rompeu pra você ser esse corpo que não se 

importa mais com esse discurso que nos coloca como seres repulsivos. 

Anderson: Você pensa que você passaria por outro tipo de experiência em relação ao 

preconceito se você não fosse afeminado, mesmo sendo gay? 

Anthony: Ah... com certeza. 

Anderson: Quais seriam? 
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Anthony: Eu acho que  a vida de um gay não afeminado é mais fácil, por que é mais fácil? 

porque você consegue transitar nos espaços de um modo onde você não seja tão julgado, isso 

não quer dizer que um gay não afeminado não sofra, sofre sim. Inclusive por ouvir, você sabe 

que você é aquele corpo mas você está fingindo não ser, ou você, naturalmente, né? e entre 

aspas aí, você não é, você não carrega essa feminilidade, então, por exemplo, você conseguiu 

um emprego, muitas das vezes pode ser prejudicial quando você tem esses traços, né? em você 

conseguir determinadas vagas, sei lá, até em igreja também, porque tem gays que frequentam a 

adventista, sei lá, o que for, então você não está ali a todo o instante sendo seguido pelo pastor, 

pelos os que compõem o espaço, enfim, então eu acho que a escola é um lugar terrível, se eu 

estou falando por mim, imagina para uma pessoa trans ou travesti, né? que um dos primeiros 

espaços que faz com que tudo se torne mais difícil, né? de abandono... então, quando você não 

é um gay que carrega essa feminilidade fica mais fácil, porque você não escuta diretamente, 

tudo aquilo que um gay que já rompe com tudo isso escuta. 

Anderson: Você poderia me listar alguns tipos de prejuízos ou benefícios por conta de se 

reconhecer e se apresentar como gay afeminado? 

Anthony: Eu já perdi amizade, isso na infância ainda porque eu percebia que tinha uma coisa 

errada comigo, assim... não errada comigo, né? mas naquela época, naquela mentalidade minha, 

quando os pais e mães não queriam que seus filhos estivessem ao meu lado, eu era uma ameaça, 

então ali, eu já entendia que tinha algo de errôneo, né? e ali foi o primeiro dano que eu vim 

sofrendo, né? e aí como consequência, e aí a gente está no desenvolvimento, aí a gente percebe 

que empregos eu já perdi... eu só trabalho, hoje, como professor, estagiário, e aí eu ir para 

determinados colégios e me entrevistarem, e ali eu já perceber que o diretor ou diretora já não 

tava gostando do modo com que eu era, com que eu sou. Então, é esses espaços, assim, de 

amizades e de trabalho, acho que afetam diretamente. 

Anderson: Certo... e como foi para você a criação da personagem da drag? 
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Anthony: Ai... a drag é, justamente, o momento onde eu percebo que o meu corpo carrega uma 

potência e eu me sinto muito mais à vontade para poder seu eu mesmo, então eu penso que 

preciso fazer com que essa drag crie proporções inimagináveis, eu preciso fazer com que a 

drag, ela transite entre os espaços e que ela faça com que as pessoas repensem o próprio 

discurso que carregam, repensem a corporeidade, repensem tudo que ela construiu em torno do 

que é ser normal, do que é natural, então, a minha drag, ela nasce ainda quando eu estou no 

ensino médio, quando eu estou com 16 para 17 anos ainda, foi cedo, né? assim e a partir disso 

com 17 anos eu já estava em universidades dando palestra sobre a perspectiva LGBTQ, sobre 

a perspectiva drag, então, ela nasce, justamente, quando eu percebo que há uma potência em 

ser esse corpo, que há, que eu posso conseguir acessar espaços e que eu consigo através deste 

acesso contaminar outros corpos, contaminar discursivamente, e eu acho que é, justamente, 

através de minha drag que eu consigo fazer com que as pessoas compreendam o que é gênero 

e sexualidade, por exemplo... então, é um mecanismo de potência mesmo, eu acho que ser drag-

queen, ser transformista, é uma outra transgressão ainda, né? a nossa vida é construída de 

transgressões, né?         

Anderson: Você se sente mais à vontade montado de drag? 

Anthony: Eu percebo que quando eu estou de drag e eu me olho no espelho, eu sinto que, eu 

percebo que posso me sentir mais eu mesmo... eu percebo que ali há uma força que apesar de 

eu ter uma força em ser esse corpo gay, esse corpo viado, ser aquela drag é entender que eu 

consigo romper comigo mesmo, que eu consigo romper com tudo que eu criei antigamente, e 

aí vem uma história na cabeça de tudo aquilo que me fizeram acreditar por eu ser um gayzinho... 

e acho que sim, que eu me torno mais... que é mais fácil me ver ali, justamente pela potência 

discursiva, ou seja, eu provoco uma desestabilidade do conceito de gênero, eu rompo com o 

conceito do que é ser feminino, rompo com o conceito do que é ser mulher também, porque ali 

eu estou fazendo uma paródia de uma performatividade que coloca as mulheres e cria um 



179 

 

conceito do que é ser mulher, na perspectiva de atos, porque ser uma mulher é uma construção 

de... de atos, né? segundo Butler, Simone de Beauvoir etc. Torna-se mulher, né? ou seja, eu 

consigo, fazer com que Sofia seja justamente esse mecanismo de paródia, de rompimento, de 

problematização, então, há uma aceitabilidade, há um conforto em me ver ali, mais do que 

quando estou de boy. 

Anderson: Considerando todas as transgressões que você já relatou, que é possível fazer 

quando se está montado de drag, como você percebe a reação das pessoas diante da sua 

personagem, e como é para você essa reação? se você não estivesse montado de drag, estivesse 

performando os mesmos trejeitos, as mesmas feminilidade, mas sem estar montado de drag, 

você se sente mais à vontade para agir assim, montado ou de boy? 

Anthony: Então... para passar mensagem, para ir em determinados lugares e trazer 

determinadas questões que nos cercam, eu me sentido mais à vontade enquanto drag, por quê? 

Porque eu percebo que há um impacto maior em você carregar essa desconstrução corporal, 

porque quando eu parto de ser um viado, eu estou trazendo uma desconstrução de jeitos, de 

atos, eu não estou trazendo uma desconstrução corpórea em si, da forma como que você me 

olha e você identifica, quando eu estou de drag, eu consigo entender, eu consigo perceber que 

o impacto, ele já é feito, já é ocasionado no primeiro momento, no olhar, e você talvez nem 

compreenda o que sou eu, o que é esse corpo, então, quando eu entro em uma universidade, por 

exemplo, pra dar palestra sobre o movimento e, normalmente, eu estou de drag queen, eu 

percebo que ir, enquanto transformista, as pessoas conseguem fixar mais os olhos e até 

prestarem ainda mais atenção no que eu estou trazendo. 

Anderson: É como você tivesse mais credibilidade? 

Anthony: Sim. Eu acho que as pessoas sabem, querendo ou não, que nós ocupamos uma 

posição subalterna, inferior, eles nos colocam inferiores a todo o instante, né? então, eles sabem 

que nós vivemos numa perspectiva marginal. Quando uma drag queen, quando 
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uma travesti, vai falar uma coisa, é... há certa credibilidade a mais, porque você, a princípio, já 

tá rompendo ali com algo, que eu acho mais difícil romper com o conceito de corporalidade, do 

que é ser homem ou do que é ser mulher. Então, por isso que a vivência trans e travestis é mais 

difícil ainda porque é 24 horas ser esse corpo, enquanto que para mim, drag queen, é naquele 

momento, querendo ou não, então é... a gente costuma em determinados momentos escutar mais 

aquelas pessoas que tem mais a nos dizer, que já traz um impacto no primeiro momento, então 

eu percebo que sim, quando estou montada as pessoas tendem a ficarem mais fascinadas com 

o que eu estou propondo do que quando eu estou de boy. 

Anderson: No caso de gay afeminado, por exemplo, você acha que ele não rompe com a 

essência de ser homem e ser mulher? 

Anthony: Rompe, rompe porque há uma categoria discursiva que diz a todo instante o que é 

ser homem também, né? homem não pode ter afeto, homem não pode ser amigo assim de 

abraços a todo instante, não pode, homem tem que se comportar de determinado modo, tem que 

se vestir de determinado modo, então quando você é viado, você rompe também com esse 

processo analítico que nos enclausura e que chamam de essência. 

Anderson: Nesse caso do gay afeminado, ele não teria a mesma credibilidade para ser ouvido? 

Anthony: Teria credibilidade? teria. Mas eu acredito que ser drag, é outra transgressão, então 

eu acho quanto mais você ocupa um lugar subalterno, mais você tende a ter outras experiências, 

mais você tende a carregar um discurso mais potente, e fazer com que as pessoas também 

percebam isso, inicialmente no olhar, no corpo, né? na forma de se vestir, na vestimenta, e 

segundo, na sua potência discursiva, então não que o viado não tenha, ele tem, nós temos, essa 

vontade máxima, mas eu vejo que o lugar que você ocupa quanto mais você sofre, mais você 

carrega essa força corpórea, discursiva etc. 

Anderson: Sim... sim... e a sua família... como ela e seus amigos reagiram ao saber que você 

atuava como drag-queen? 
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Anthony: Nossa! foi babado, né? minha vó primeiro achou uma calcinha na minha gaveta, 

então, o que é isso aqui, o que é essa calcinha? o que é esse sutiã? o que é que você está 

fazendo? Minha mãe depois que soube, embora minha mãe more distante, more em outro 

estado... filho, o que é que está acontecendo? você disse para mim que não tinha vontade de ser 

mulher, colocar silicone? Então, é muito complicado, e aí até eu explicar o que está 

acontecendo, que ali há algo, não que eu queira modificar o meu corpo, que não tem nada de 

errado nisso também, né? mas de que ali é uma performance, que ali é um personagem. Nossa! 

até compreender o que é que está acontecendo é muito difícil e aí, foi complicado, foi... a 

princípio, não foi fácil, minha vó compreender que se tratava de uma expressão artística, mas 

com um tempo tudo se tornou mais fácil até ela me ajudar me montar, até ela ver essa espuma 

que eu estou colocando dentro do vestido se está mais inchado um espaço que o outro, se o meu 

peito está maior que o outro, né? hoje minha vó é minha fuga, é uma das formas que eu tenho 

de fazer com que minha vida seja possível, mas, a princípio, foi bem punk heavy metal.  

Anderson: Houve alguma mudança, alguma mudança nas relações sociais e afetivas, por conta 

de você atuar como drag? 

Anthony: Demais! Eu percebia que antes, eu digo assim, principalmente, no campo afetivo de 

relacionamento, porque, a princípio, eu não tinha interesse, querendo ou não, não sei se era 

interesse, mas eu vivia em uma ótica tão heteronormativa que eu me aproximava de homens 

gays que não fossem afeminados, e, às vezes, nem porque eu queria, mas porque acontecia, eu 

estava perto de gays não afeminados, principalmente no campo afetivo e até então eu não via 

problema nisso, não problematizava, tava ok! quando eu me entendo enquanto drag eu percebo 

que eu sinto a necessidade de estar próximo de viados afeminados que rompam com esse 

conceito do que é ser gay, o que é ser viado, né? Então eu percebo que, principalmente, na 

afetividade, eu me afasto a partir disso, de pessoas que não transgridam, não que viado, gay não 

transgridam, já é uma transgressão, mas que vivam em uma ótica de boyzinho, não me interessa 
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mais, seja assim no jeito, em não mostrar a afetividade em público, em não demonstrar amor, 

enfim, eu percebo que a partir daí eu tenho dificuldade em conviver com pessoas que não 

pensem e não ajam como eu. 

Anderson: Você percebe alguma diferença entre as suas performances como drag e da maneira 

como você se comporta socialmente sem estar na personagem? 

Anthony: Percebo que quando eu estou de drag, embora, eu já rompa com essa masculinidade, 

embora eu já rompa com tudo isso enquanto viado, eu percebo que quando eu estou enquanto 

drag, ali eu me sinto muito mais à vontade para transitar, trazer novas formas de pensar o 

próprio corpo, sabe? eu percebo que no processo de caracterização, no processo de uma peruca, 

de um vestido ou o que seja, ali eu me sinto ainda mais à vontade para pôr para fora o que talvez 

eu não consiga enquanto viado, sabe? Porque, embora, eu coloque muitas coisas no campo 

discursivo, na convivência, a gente ainda vive em um processo de repressão muito grande, então 

talvez tem momentos que eu não sou esse viado afeminado, tem momentos numa entrevista de 

emprego para uma escola, por exemplo, eu precise me controlar, digamos assim, para que eu 

consiga uma vaga, infelizmente. Claro que eu não consigo ser um boy, boy, boy, né? Você vai 

perceber que ali tem traços do que consideramos feminino, do jeito, mas eu tento me controlar 

para poder ser aceito naquela escola, mas quando eu estou de drag, não. Não há como controlar 

algo que explicitamente é visível, você não tem como controlar o jeito porque a sua própria 

figura já está transgredindo, sua própria imagem já carrega isso. Então, eu consigo, através 

da drag-queen, potencializar aquilo que eu acredito ser. 

Anderson: Existe alguma performance que você exerce quando está como drag que você não 

assumiria sem estar na personagem? 

Anthony: Você diz em estar no palco mesmo? 

Anderson: Alguma performance que você exerce como drag que você não assumiria estando 

de boy? 
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Anthony: Há sim, nossa, deixa eu pensar! Acho que quando eu estou montada, eu pego o buzu 

de drag, eu já peguei, já amanheci pegando o ônibus, enfim, talvez eu fale ainda mais, mesmo 

estando montada, estando com minhas amigas no ônibus, enfim, eu consiga ser um ser que 

denuncie ainda mais, efetivamente, enquanto eu tô de drag-queen, acho que eu tomo uma 

proporção ainda maior, por isso que eu digo potência, né? o que Nietzsche pensa enquanto 

potência, né? então eu consigo fazer com que meu corpo alcance proporções que até então eu 

não teria coragem, enquanto viado assim. 

Anderson: Quais seriam essas proporções dessa performance? 

Anthony: Eu acho que talvez não ligar mesmo para o que é considerado normal, né? e ficar de 

cabeça para baixo no ônibus, e de botar as pernas para cima, e de gritar com as monas e sair 

pelas ruas correndo, e fazer com que a vida seja mais afetiva com as minha parceiras também, 

porque eu acho que tudo muda, quando você está com outras drags-queens, você se torna, pelo 

que eu percebo, mais amorosa até, porque você sabe e tem noção da proporção do que aquele 

corpo também está fazendo, então, eu acho que abarca tudo isso, até afetividade com suas 

amigas, com seus amigos viados, enfim, coisa que no cotidiano, por exemplo, você não seria 

tão afetuoso, não tão afetivo, porque não pode, né? eu era assim antes de me assumir, duro... e 

atento aos deslizes, aqueles sinais que podiam me revelar... 

Anderson: Em quais lugares você se sente mais à vontade para circular enquanto gay 

afeminado? 

Anthony: Nossa! Eu acho que, por exemplo, em livrarias e museus, eu... esses espaços 

culturais, eu não quero colocar uma ordem de valor, o que é ser cultural, não estou dizendo que 

em uma comunidade, você não tenha um campo de cultura ali, jamais, não um discurso 

classificador, mas nesses espaços que eu citei, aqui eu me sinto mais à vontade, embora, eu 

perceba que todo o lugar, ele é, ele carrega uma violência, um perigo, né? principalmente, 

quando a gente vive sob uma cultura, agora um governo que nos coloca a todo instante, 
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enquanto seres repulsivos e marginais, então, isso acarreta que as pessoas que seguem esse 

governo estão por todos os lugares, então assim, todo canto é passível de violência, e não que 

eu me sinta totalmente seguro, mas eu insisto e prefiro em continuar rompendo com toda essa 

construção que nossa cultura acarreta. 

Anderson: E como drag, em quais locais você se sente mais à vontade para poder circular? 

Anthony: Enquanto drag, eu acho que é justamente nos espaços que tem as minhas ali também, 

que tem os meus ali também, e aí o Âncora do Marujo, por exemplo, Caras Bocas, Tropical, 

enfim... embora, tenha um certo probleminha na Tropical, que eu acho que não vou nem citar, 

nesses lugares onde há pessoas e artistas como eu, eu me sinto mais à vontade, em exercer a 

minha expressão artística, para além da expressão artística, eu vejo a drag, não só como 

expressão artística, né? mas como um corpo que para além de estar proporcionando arte, está 

proporcionando também uma vivência, porque se a gente para pra pensar, existe transformistas 

como Rainha Lulu, que eu admiro pra caramba, que não está montada somente na noite, já 

conversei com Lulu no carnaval, e Lulu tava vindo do show do “É o Tchan”, montada de dia, 

então... É isso, para além da arte do lugar, enquanto a gente considera enquanto artístico, né? 

mas também nas vivências. 

Anderson: A que você atribui o fato de sentir-se mais à vontade em determinados lugares como 

gay afeminado e em outros não? e a que você atribui o fato de você se sentir mais à vontade em 

alguns lugares como drag e em outros não? 

Anthony: Eu acho que as pessoas, né? que permeiam os espaços, o que eu quero dizer é que 

quando nós temos acesso à informação, quando eu estou, por exemplo, em uma livraria, 

geralmente, não estou dizendo que todo mundo, por que tem muita gente que lê muita merda 

também, e usa dessa merda para classificar e colocar na perspectiva do que é certo e o que 

errado, né? só que, geralmente, as pessoas que tem acesso à informação, elas tendem a 

compreender a pluralidade, por isso, eu me sinto mais confortável como viado nesses espaços 
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que eu citei, como livraria, museus, esses espaços culturais, shows, enfim, de artistas que 

pensam como nós, né? então, eu percebo isso, as pessoas que permeiam é que vão nos colocar 

e nos dar o status de segurança ou não, né? e novamente como eu estou como drag-queen no 

lugar que tem artistas que compartilha das vivências igual a minha, obviamente eu me sinto 

mais confortável. Então as pessoas que permeiam os lugares é que impõem essa forma, essa 

aceitabilidade, esse conforto. 

Anderson: O que um lugar precisa oferecer para você se sentir mais seguro como gay 

afeminado? 

Anthony: O que um espaço precisa oferecer para você se sentir mais seguro? 

Anderson: Como gay afeminado. 

Anthony: É muito complicado, eu acho que novamente as pessoas, sabe? porque assim, quem 

nos classifica e nos coloca nessa marginalidade são as pessoas que obedecem a um discurso 

dominante nas relações de poder, como a igreja, o Estado, o Governo, a Medicina, que nos 

classifica a todos instante, então, esse discurso já está construído no imaginário, as pessoas 

tendem a seguir o que está imposto pela cultura, pela construção, então, é novamente as pessoas 

que vão me assegurar esse conforto, né? então, o espaço tem que me proporcionar, para além 

de cultura, de livros, claro, aonde eu me sinto à vontade, em festa também eu me sinto à vontade, 

na noite, embora muitos héteros cis estejam invadindo os ambientes LGTBQ, inclusive, foi o 

porquê eu parei de ir, né? o problemático aí, mas enfim, é as pessoas é que vão, num todo assim, 

de modo grosso, de grosso modo, é que vão me atestar esse conforto, não que não tendo pessoas 

que não pense como eu, como nós, que eu não vá frequentar, não é isso, eu vou estar presente, 

porque eu acho que é justamente a minha presença que vai desestabilizar toda essa categoria 

discursiva, é necessário estarmos ali, para de um jeito ou de outro provocar reflexões, mas de 

modo geral, quando a gente está rodeados de pessoas que entendem o que nós somos as coisas 

se tornam mais fáceis. 
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Anderson: E quais são os aspectos que mais dificuldade sua permanência em um lugar como 

gay afeminado?  

Anthony: Eu acho que a própria repressão, né? e aí eu digo a repressão de modo bem amplo 

mesmo, né? porque existem repressões e repressões, né? um olhar pode ser repressivo, né? uma 

expressão pode ser repressiva, né? então, a própria repressão de amplo modo é que vai me 

deixar desconcertado, com o sentimento de inferiorização ou não, existe a repressão, existe o 

não entendimento sobre o que é, eu já percebi que eu estando em determinados lugares, por 

exemplo, em uma universidade que é onde eu costumo falar, as pessoas não compreendem sobre 

o que é a pauta LGBTQ, mas a partir do momento que eu começo a falar sobre e elas tiram a 

dúvida, percebe que ali há um contágio, uma contaminação positiva, e ali se torna até mais fácil 

de certa maneira. “Ah... eu tenho um sobrinho que age dessa maneira, eu não tinha entendido, 

você falou agora eu entendi!”, “Ah... isso está acontecendo com minha vizinha, vou falar com 

ela!” Vários feedback's positivos assim, né? então, é justamente... para eu não me perder... a 

repressão é que faz com que... é uma das coisas, né? que faz com que eu não me sinta à vontade, 

quem segue fielmente esse discurso caraterizador, que vai justamente me desestabilizar e é 

justamente ali que eu percebo que preciso fazer a diferença. 

Anderson: E como drag, quais os fatores dificultariam sua permanência em lugar? 

Anthony: Ai gente, o shade, é um termo que as drags usam para gongar, zombar das outras 

drags, então eu não me sinto ligado ao shade, não me sinto à vontade mesmo sabendo que há 

ali uma expressão cultural da nossa população, que é brincadeira, mas eu não me sinto à vontade 

de estar nesses espaços com drags que estejam fazendo isso naquele momento ali, por quê? 

porque eu acho que nossa vida já é difícil demais, e, embora, eu acho que seja brincadeira, eu 

acho, eu acredito, que e eu compreendo também que esses espaços são refúgios para nós, eu 

não acredito que, embora, seja cultural, eu não estou dizendo que é errado quem faz, não é sobre 

isso, mas é que para mim, por exemplo, eu me sinto super mal, eu sempre me sinto super mal, 
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com toda gongação, de falar: "sua roupa está horrorosa", "que cabelo é esse, que jeito é esse?!", 

“se comporta de determinado modo, viado, sua performance está horrorosa”, de forma 

grosseira, então, eu percebo que o shade, eu não me conecto a isso, porque acho que a nossa 

coletividade, o nosso senso ali de humanidade, de contaminação, ele precisa fazer com que a 

vida se torne possível, tem pessoas que se refugiam na arte, para fazer com que ela exista. Então 

você está ali diretamente, eu, por exemplo, sempre me senti péssimo quando estou lidando com 

o shade, que permeia o cenário drag, não estou dizendo assim, que é persistente, acontece 

bastante, acontece, mas enfim, então acho que o shade, é uma coisa que eu... no contexto drag, 

ali... nesses espaços, eu não me sinto conectado, e isso me desestabiliza. 

Anderson: Você já se apresentou em locais em que o público fosse majoritariamente 

heterossexual?  

Anthony: Já, já eu já... 

Anderson: Como foi isso para você? 

Anthony: Então, primeiro a universidade, quando eu estou no espaço hétero-cis, né? é 

complicado porque eu vou estar lidando com pessoas que estão acostumada a ver minha 

população servindo como fantoches, como seres risíveis, então eu tomo muito cuidado ali, 

porque senão eu vou acabar fazendo o que eu falei lá no início, servindo da população LGBTQ, 

para fazer com que outras pessoas, a população hétero dê risada, eu vou está sendo controverso, 

então eu tomo muito cuidado. Primeiro na universidade, eu já fiz performance onde a maioria 

não é a população como nós LGBTQ e em festas também, até de família com todas as aspas aí, 

assim, essa duplicidade, esse cuidado para você não ser um palhaço, não ser visto como palhaço, 

não ser visto novamente ou ser colocado nesse lugar, mas também de ter uma potência enorme 

ali, geralmente quando eu me apresento, assim, eu costumo falar, as minhas performance trazem 

uma mensagem muito grande, de um sistema, eu costumo fazer isso, quando estou de drag, ou 

estou dando palestra, ou eu estou trazendo uma música do tipo... performando... que 
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proporcione esse pensar, então, é interessante, porque eu costumo ter um retorno muito bom, 

sabe? claro que tem pessoas que não vão compreender, vão continuar com a mesma merda 

de mente, e vão continuar da mesma maneira, mas eu sinto que, de algum modo, eu provoquei 

ali uma desestabilidade, eu provoquei ali um novo pensar, eu fui o precursor de um movimento 

ali naquele corpo e eu acho interessante isso, e isso, provavelmente só foi possível, para algumas 

pessoas, porque eu estava montado de drag, se estivesse de boyzinho, afeminado assim como 

eu sou, elas, provavelmente nem dariam crédito ao que eu tava falando. 

Anderson: Existe algum tipo de lugar que você evite frequentar? 

Anthony: Eu acho que como experiência própria mesmo a igreja, né? eu acho que a igreja é 

um lugar que eu tenho hoje... é repulsiva, né? é um certo pavor assim, pelo que eu passei, né? 

mas não dizendo que não seja possível, claro, também deve ser um lugar que devemos ocupar, 

porque não, né? a gente ver aí hoje igrejas cristãs com pastoras trans, etc, ou seja, a gente tá 

aprendendo a ressignificar esses espaços, né? a contaminar esses espaços, a fazer com que nós 

estejamos presentes na religião também, por quê não? se há uma seletividade católica, de 

determinadas questões da bíblia, porque a gente não pode ressignificar também o próprio 

conceito de bíblia, enfim, né? aí é uma questão complicada, mas, em mim, eu não conseguiria 

estar ouvindo ali, aquele ser ali no palco me rechaçando eu e minha população e eu está, 

lindamente, tranquila, sentadinho ouvindo, sei lá, eu acho que dava a louca ali. 

Anderson: Na condição de gay afeminado, você evita frequentar algum tipo de lugar? 

Anthony: Olhe... eu já evitei muito, tirando a igreja assim, né? porque eu não vou mesmo 

porque tive problema, aí eu já me refugio no Espiritismo, na Umbanda. Mas eu me privei muito 

de determinados espaços, por exemplo, eu pensar em lugares que foram pensados para famílias, 

que diz assim, “ah... esse lugar é de família”, inclusive, a própria livraria, o próprio museu, que 

a gente tem com cultura, que também é um lugar que família brasileira costuma ir, enfim, no 

shopping, por exemplo, o shopping é lugar que também ali a gente está lidando, de certa 
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maneira, com pessoas que pensam de forma ridícula e eu tá demostrando ali com meu namorado 

afetos, né? mãos dadas, beijos, etc. Inicialmente, foi muito difícil, não só shopping, diversos 

espaços que são públicos, então, inicialmente, eu evitava, costumava estar e transitar em lugares 

que eu sei que tem pessoas ali pensando como eu, e quando precisava estar nesses lugares... é 

porque não tinha jeito mesmo, mas buscava sair logo dali. Hoje não, hoje eu percebo que minha 

presença é significativa e ela é necessária para que possamos contaminar as pessoas, e eu acho 

que a minha palavra mesmo é desestabilizar, eu não posso conceber minha vida enquanto uma 

não-desestabilização, uma não-desestabilidade, sabe? então é necessário para mim hoje causar 

um alvoroço, para que tudo se torne possível, para que minha vivência, ela tenha uma 

significância, acho que é isso. Durante muito tempo eu fiz esse joguinho, não que eu quisesse, 

né? tá fingindo o que eu não era, ficando mais durinho e me preocupando pra não parecer 

afeminado, e em outros momentos ficando mais de boa quando tava com meus amigos. Agora 

não dá mais, cansa... você acaba assumindo uma consciência e percebe que é necessário e 

importante também para as outras pessoas que você seja exatamente assim como você é. 

Anderson: Essa é uma estratégia de enfrentamento à homofobia? 

Anthony: Sim, também, também porque quando eu entendo que não há nada de errado e que 

existe uma matriz dominante que enclausura os indivíduos, que dita o que é certo e o que é 

errado, que vai criar um conceito de verdade, que vai criar um imaginário de inferno, enfim, e 

etc, quando eu consigo compreender isso, eu faço com que o meu corpo e os meus atos sejam 

desestabilizadores, e também porque para mim é natural, e aí com aspas, né? nesse conceito de 

naturalidade de novo, eu preciso achar um termo que seja bom para isso aí, mas para mim era 

banal, eu preciso fazer isso, porque eu preciso mesmo, porque vocês criaram essa merda aí, eu 

vou ter que desconstruir naturalmente, e também porque eu preciso fazer isso como ato político, 

para que pessoas como eu, gays, travestis e tal, possam viver mais de boa, sem tanto 
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preconceito, a gente que passou sabe como é, como seria bom se quem já tivesse vindo na frente 

tivesse bancado esse enfrentamento, né? 

Anderson: Você consegue enfrentar a homofobia melhor quando está montado de drag? 

Anthony: Olhe... hoje eu acho que consigo dos dois modos, a lição que eu aprendi com minha 

drag é justamente essa, embora, sejam expressões diferentes eu enquanto viado e ela como drag 

queen, eu digo confecção como peruca, etc... a gente aprende muito, querendo ou não, é como 

se fosse um outro ser ali, e ali há uma aprendizagem, então eu aprendi com minha drag a 

entender as nuanças que formam a humanidade, e a não ligar, ligar a gente liga de certo modo, 

porque a gente fica assim... porra! essa pessoa está pensando uma merda aí, não está ligada no 

que está acontecendo, segue uma matriz aí de merda, mas eu aprendi dos dois modos hoje, eu 

aprendi muito com minha drag também, a dar um “foda-se” pra tudo isso, sabe? 

Anderson: Para você as pessoas lidam melhor com seus aspectos e trejeitos femininos, quando 

você está na personagem de drag ou de boy? 

Anthony: As pessoas... uma certa facilidade? 

Anderson: Sim... Elas lidam melhor com seus trejeitos femininos, quando você está de drag 

ou quando não está montado? 

Anthony: Acho que quando eu estou de drag. 

Anderson: A que você atribui isso? 

Anthony: Porque a drag-queen, ela segue, querendo ou não, um estereótipo do que às vezes se 

barra nisso, que o ser mulher, por vezes a gente vai encontrar uma drag com uma maquiagem 

bem feita, se comportando direitinho, de tal modo, tem um cabelo bonitinho, sem pelos, tudo 

que comenta sobre o conceito de feminilidade, então quando eu me comporto, o modo com que 

estou agindo é feminino, ela está ligada a drag-queen, que, querendo ou não, passa uma imagem 

de mulher, logo, ok! você está seguindo o que é ser uma mulher, então ok, ótimo! Já ouvi 

meninas, meninas-cis, né? dizerem isso, né? “nossa... você é mais mulher do que eu”, e quando 
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eu estou de boy, não, ali há uma barreira, eu estou passando uma imagem, querendo ou não, de 

homem, e só que o meu jeito é controverso a essa imagem, então, por exemplo, a minha voz 

fina, o jeito de andar, etc, etc, que constituem, né? então as pessoas tendem a... “poxa, tem um 

negócio aí que, não sei... tá errado o jeito que ele está se comportando”. 

Anderson: Você já se relacionou com algum homem antes e depois de começar a atuar como 

drag, o que você tem notado nessa experiência? 

Anthony: Homem o que? Hetero-cis? 

Anderson: Não. Homem, gay, antes e depois de se montar com drag. 

Anthony: Olhe... eu percebo que vivemos, na própria ideia da comunidade gay uma repulsa às 

drags, aos gays afeminados, às trans, enfim... então, muitos se afastam por isso, mas eu passei 

a dominar, eu passei a selecionar e não eles me selecionam, ou seja, quando eu conheço uma 

pessoa eu procuro saber o que é que esse corpo carrega discursivamente, se esse corpo carrega 

discursivamente uma potência menor que para mim uma potência menor é justamente os 

preconceitos, toda essa categoria ridícula, então eu percebo que ali é uma descarte. Assim... eu 

já tenho um relacionamento de dois anos, onde esse meu parceiro... ele entende, me impulsiona, 

compreende, então, eu não tenho problema com isso, agora lá no início mesmo, nos três 

primeiros anos iniciais, aí eu já passei a selecionar os encontros, porque eu já entro na arte drag 

indo para a faculdade dar palestra, no ensino médio como eu já falei, então no ensino médio eu 

já carregava uma potência ali, eu já compreendia as nuances, eu não vim aprender depois, então, 

eu não tive grandes problemas com isso pela minha própria seletividade. 

Anderson: Como seu atual namorado lida com essa questão? 

Anthony: Ele me coloca para cima, me impulsiona, persiste para que eu me monte mais vezes, 

inclusive, né? porque eu não me monto assim habitualmente, não é todo final de semana eu não 

estou montada, então, ele até insiste que eu esteja mais vezes, eu não tô montada porque eu 

hoje, eu tenho pesquisas, né? assim, eu tenho que estar lendo a todo instante, eu tenho que tá 
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indo em determinados lugares, para saber determinadas questões, então, às vezes, eu abdico até 

de ser a drag, para tá potencializando, não dizendo que não estou potencializando meu discurso 

como drag queen, não é sobre isso, mas que eu esteja me nutrindo de teóricos, por exemplo, 

fora que todo um desgaste, né? você ser drag queen, não é simples: “ah... vou sair, bora ali”, 

não! existe um preparamento psicológico, querendo ou não, uma forma de você lidar com sua 

própria aparência, pensar nas performances, quais gesticulações, tudo isso... quando você se 

monta, eu, por exemplo, tenho que raspar a barba, eu me corto todo, enfim... então, ele me 

impulsiona muito para que eu vá, que eu esteja mais vezes, não tenho problema nesse campo, 

é uma pena que ele não queira se montar, seria meu sonho, meu namorado de drag (risos), mas 

ok! 

Anderson: Suas relações afetivas e sexuais costumam ser mais frequentes com gays 

afeminados ou com gays não afeminados? 

Anthony: Com afeminado, meu namorado é afeminado, e antes dele também eu já buscava 

isso, porque eu não consigo ter uma relação direta com um corpo que não entenda, que não seja, 

que não passe pelo que eu passo, então, para você ter uma relação com um gay que não seja 

afeminado, por exemplo, você vai abdicar da sua afetividade em público? eu não abdico, você 

vai deixar... você fazer com que essa pessoa que, por vezes, não é afeminada sofra em público, 

visto que ela tem uma vivência totalmente contrária? Então, para mim sempre foi uma 

prioridade viver com um homem, com um viado, com uma pessoa que compartilhe da... do meu 

modo, que partilhe da nossa causa. 

Anderson: Como você acha que esse tipo de trabalho é visto pela sociedade e como isso pode 

influenciar nas suas relações? 

Anthony: O trabalho drag... olhe... eu acho que hoje está tendo um certo deslocamento, um 

novo pensar... inclusive, com ascensão da Pablo, antes as pessoas acreditavam e viam muito 

como palhaçada, como coisa idiota, como uma viadagem que é mesmo, entende, e não 
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compreendiam, não estou dizendo que hoje todo mundo compreenda, mas que, grosso modo, 

as pessoas estão passando a ter acesso ao que nós estamos falando e compreender que é um 

trabalho, pouco valorizado, inclusive, deveria sim ter um prestigio maior, e aí a gente entra em 

uma problemática muito grande que são os próprios organizadores, os empresários, enfim, mas 

que deveriam ter mais prestigio social do que tem hoje. 

Anderson: Como o seu namorado, ou seus namorados, lidaram com seu trabalho de drag, 

houve apoio, resistência? 

Anthony: Teve apoio, porque antes de eu começar esse namoro que eu estou até hoje, eu 

também namorei com outro que, inclusive, participou do concurso “revelação marujo” comigo, 

eu montava ele, que ele não sabia se maquiar, eu fazia tudo para ele, antes dele também, eu tive 

uma relação com um boy que compreendia, como eu falei, né? por eu selecionar não tive 

problema, eu acho que quando a gente está à mercê de alguém aí é que está o problema, quando 

a gente coloca nossas subjetividades, e o que a gente coloca como ideal na mão de outra pessoa, 

aí a gente se perde, a gente se atrapalha, eu já estive nessa posição, você fica sempre 

mendigando afeto... muitas deixam até de se montar por conta disso, por entregar essa 

prioridade nas mãos de outra pessoa, então, por eu nunca mais ter feito isso, eu não tenho tido 

problemas., as pessoas sempre embarcaram na minha, né? compreendiam o que é que eu estava 

fazendo, então, é isso. 

Anderson: Anthony, você gostaria de falar mais alguma coisa a respeito da temática que a 

gente vem conversando? 

Anthony: Eu acho que nós estamos aprendendo, estamos aos poucos construindo, conquistando 

espaços, que são nossos por direitos, e eu acho, acho não, eu acredito fielmente, que nós não 

podemos pensar também somente em gay, somente em drag, porque existem vivências que são 

mais árduas e mais difíceis e é o que eu costumo falar em todos os espaços que eu transito, né? 

sobre os corpos não binários, sobre as vivências trans e travestis, que carregam diariamente 
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uma potência ainda maior, eu vejo dessa maneira, então, nós não podemos achar que somos o 

centro, e eu acho que mais do que nunca agora, com todas essas diferenças que constituem 

nossa comunidade, nós precisamos compartilhar dessas diferenças, viver com essas diferenças, 

não é porque cada um tem sua subjetividade, que a gente tem que romper com as teias que nos 

formam, não. Acho que mais do que nunca agora, principalmente, com esse governo, com tudo 

isso, é hora de nos aliarmos e percebemos que nós podemos ir ainda mais além, que todo o 

direito que nós construímos no decorrer das décadas, no decorrer da história, ele não pode ser 

perdido, que a arte é o único fator que faz com que a vida seja possível, a arte nos desloca, 

transgride espaços, nos proporciona um novo olhar, uma nova ótica sobre pensamentos, então, 

a arte carrega uma potência gigantesca voltagem máxima, então, que nós possamos estar juntas 

pensando no coletivo, pensando nas subjetividades, pensando nas singularidades, pensando na 

arte, pensando no amor, e celebrando, porque não? celebrando o que a gente já conquistou e o 

que a gente ainda pode conquistar, e a gente só pode conquistar a partir do momento em que a 

gente se alia. 

Anderson: Você tem uma tatuagem que está escrito "Um corpo comporta outros corpos", você 

poderia comentar sobre isso, já que a pesquisa é sobre corpos, corporalidades? 

Anthony: Então, eu participo do NuCus, e aí esse Núcleo de pesquisa me proporcionou vários 

deslocamentos a mais do que eu já tinha apreendido, e aí em uma palestra do NuCus, eu ainda 

não era membro, eu aprendi sobre Butler, sobre Preciado, sobre o que pode um corpo, tem um 

texto: o que pode um corpo, que agora eu não me lembro de quem é, mas enfim, e aí esse... me 

dizia... eu ouvi... toda agressão, todo ato contra um membro da população LGBTQ, ou da 

categoria que a gente pensa do racismo, racial, das mulheres, enfim, todo ato contra esse corpo, 

ele está dizendo não somente para esse corpo que está sendo direcionado essa agressão, essa 

produção tá sendo direcionada para toda a população que a constituem, essa comunidade, então 

um corpo, ele comporta outros corpos, então a partir do momento que alguém difama, trata com 
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transfobia, homofobia, alguém da minha população, não está sendo direcionado somente para 

aquela pessoa, mas para mim também, então, o preconceito ele é direcionado a todos, então, o 

corpo tem essa função de ser amparo também para o outro, de servir como fuga para outros, de 

capturar outros, de comunicar outros, de contaminar outros, então o corpo sempre vai tá 

comportando outros, é esse o conceito. 

Anderson: Diante de toda a sua fala na entrevista Anthony, no contexto da drag-queen, a gente 

poderia pensar que um corpo comporta outros corpos? 

Anthony: Com certeza! Com certeza, eu acho que tem, a gente tem que se preocupar, assim... 

porque quando a gente fala, das populações LGBTQ, a gente tá falando de todas as 

transgressões, claro, mais que engloba também pessoas negras, que vivem de uma pauta 

diferente também, que passam por determinadas questões que pessoas brancas como eu não vai 

passar, então claro, comporta, nos comportamos nesse sentido, mas também com todo o 

cuidado, para  a gente não reproduzir a homogeneidade, de que todo somos iguais, de que todo 

o corpo é igual, não. 

Anderson: Eu me refiro especificamente na questão da drag, quando você diz “ah... como drag 

eu me sinto mais à vontade de performar, de fazer os trejeitos, sem a preocupação dos olhares 

dos outros”, então, esse corpo comporta outras corporalidades que você gostaria de assumir 

enquanto alguém que não está montado de drag. 

Anthony: Comporta. 

Anderson: É o corpo da drag que comporta essas corporalidades ou é o seu corpo que comporta 

as corporalidades da drag, quem é que dá vazão a quem? 

Anthony: Eu acho que é o meu próprio corpo, sabe? porque o que eu constituo como boy é 

uma categoria discursiva, que de certa maneira, me enclausura e cria uma identidade ali, e 

quando eu vou para Sofia, também é uma criação identitária, querendo ou não, antes dessas 

criações identitárias eu sou um corpo, e eu acho que esse corpo, e aí quando eu vou fazer uma 
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alinhamento com a pauta LGBTQ, assim atinge a outros, entende? é como se meu corpo fosse 

um lugar possível através da pauta fazer chegar a tudo isso, então eu não sei se, ou eu, ou ela, 

mas o que eu ando fazendo do meu corpo, através dos atos, através do caminhar, através do que 

eu venho construindo, do que eu estou fazendo do meu corpo, toda a construção que eu venho 

trilhando, sabe? Agora assim, a gente podia pensar assim, existem performances, jeitos de ser, 

trejeitos, modos de se comportar no mundo, que nesse casso são femininos, são afeminados e 

que talvez a drag-queen, pudesse dar vazão a esses modos de ser com a sensação de sentir mais 

à vontade e que um corpo não montado, eu quando estou de boy, talvez reprimisse por conta da 

homofobia, e que há uma negociação entre o corpo não montado e da drag-queen, sim! E pela 

drag ter essa voltagem máxima, ter aceso a determinadas questões, e explanar determinadas 

demandas que talvez eu não consiga, com certeza! E através disso, eu acho que ela comporta 

mais corpos do que eu, então eu enquanto boy, não podendo, não conseguindo fazer isso, ela 

vai lá e faz, e ela acaba também representando e comportando outras vidas, que possam ali tá 

se identificando. Então, dá pra gente dizer que a drag vai dar vazão a isso enquanto eu não 

posso. 

Anderson: Então você gostaria de poder fazer o que a drag faz? Agir de forma mais livre, 

assumir seus trejeitos sem a preocupação social. 

Anthony: Eu gostaria porque essa construção discursiva, embora, a gente tente romper 

constantemente ela vai estar atrelada ao nosso corpo de alguma forma, não só o nosso corpo, 

mas tudo que a gente ver exteriormente, então, essa fundação, que funda, eu estou tratando aqui 

na perspectiva ocidental, que vai me colocar enquanto ser demoníaco, repulsivo, etc, etc. Em 

algum momento na construção imaginária subjetiva minha, isso vai estar ali, embora, eu esteja 

a todo o instante rompendo com isso, mas o discurso somos nós, não há ser fora do discurso, e 

aqui eu penso com Butler, então, claro, eu queria, e eu acho que Sofia vem como arte, que é o 

que Nietzsche diz sobre a vida ser possível, e vem como potência, ou seja, consigo através dela, 
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tomar outra proporções que eu gostaria, mas que eu só consigo também quando eu estou ali na 

tela do meu rosto, pintando meu rosto que é uma tela, meu corpo é uma tela, então eu desejaria 

sim, e me esforço fielmente, eu nem gosto muito desse termo fiel, porque vem de uma 

competência cristã, para você ver que o discurso, ele nos atrela, nos submete de alguma forma, 

embora, a gente tenta fugir, em algum momento ali a gente vai se esbarrar como eu fiz agora, 

mas eu estou me esforçando para que isso se torne possível, e eu não ter que me preocupar em 

uma entrevista de emprego, se irei ser contratado ou não. 

Anderson: Eu te agradeço pela entrevista, Anthony! Muito obrigado! 
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Apêndice H - Entrevista com Hugo 

 

Entrevista com Hugo 

Anderson: Bom dia, Hugo, tudo bem? Primeiramente gostaria de saber de você se existe algum 

termo que você se sente representado para se referi à sua orientação sexual? 

Hugo: Sim.  

Anderson: Qual seria? 

Hugo: Homossexual. 

Anderson: Como foi para você a experiência de reconhecer-se como homossexual? 

Hugo: Na verdade eu sempre... nunca fui relacionado com minha identidade de gênero... como 

eu nunca me considerei homem cis, eu não tinha muito é... desenvolvido nenhum tipo de 

sexualidade nem para homem e nem para mulher, somente ao dezesseis anos que eu me senti 

atraído por homens, e foi um processo natural porque apesar de eu nunca ter me atentado para 

essa questão da sexualidade, a comunidade já me reconhecia como homossexual, sempre soube 

que as pessoas da rua e da escola se referiam a mim como “viadinho”... esses termos ofensivos, 

sabe? 

Anderson: E como foi isso em sua família? 

Hugo: Olha... é... eu sou muito próximo das minhas irmãs, o meu pai eu não conheço, quer 

dizer, conheço, mas não tenho nenhum tipo de relação com ele, e minha mãe, por ser muito 

religiosa, ela não fala comigo sobre sexualidade, embora, saiba, mas não me rejeita... ela não 

conversa comigo sobre... ela exclui minha sexualidade da nossa relação.  

Anderson: Você buscou apoio em alguém para assumir esse posicionamento? 

Hugo: Não, ninguém, especificamente, acho que já é uma coisa tão natural que não precisei de 

apoio, nunca me senti triste comigo mesmo, então, não, não que eu me lembre na figura de uma 

pessoa, mas, é claro, a comunidade de meus amigos são pessoas importantes nesse momento. 
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Anderson: Há alguém na sua família em que você encontrou esse apoio, em que você pôde 

contar mais? 

Hugo: Acho que minhas irmãs. 

Anderson: E você atribui isso ao fato de quê? De ser as suas irmãs... 

Hugo: Porque são as pessoas que conviveram mais comigo, com quem eu morei então o que 

eu mais vejo no meu dia a dia, via na verdade. 

Anderson: O que você acha que poderia ter lhe ajudado nessa trajetória? 

Hugo: Eu acho que a sociedade como um todo, né? assim, pela minha não performatividade de 

masculinidade, sempre sofri muito bullying na escola, sempre fui alvo de muitas piadas, 

zombarias, isso as vezes deixavam meu dia complicado, eu acho que a recepção da sociedade, 

a escola acho que é muito importante nesse momento e eu acho a escola muito omissa, na minha 

época, pelo menos, era muito omissa em relação a isso, eu acha que isso poderia ter me ajudado 

se a escola tivesse mais empenhada em combater esses preconceitos, eu tive algumas 

professoras muito importante que brigavam por mim na sala, já tive outras professoras que 

endossavam o preconceito, inclusive, várias delas depois que eu cresci me procuraram e me 

pediram desculpas, algumas eu nem lembrava mais, mas aí, elas... acho que aí o peso da 

consciência delas, e elas me procuram para pedir desculpas, para mim tudo bem. 

Anderson: Sim, e de que forma essas professoras buscavam lhe apoiar ou defendia, você 

consegue me explicar como isso aconteceu? 

Hugo: Algumas me chamavam para conversar com elas, saber se eu sabia o que as pessoas 

estavam falando de mim, se eu me identificava com aquilo, se eu me importava, e aí falavam 

comigo se eu me importasse era para eu ter uma... tomar uma atitude mais drástica, o que eu 

não saberia muito dizer o que isso significaria, porque falar com a direção realmente não estava 

funcionando muito, fora o constrangimento também, né? de procurar as pessoas... eu sempre 

fui uma pessoa muito auto- defensiva, não gostava de depender de ninguém para me defender, 
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e as poucas vezes que eu pedia em relação à escola, eu via que não surtia praticamente nenhum 

efeito, e algumas outras professoras tomavam a frente mesmo, tipo brigava com as pessoas que 

me atormentavam, outras diziam que não há problema nenhum em não ter essa 

performatividade masculina, claro que não com esses termos, e que as pessoas eram diferentes, 

que todo mundo merecia respeito, etc e coisas assim. 

Anderson: E você consegue identificar alguma coisa que poderia ter lhe ajudado na sua 

trajetória, por exemplo, fora da escola, com sua família, com seus amigos? 

Hugo: Sim, eu acho que... na verdade houve uma vez em que a cidade... que eu sou do interior, 

né? e a cidade começou a ter “ti-ti-ti”... eu tive meu primeiro contato homossexual aos 21 anos, 

embora, eu já tenha me reconhecido desde os 16, mas acredite, as pessoas inventavam que eu 

estava tendo relações sexuais nas ruas, enfim, um monte de coisas, e chegava até minha mãe, 

né? e minha mãe nunca me culpava na verdade. Porque primeiro, ele não acreditava, e, segundo, 

que não sei na cabeça dela, não sei se ela tinha medo disso ser verdade, eu não sei... eu sei que 

uma vez em uma dessas mentiras que inventaram aí, minha mãe deixou escapar em uma 

conversa, não foi me recriminando, nem nada disso não, sabe? mas ela me perguntou se eu tinha 

sofrido algum tipo de abuso quando era criança por parte de algum parente, e aí que se tivesse 

acontecido que não tinha problema, que ela me apoiaria, que não importasse o que acontecesse 

comigo, quem eu fosse, ela sempre estaria do meu lado, e eu me lembro que aquilo foi muito 

fortificante, depois desse dia eu fiquei mais seguro em relação às minhas escolhas, em relação 

às minhas... aos caminhos, né? que eu poderia seguir, e aí foi meio que uma libertação para mim 

porque ela nunca falava sobre isso, né? então, eu acho que foi muito importante, acho que ela 

ter falado isso, muito importante, acho que se tivesse falado antes ou continuasse falando seria 

muito melhor. 

Anderson: Você está com que idade hoje, Chau? 

Hugo: 26. 
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Anderson: Você consegue identificar fatores que dificultaram o seu posicionamento enquanto 

homossexual, enquanto alguém que se assume? 

Hugo: A sociedade como um todo, assim... eu sou de uma cidade pequena, as pessoas fofocam 

muito, são muito maldosas, na cidade grande isso diminui um pouco, mas também realmente 

eu passava por vários assédios no meu interior, e aí eu comecei a frequentar espaços mais é... 

aqui já em Salvador... que eu sabia que minha sexualidade não seria nenhum tipo... não passaria 

por nenhum tipo de constrangimento, então a universidade era um local em que eu me sentia 

muito bem, muito livre, o centro da cidade de Salvador, eu sempre morei no Campo Grande, 

Garcia e ali tem, circula muitos artistas por conta da Escola de Teatro, de Pintura, então nesses 

espaços eu me sentia assim muito seguro, muito bem, toda vez que eu me afasto do centro eu 

sinto que eu corro mais riscos de sofrer algum tipo de assédio, então quando eu trabalho no 

Itaigara, Imbuí, se eu ando assim mais pelas ruas eu observo que eu sou mais criticado, que sou 

mais visado.  

Anderson: Você pode me dizer quais são os estereótipos que a sociedade tem sobre o gay 

afeminado? 

Hugo: Nossa... essa pergunta é um pouco complicada, olha... eu, eu não sei, uma coisa que eu 

sinto que as pessoas preconceituosas pensam sobre gays afeminados é que eles são muito 

escandalosos, são muitos narcisistas ou são muito de chamar atenção, são pessoas de 

vocabulário chulo, são pessoas com a libido muito alta, muito forte, muito explícita, pelo 

menos, parece ser, acho que posso falar assim, só que são... homens que fantasiam ser mulheres, 

que são promíscuas, são pessoas promíscuas... que eu estou me lembrado nesse momento acho 

que são esses os mais fortes 

Anderson: E com quais desses estereótipos você se identifica e porquê? 

Hugo: Sinceramente nenhum. 

Anderson: Você não se identifica com nenhum desses estereótipos, né? 
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Hugo: Não. 

Anderson: A próxima pergunta seria com quais deles você não se identifica? Então, todos, né? 

nenhum desse estereótipos você se identifica, é isso? 

Hugo: Não. 

Anderson: Por quê não há identificação com nenhum desses estereótipos, da sua parte pelo 

menos? 

Hugo: Porque não é como eu conduzo minha vida não, eu sou uma pessoa discreta e quando 

digo discreta, eu não estou falando que não expresso minha feminilidade, nem nada disso, mas 

eu não gosto de estar nos centros das atenções, embora, isso aconteça muito, principalmente, 

pela minha forma de me vestir, só que minha forma de me vestir é, primeiro, uma satisfação 

pessoal, eu gosto de me vestir da forma como eu gosto de me ver no espelho, não para chamar 

a atenção, embora, isso seja uma consequência, e as pessoas sempre me criticaram... minha 

forma de vestir, sempre disseram  que era esquisito, que era brega, esse tipo de coisa, como eu 

tenho uma outra visão do que é se vestir, porque eu sempre vestia roupas que me fizessem 

parecer confortável em casa, mesmo com o clima quente, né? de Salvador, eu sempre vestia 

blazer, eu sempre vestia calça, eu não tenho short masculino, eu não uso short, eu só uso calça, 

sapatos fechados, sempre! porque eu sinto que eu estou protegido, eu sinto que eu me 

protejo dentro de todas essas roupas, então, acho que por isso também o estranhamento, né? 

“como é que uma pessoa numa cidade com esse clima pode se vestir dessa forma, só pode ser 

para chamar atenção”, e não é, na verdade eu sei que é assim que eu gosto de me ver, é assim 

que eu me enxergo, eu gosto e aí eu vario nas cores, nos tamanhos, nas modelagens, por isso 

que fica um pouco mais diferenciado, embora, isso tenha mudado em 2017 quando eu comecei 

a fazer minha arte drag porque você dar conta de duas personalidades é muito complicado, 

então, eu já não tinha mais a disposição na minha vida corrente, então, eu passei a sair com 

roupas mais simples, menos elaboradas, com modelagens mais comum por conta do cansaço 
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mesmo porque a transformação demanda muito tempo, muita dedicação e aí eu não teria como 

manter esses dois níveis, especialmente, quando eu estava me transformando... quase todos os 

finais de semana, mas, fora isso, a minha vida inteira na questão da minha aparência, de como 

eu me apresento para o mundo e sobre os estereótipos sexuais, não... que a gente foi muito 

reprimido sexualmente por conta do  catolicismo, coisas do sexo sempre foi muito reprimido 

para mim, eu sempre via como uma coisa pecaminosa até justamente chegar o esclarecimento 

dogmático... Dom Luís Fernando... eu acho que a partir daí eu comecei a desenvolver minha 

sexualidade, no meu entendimento de sexualidade e tal, acho que foi por isso também que eu 

demorei a ter o meu primeiro contato homossexual, que eu não tinha medo, não tinha vergonha, 

nada disso, eu simplesmente não avançava nesse quesito, então eu não me identifico nesse 

estereótipo da libido muito explícita, nem nada disso porque realmente não condiz com minha 

vida pessoal. 

Anderson: Quando você diz, Hugo, que você se vestia assim para se proteger, a que 

especificamente você está se referindo, proteger-se de que? 

Hugo: Olha... é um traço da minha personalidade, deste muito cedo eu sempre gostei mais da 

noite, do sombrio, do velado, do oculto, sem nenhum tipo de conotação religiosa, ou de seita, 

não é nada disso, é só uma questão mesmo de que eu gosto muito de observar, eu escrevo, deste 

muito pequeno que eu escrevo já, eu já escrevia a mão mil páginas de ficção, escrevi a mão. 

Anderson: Sobre o que, qual temática? 

Hugo: Era temática de adolescentes, comédia misturada com drama e aí estar no lugar de ser 

observado em vez de observar, eu me sinto um pouco vulnerável demais, então, eu andava pela 

escola mesmo, com casacos mesmo em dias quentes, como que eu quisesse me camuflar, é 

como que eu quisesse sair do espectro de ser observado para apenas observar, e aí eu meio que 

transferi para quando eu comecei a entender a arte das modelagens, a arte dos vestuários, a 

transpor... não significa, não diz respeito à essência, é continuar me vestindo com várias peças, 
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não importa o clima, contudo, esse período que mudou um pouco floresceu um pouco mais, já 

não eram mais coisas tão pesadas e nem sempre tinham cores sóbrias, já passei a usar roupas 

mais coloridas, com estamparias, etc e tal, que era o que eu não fazia antes porque era um pouco 

da minha personalidade também, né? porque eu me considero pelo menos uma pessoa assim, 

positiva, alegre, divertida, então, isso teria que transparecer no meu vestuário, mas eu também 

não queria deixar a minha essência ou não conseguia, ou não queria ou não conseguia deixar  a 

minha essência de querer também estar coberto dos pés à cabeça, e sair um pouco do espectro 

de estar na frente de alguma coisa e se estar observando.  

Anderson: Entendi. Como você percebe o preconceito contra gays afeminados em relação ao 

preconceito contra gays não afeminados? 

Hugo: Como eu percebo a diferenciação? a diferenciação é total... é os gays não afeminados 

são socialmente mais aceitos, tanto dentro como fora da comunidade gay, algumas pessoas que 

são, quer dizer a maioria das pessoas que são homofóbicas conseguem camuflar a homofobia 

delas desde que esse homossexual tenha a performatividade masculina, desde que ele consiga, 

desde que não seja explícita essa sexualidade e aí, isso associado à classe social dessa pessoa, 

ser gay vira praticamente um mero detalhe, agora quando você é gay afeminado, parece que sua 

sexualidade é o que guia a forma como as pessoas vão lidar com você, e o principal motivo pelo 

qual elas vão barrar a sua existência. 

Anderson: Foi assim para você? 

Hugo: Na universidade minha sexualidade é secundaria, onde tem também aqueles com os 

quais tenho maior afinidade, em outros espaços parece que é a principal característica que eu 

tenho, então, depende do espaço que eu estou com certeza. 

Anderson: Para você existe algum prejuízo ou benefício social por conta de reconhecer-se ou 

de se apresentar como gay afeminado? 

Hugo: Benefício nenhum, não tem. 
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Anderson: E prejuízo? 

Hugo: Diversos.          

Anderson: Quais seriam? 

Hugo: A forma como é tratada, como algumas pessoas te enxergam, o que as pessoas esperam 

que você faça, as pessoas esperam que você diga, as pessoas esperam que seja sua vida, sua 

história, o que eu consigo listar agora no momento só são essas, só não, né? que são muito 

amplas, que acabam se ramificando pra vários aspectos. 

Anderson: Você consegue identificar em quais locais esses prejuízos ocorreriam com maior 

frequência? 

Hugo: Na rua, dependendo da escola que eu dou aula também, se eu dou aula em uma escola 

que fica na periferia esses prejuízos ressaltam muito mais, eu nunca dei aula em colégios de 

elite, mas pelo o que eu ouço falar dos meus colegas também é muito prejudicial. 

Anderson: Você já tentou ingressar nesses colégios para dar aula? 

Hugo: Não, por uma questão de remuneração. 

Anderson: Eles pagam menos? 

Hugo: É... digamos assim... às vezes, não que pagam menos mas as horas de dedicação que é 

necessária, para você se encaixar naquele formato, então, você tem que produzir prova toda 

semana, porque sábado é o dia que eles tem as provas, eu vi um processo seletivo na época que 

eu estava querendo estagiar e eu não me interessei, eu achei a remuneração muito baixa para o 

que era exigido.      

Anderson: Como foi para você a criação da personagem da drag? 

Hugo: Então, eu nunca tive a intenção de ser uma drag-queen, embora, eu sempre admirasse a 

arte porque eu assistia muito programas na TV de música, e em um dos, das listagens que esses 

canais fazem, eu não me lembro qual era o tipo de lista que estava tendo, teve uma lista musical 

de Lane Paul, aí eu achei interessante apesar de ser criança, eu tinha um pouco de conhecimento 
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de inglês e eu sempre associei Lane Paul à figura masculina, eu achava muito interessante 

aquela figura feminina com esse nome, eu fiquei muito intrigado, aí eu fui pesquisar na internet 

o que era drag-queen, e eu achei legal, mas eu não tinha ela como uma arte que era prioritária 

para mim, nem nada disso não, e aí depois eu morei um tempo no beco dos artistas, e lá tinha 

muitos bares com shows de drag-queen, os artistas, fica no Garcia, e aí eu gostei muito, mas eu 

nunca achei que teria algum tipo de talento para fazer aquele tipo de arte porque eu não 

tinha conhecimento nenhum de maquiagem, nem de dança, nem de interpretação, nenhum 

desses talentos que a drag-queen desenvolve, e aí teve também depois, teve a febre do Ru Paul, 

do programa da drag race, que é a competição de drags e aí um amigo meu de infância me 

pediu ajuda para se montar para se apresentar um dia no show, e eu ajudei, que era a figura da 

Drag Desirée Beck, e aí ela é da mesma cidade que eu, a gente se conhece há mais de 15 anos, 

e aí mesmo eu ajudando ela, eu nunca parei para pensar que eu poderia ser um artista drag-

queen e aí um dia, a gente tem um grupo de, que se chama “Drag Shade”, um grupo de 

whatsapp, que lá tem ou fãs de drags da cidade de Salvador, ou drags novatas, é mais esse perfil 

nesse grupo e aí a gente conversando sobre essas coisas aí ela falou “ah... dia sete de maio eu 

vou fazer um show no Marujo e você vai se montar”, só que é claro que eu ri da ideia, falei que 

não, que não tinha nada, não sabia nem maquiar, nem nada, e aí é ele falou que não tinha 

problema que ele me maquiava, que ele podia me emprestar as roupas, etc e tal, mesmo assim 

eu não me animei, aí depois uma outra drag da cidade, Rainha Lulu, tava fazendo um bazar e 

como eu era um frequentador assíduo de bazar, eu decidi ir porque poderia ter alguma coisa 

para mim mesmo, né? porque eu escolho as peças pela forma como elas conversam comigo e 

não por se ela é feminino ou se é masculino, isso para mim não importa. 

Anderson: Você usa tanto roupas masculinas quanto femininas sem problema algum? 

Hugo: Isso, e aí lá eu vi uma peça que era um vestido e vestido eu nunca tinha usado, e aí 

experimentei e falei: “talvez eu possa usar esse vestido na apresentação que Desireh quer que 
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eu faça”. Mas a minha intenção era só de me apresentar naquele dia, enfim, não tinha 

planejamento nenhum de fazer carreira, de entrar em competições, nada disso, só que aí eu 

ensaiei meu número e tal, e nesse dia estava a Rainha Lulu, Kaísha Kutner, que é uma outra 

drag que eu já era muito fã porque eu já tinha visto o show dela, e quando eu me apresentei foi 

uma unanimidade no bar, assim, do bar todo mundo disse que tinha gostado muito, que nunca 

tinha visto uma performance como aquela, que eu tinha uma característica única, o dono do bar 

também... se animaram muito comigo, e ali eu enxerguei uma possibilidade de fazer uma 

carreira através desta expressão artística, e aí foi e está até hoje. 

Anderson: Como aconteceu a construção da personagem?         

Hugo: Olha... primeiro eu tive que construir com os objetos que eu tinha, que não eram muitos, 

então, a partir do vestido eu imaginei uns tipos de performance e aí eu levei mais para o lado 

musical, é... eu interpretei uma música inspirada na Débora, ela é uma artista muito reconhecida 

nos musicais da Broadway e a performance era na voz de Dickson Mussum que é uma drag 

que já venceu uma edição do Rupaul e ela faz muito musical também, e ela gravou um disco 

com muitos sucessos musicais, e aí eu aproveitei aquela história para contar a minha história 

inspirado nessas duas artistas, na Dickson Mussum e na Débora, eu montei meu número musical 

com interação e instrumentos e a partir disso eu pensei em fazer uma personagem que tivesse 

um pouco mais essa vertente mais forte não só para o canto, no meu caso de dublagem, mas 

também de interpretação, então, eu escolhi um sobrenome drag que fosse mais tradicional, que 

é o “Jackson”, que minha personagem da Glenda Jackson e aí mas ao mesmo tempo que fosse 

versátil, então, por mais que Jackson seja um sobrenome mais tradicional na cultura anglófona, 

ela também é versátil, então, poderia fazer músicas pop que poderia remeter à Janeth, à Latoia, 

a Michael ou também Jaz...existem vários cantores de jaz contemporâneos da década de  30 ou 

40 com esses sobrenomes, e Glenda eu não me lembro muito bem ao certo, eu sei que tinha 

uma personagem no filme, na série do Chuck que o filho dela se chamava Glen e se 
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transformava em Glenda quando se maquiava e como eu sou muito fã desse gênero de Robert 

Noore, desde criança, desde os oito anos que eu assisto filme de terror, é... eu trouxe também 

esse espectro da minha personalidade, isso tudo tem a ver com minhas roupas também, tem a 

ver com a minha forma de escrever, eu já escrevi muitas histórias de terror, de suspense e eu 

pensei assim... em trazer as coisas que eu mais gostava para dentro dessa personagem, aí depois 

com um tempo, com um ator, um ator mais velho, mais conhecido em Salvador viu meu show, 

aí viu meu nome, aí perguntou se eu conhecia a atriz Glenda Jackson, aí eu falei que não, que 

não conhecia mesmo, ela era uma atriz que inclusive já ganhou dois Oscar, aí eu fui pesquisar 

sobre ela e tal, e aí como eu queria ter um nome um pouco mais exclusivo, eu acrescentei o 

nome Electra, acabei virando Glenda Electra Jackson e Electra vem da minha heroína trágica 

favorita que é Electra de Eurípedes é... enfim só para diferenciar, distinguir mesmo da atriz, e 

acabou que alguns me chamam de Glenda Electra, outros de Glenda Jackson, os cartazes 

colocam o meu nome todo, outros só Electra, outros só Jackson, enfim... mas eu também gosto 

disso também, desde a minha infância eu tenho vários apelidos, vários nomes, eu não me 

importo em transitar assim... com nomes. 

Anderson: Você consegue perceber alguns elementos seus que você agregou na personagem? 

Hugo: Na forma como ela se expressa? 

Anderson: Na forma que ela se veste, na forma que ela se comporta? 

Hugo: Aí realmente é a questão do que é mais atraído por aquilo que é totalmente diferente da 

gente, né? então assim... não, não vejo, inclusive, nem as pessoas também, Lu... Rainha Lulu já 

me conheceu como fã de drag e a primeira vez que ela me viu, a primeira observação foi: 

“Glenda, ela parece, apesar de você...”, eu sou uma pessoa alta, eu tenho 1,72 e quando eu estou 

transformada eu uso salto, aí ela disse assim: “Glenda é tão diferente de você mesmo, que parece 

que até que ela é mais baixa que você”, aí eu falei por quê? “Porquê você normalmente é uma 

pessoas muito mais fechada, é uma pessoa que sempre está vestindo preto, vestindo tons 
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escuros, está sempre com um casaco, e Glenda é mais peito aberto, Glenda é mais expandida, 

ela se expõem mais assim, ela coloca mais o corpo dela em cena do que você é na sua vida”. 

Essa foi uma observação que eu concordei porque, assim, das minhas vestes masculina, eu não 

tenho blusa regata, eu não tenho short, eu estou sempre coberto e Glenda, não... apesar de eu 

usar três meias calças, ou seja, o que se tem é uma ilusão, não é, de fato, meu corpo, mas é 

como se eu tivesse, se eu usava pernas à mostra, entendeu? é uma coisa que eu jamais faria na 

minha vida pessoal, então, Glenda usa meia calça com vestido curto, ou, então, vestido longo 

com uma fenda que mostra bastante a perna, mostra muito o colo, os braços ficam muito de 

fora, coisas que eu jamais faria, e acho que o único momento que a gente converge um pouco 

às vezes é na forma como a gente trata... como artista em trato com o público e o quanto Hugo 

trata as outras pessoas, de forma polida, de forma mais educada de forma mais doce mesmo, 

então eu acho que é o único traço da gente que converge, o resto é bem diferente. Mas não foi 

proposital é uma coisa bem natural. 

Anderson: E há algum elemento na expressão da performatividade de gênero de Glenda e Hugo 

que convergem? Os trejeitos, a maneira de falar?  

Hugo: Sim, a maneira de falar se convergem. Sim, acho que os trejeitos também são coisas que 

convergem. 

Anderson: Você se sente mais à vontade quando está montado de drag? 

Hugo: Não tem essa distinção clara na minha cabeça por enquanto, não é uma coisa que eu 

sinta que ocorra, mas à vontade de drag, porque vai muito de momento, por exemplo, esse ano 

de agora de 2018, eu passei por dois concursos de talentos, então eu me sentia muito 

pressionado na hora da minha apresentação, mas isso é normal de qualquer pessoa que está se 

apresentando e sendo julgada e avaliada, né? é como eu fazer um concurso para professor 

universitário, quando eu tiver de dar minha aula eu vou me sentir um pouco pressionado pela 

banca, né? quando eu vou defender minha dissertação ou minha tese eu vou me sentir assim, 
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então eu não atribuo pelo fato ser drag que eu estou nervoso e sim a situação... é... fora de 

situações de avaliação, eu não consigo perceber ou me sentir à vontade nas minhas duas formas. 

Anderson: Você percebe alguma diferença nas suas performances como drag da maneira como 

você se comporta socialmente sem estar na personagem? 

Hugo: Olha... deve haver, sabia? Porquê, obvio, que a gente, né? utiliza máscaras, mas para ser 

bem sincero, agora eu não estou lembrando de nenhum traço forte, marcante sobre essa 

divergência não. 

Anderson: Como sua família e amigos reagiram ao saber que você atua como drag? 

Hugo: Olha... meus amigos sempre tive muito apoio, minhas irmãs também, minha mãe 

também, mas não é minha família toda que sabe não, porquê, principalmente, no interior não é 

todo mundo que entende como uma arte, entendeu? Então, assim... por uma questão de 

economia de tempo, de paciência, eu nem entro no assunto, mas assim... com as pessoas, né? 

que inevitavelmente saberiam que são irmãs e minha mãe foi tranquilo. 

Anderson: Você percebeu alguma mudança nas relações, por conta de saber que você atuava 

como drag? 

Hugo: Não. 

Anderson: Existe alguma performance que você exerce quando está como drag que você não 

assumiria sem estar na personagem? 

Hugo: Alguma performance? 

Anderson: Sim, alguma performance no sentido de abordar, de circular, de se comportar que 

você faz enquanto drag que você não assumiria se tivesse fora da personagem? 

Hugo: Não, não consigo me lembrar. 

Anderson: Estando na personagem ou fora dela você assumiria a mesma performance? 

Hugo: Sim, na verdade, às vezes, eu acho que a minha performance... que a minha personagem, 

às vezes, é um pouco até mais contida porque eu me sinto um pouco mais responsável quando 



211 

 

eu estou no meu carácter artístico, mas, às vezes, eu me contenho mais, agora pensando bem eu 

acho que eu me contenho um pouco mais. 

Anderson: Enquanto drag? 

Hugo: Ah... na drag é outra expressão, no palco é o oposto, eu tento elevar ao máximo a minha 

expressividade, e ajo como realmente gostaria de agir quando estou fora da personagem... é 

meu momento de ser eu de verdade, acabo usando a minha drag também para dar vazão àquilo 

que no dia-a-dia eu deixo contido por causa das pessoas. 

Anderson: Em quais lugares você se sente mais à vontade para circular enquanto gay 

afeminado?   

Hugo: É mais tranquilo na universidade, no centro da cidade... em boates também... aqui em 

Salvador, claro! Na minha cidade sou mais recluso e não costumo ser tão expansivo, até porque 

sei que os olhares são cruéis, não que a aqui não seja também, mas é diferente, lá todo mundo 

se conhece, você encontra todo mundo a toda hora em qualquer lugar, aqui não, aqui você 

consegue até passar despercebido em alguns lugares e evitar encontrar com algumas pessoas se 

você souber os lugares certos pra frequentar. Acho que no cinema no circuito de arte, no espaço 

do café eu me sinto mais à vontade também, deixe eu pensar... Eu só me lembro agora no meio 

desses espaços, é até um pouco, bem contido, né? são poucos os espaços que a gente sente assim 

muito à vontade, nossa relação com os espaços é muito na negociação mesmo: vou preferir estar 

onde é permitido eu ser quem eu sou...  e é claro que nos bares de show que eu faço a drag. 

Anderson: E como drag? 

Hugo: Como drag, nos bares de show e em alguns tipos de eventos em que a drag é um dos 

assuntos ou o assunto a ser debatido. 

Anderson: A que você atribui isso, de se sentir à vontade nesses espaços, tanto quando gay 

afeminado quanto como drag? 
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Hugo: Acho que é aqueles prejuízos que a gente citou antes, o fato de ser comentado, 

observados, sofrer alguns tipos de agressão verbal, embora, eu nunca tenha sido agredido 

fisicamente, agressão verbal também é algo que incomoda bastante, né? 

Anderson: O que um lugar precisa oferecer para você se sentir seguro como gay afeminado? 

Hugo: Eu acho que ter pessoas que eu me identifique mais, ter público LGBT, ou pessoas que 

fujam um pouco dos parâmetros normativos, então, é um lugar que eu me sentiria mais seguro 

e mais livre para ser quem sou. 

Anderson: E como drag, o que um lugar deveria oferecer para você se sentir mais seguro como 

drag? 

Hugo: O mesmo. 

Anderson: E você atribui isso aos mesmos motivos?  

Hugo: Sim. 

Anderson: Quais são os aspectos que mais dificulta sua permanência em um lugar 

enquanto gay afeminado?  

Hugo: Acho que só se eu me sentir ameaçado, você fala de todos os espaços, né? 

Anderson: Isso, quais os aspectos que dificultam sua permanência em qualquer 

espaço enquanto gay afeminado?  

Hugo: Acho que é isso... eu me sentir ameaçado de uma agressão física, eu acho que é mais 

forte que é uma agressão verbal. 

Anderson: E enquanto drag? 

Hugo: Dificulta minha permanência enquanto drag, bom eu nunca enquanto drag... eu nunca 

fui em um espaço em que eu me sentia desconfortável, a única coisa que me faz sair de um 

espaço quando estou montada é o cansaço mesmo, do aspecto social, nada porque eu nunca 

andei de drag na rua, por exemplo, nunca fui ao shopping montado, nunca fui em espaço que 

eu acho que minha drag não seria aceita, nunca fui. 
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Anderson: Por algum motivo específico? 

Hugo: Acho que sim, acho que essa... autoproteção de não passar por situações de agressão 

mesmo. 

Anderson: Existe algum tipo de lugar que você evita frequentar? 

Hugo: Enquanto gay afeminado ou drag? 

Anderson: Enquanto gay afeminado? 

Hugo: Que eu evite... não estou conseguindo lembrar, acho que espaços que eu não tenha 

afinidade com o público. 

Anderson: Quais seriam eles? 

Hugo: Festa que a maioria do público é normativo, é... mas é porque eu não sou de ir muito em 

festa, nem com meu público, nem fora dele, eu vou em poucas festas com meu público e, então, 

sem público que eu me identifico, piorou, então, mas peraí, é porque eu estou pensando na 

palavra evitar, porque evitar é quando você até sente vontade de ir mas não vai por alguma 

precaução? 

Anderson: Pode ser. 

Hugo: Não, nesse aspecto não, eu nunca deixei de ir para nenhum lugar que tivesse vontade 

por isso, não vou mais porque não me identifico com o público, a música que eu não tenho 

afinidade, então, eu não tenho o porquê eu ir, não é uma coisa que pense: “quero ir, mas não 

vou porque não estou seguro”. 

Anderson: E círculos sociais de amigas e amigos ou familiares? 

Hugo: Se eu evito de ir a algum? 

Anderson: Sim, por conta de ser gay afeminado? 

Hugo: Ah... por causa de ser afeminado, não... por outros motivos, não por esse. 

Anderson: Não compreendi. 
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Hugo: Às vezes, eu evito de ir em espaços com meus amigos e tal, mas de eu ser afeminado 

esse não é o motivo. 

Anderson: Você pode falar qual seria o motivo? 

Hugo: Posso... de, às vezes, é de classe social mesmo, quando eu sinto que o espaço é muito 

higienizado em que a maioria do público é de pessoas, ou a filosofia de vida é mais diferenciada 

da minha, aí eu evito de ir. 

Anderson: Que tenderia a normatividade? 

Hugo: Não, não... questão de classe social mesmo. 

Anderson: Você consegue perceber alguma estratégia sua de enfrentamento à homofobia? 

Hugo: Alguma estratégia de enfrentamento, né? 

Anderson: Isso.   

Hugo: Olha... eu procuro sempre, enquanto estou em sala de aula, debater em sala de aula com 

meus alunos, redes sociais também é um ponto que eu vou discutir, das minhas redes sociais eu 

tenho minha família inteira, família religiosa, inclusive, então eu sempre coloco essas questões 

de preconceito de violência e sei que eles observam, é bom... eu já estive em dois coletivos, um 

é especificamente LGBT na universidade, o coletivo Kiu, e o outro era o coletivo sobre questões 

de gênero e sexualidade, era um dos... era uma das pautas, era o Quilombo Rio dos Macacos, 

eu fui desses dois coletivos, então, eu participava ativamente das atividades, das reuniões, dos 

grupos de trabalhos dos GT’s, dos eventos da universidade, frequentava também eventos 

acadêmicos que tivessem essa temática, às vezes, colaborando com o debate, e no palco sempre 

enquanto artista. o tempo todo, é uma temática muito recorrente, é uma questão que trago para 

minha performance, para minhas expressões artísticas, não só falando da homofobia, né? mas 

da transfobia, lesbofobia, enfim. 

Anderson: Você já fez alguma apresentação fora do meio LGBT, em algum evento de empresa, 

onde a maioria do público fosse heterossexual? 
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Hugo: Não, trabalho acadêmico? 

Anderson: Não, alguma empresa que lhe convidou para fazer alguma performance e tal, onde 

a maior parte das pessoas fossem hetero? 

Hugo: Não enquanto drag, e sim enquanto ator, eu tinha um coletivo é... que se chamava Pixote, 

que era de uma professora da universidade e a gente fazia performance é... fazia jogos teatrais 

nas Casas de Salvador mais conhecido como a FEBEM, você conhece, né? e aí a gente nesses 

jogos teatrais, às vezes, tinha personagens femininas ou então que eram gays, que se visse que 

tem caracteres femininos ou então eram personagens trans, inclusive, o protótipo desse nome 

Glenda Jackson eu me lembrei agora, surgiu em uma dessa apresentações nas Casas femininas 

e uma das personagens é um morador... um morador não, é uma pessoa em situação de rua, e 

essa pessoa em situação de rua era muito fã do Michael Jackson e aí ele tinha esse nome, esse 

sobrenome Jackson, e aí ela era uma pessoa em situação de rua, mas que gostava muito de 

moda, então, as roupas dela, eu usava cinza assim com a borboleta, usava lenços na cabeça, era 

a personagem que mais cativava, então, com teatro sim, eu já trabalhei essas questões, 

academicamente nem tanto, primeiro que eu, não existe público específico, público acadêmico 

é bastante diverso em relação à sexualidade, ainda mais na minha área de estudo que é a área 

de letras, então, é uma área que existem bastante estudantes homossexuais, então, o que eu 

consigo me lembrar é isso. Essas Casas e era importante essas questões, principalmente, nas 

casas masculinas, né? nem sempre eu abordava essa questão, porque depende muito dos 

espaços, depende dos jogos de intérpretes que o meu coletivo desenvolvia no dia, era uma série 

de fatores. 

Anderson: E você, como você percebia a recepção de vocês estarem em personagens femininos 

tendo performance femininas, como era essa recepção? 

Hugo: Na verdade eu sou o único membro masculino desse coletivo, então ele era todo 

composto por mulheres. É... algumas lésbicas e algumas delas representava personagens 
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masculinos, é uma recepção aparentemente, visivelmente, era boa, infelizmente por conta do 

tempo não tinha como a gente aprofundar mais, mas, por exemplo, não era o espaço que eu 

sentia que as pessoas estavam é... fazendo... não tinha... não recebia comentários maldosos, 

embora, claro que em uma situação de privacidade, de fórum íntimos com os colegas deles, eles 

pudessem comentar, mas eu nunca fiquei sabendo, nem vi, nem percebi, aparentemente, era 

bem recebido. 

Anderson: Você consegue enfrentar a homofobia melhor quando está montado de drag? 

Hugo: Não sei responder, porque quando eu estava montado é... justamente por estar em espaço 

que eu me sinto seguro, eu não tenho essa necessidade de lutar, quando eu performo, essas 

questões é mais uma questão de identidade, de trabalho mesmo sabe, não porque eu achasse 

que é aquele espaço especificamente eu estaria enfrentando, embora, claro que sim porque nos 

bares há muita frequência de pessoas hétero, mas assim, já é um público mais aberto, são poucas 

as pessoas que vão parar num bar LGBT sem saber que é um bar LGBT, embora, é claro que 

existam esses ódios de homofobia entre os LGBT, é óbvio, enquanto eu me apresentei, enquanto 

eu performei, eu nunca estive presente, eu nunca presenciei, mas já ouvi muitas histórias, e, 

enquanto gay afeminado, todos os dias, quando eu escolho a roupa que eu uso para sair, quando 

eu vou no lugar que eu preciso, eu sei o que eu vou estar enfrentando, né? 

Anderson: Você se sente mais à vontade para exercer a feminilidade quando você está montado 

como drag ou quando você sai à rua como gay afeminado? 

Hugo: Mais à vontade para exercer a feminilidade?                

Anderson: Sim. 

Hugo: Não tenho a resposta precisa para isso, enquanto no palco é uma personagem eu peso a 

mão na minha expressividade, porque é uma questão de construção de personagem mesmo. E 

na rua eu sou bem natural, eu não gosto de me fingir, eu não gosto de performar a masculinidade, 

não vejo o porquê de fazer isso, não sei, eu acho que sou apenas quem eu sou mesmo. 
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Anderson: Sim, a pergunta foi no sentido de você se sentir mais à vontade quando tá como 

drag ou se sem está montado, no sentido de quando estar como drag talvez as pessoas possam 

ter outra visão por estar em local que sabe que vai ver uma drag. 

Hugo: Então nesse sentido, é até bastante óbvio que seja quando eu estou de drag, né? porquê, 

obviamente, se eu saio às ruas enquanto gay afeminado eu vou ser sempre julgado, né? quer 

dizer, eu posso ser julgado nos bares também, mas enfim... não é uma coisa que transpareça 

tanto. 

Anderson: Para você as pessoas lidam melhor com seus aspectos e trejeitos femininos quando 

você está na personagem de drag ou quando você não está montado? 

Hugo: Pessoas em geral?     

Anderson: Pessoas em geral e do seu círculo, pode responder como você quiser? 

Hugo: Olha... do meu... das pessoas do meu convívio, tanto faz, me tratam da mesma forma, 

no meio social, é isso... enquanto drag... porque elas veem aquilo como uma brincadeira, 

aceitam mais do que quando eu não tô montado. 

Anderson: Você já se relacionou com algum homem antes e depois de começar a atuar como 

drag? 

Hugo: Sim. 

Anderson: O que você tem notado nessa experiência de antes de atuar como drag e depois? 

Hugo: Muda pouca coisa porque, quer dizer, para mim, né? isso é uma experiência muito 

pessoal, certamente outra drag teve uma experiência completamente diferente, para mim não 

variou quase nada, assim o tipo de relação, não mudou nunca. 

Anderson: Suas relações afetivas e sexuais costumam ser mais frequentes com gays 

afeminados ou gays não afeminados? 

Hugo: Então, afetivas é mais com gays afeminados, mas eu já tive mais relações sexuais com 

gays não afeminados. 
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Anderson: E o que você atribui a isso?      

Hugo: Acho que só oportunidades. 

Anderson: Como? 

Hugo: Acho que ocasião e oportunidades. Ultimamente, não tenho me relacionado apenas 

sexualmente com gays não afeminados, já sei que muitos deles jamais se relacionariam comigo 

afetivamente, então, não... prefiro não me submeter a isto, fica parecendo que o sexo está sendo 

um pedido por afeto, sabe? E não é! Vou continuar sendo assim do jeito que sou e me relacionar 

com quem esteja a fim mesmo. 

Anderson: Como seus namorados ou as pessoas com quem você ficou lidam ou lidaram com 

seu trabalho de drag, houve algum apoio, alguma resistência? 

Hugo: Com as pessoas que me relacionei afetivamente sempre foi apoiado, com as pessoas que 

eu me relacionei sexualmente, como eram relações bastante casuais, não existiam conversas 

sobre a drag. 

Anderson: Mas ficavam sabendo? 

Hugo: É porquê simplesmente não era um assunto que entrava em voga no tempo em que eu 

me comunicava com essas pessoas, é claro, que se minha comunicação com essas pessoas se 

estendessem seria impossível não falar sobre isso, então, não tenho muito que responder nesse 

aspecto não. 

Anderson: E como você imaginaria que seria a reação delas ao saber que você atuava como 

drag? 

Hugo: Assim... como é uma comunidade bastante preconceituosa, pode ser que houvesse algum 

problema, mas é... eu imagino que nem todos receberiam bem, mas eu realmente não sei, 

poderia ser que recebessem, não sei. 

Anderson: Como você acha que esse tipo de trabalho é visto pela sociedade? 
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Hugo: ah... nossa! De forma muito marginalizada, como um trabalho menor, outros nem 

enxergam como trabalho, tem pessoas que enxerga como uma espécie de fetiche psicológico, 

sei lá, é... que acham que é um tipo de fantasia, que é um tipo de frustração com sua identidade 

sexual, que você precisa é... de alguma forma preencher essa lacuna com esse trabalho, são 

poucas pessoas, de modo geral, que veem isso como uma arte mesmo, como uma expressão 

artística. 

Anderson: E como você acha que isso pode influenciar nas suas relações? 

Hugo: Eu acho que influencia a partir do momento em que as pessoas demostram sua 

superficialidade de análise desses casos, eu acho que isso faz com que eu queira me afastar das 

pessoas que não enxergam essa arte, né? Então eu acho bastante importante, com certeza, 

qualquer tipo de pesquisa direcionado a essa temática é muito importante. 

Anderson: Muito obrigado pela entrevista, Hugo! 
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Apêndice I - Entrevista com Sandro 

 

Entrevista com Sandro 

Anderson: Bom dia, Sandro! Inicialmente, gostaria de saber se você se sente representando por 

algum termo para se referir a sua orientação sexual? 

Sandro: Bom dia, acho que gay, gay é suficiente. 

Anderson: E como foi para você a experiência de se reconhecer gay, você pode me descrever 

essa experiência? 

Sandro: Foi bem complicado, porque eu venho de uma família evangélica e aí foi uma 

descoberta complicada, eu fazia parte da igreja evangélica na época, e aí a gente não sabia ainda 

lidar com sexualidade e as diferenças de gênero, etc, porque a gente não conhecia nada sobre 

isso, geralmente, quando você vem do subúrbio, você não tem muita informação sobre isso, e 

aí eu comecei a descobrir da forma mais difícil possível, foi sozinho, quer dizer, o pessoal na 

escola e na rua sempre ficavam me apontando como o “viadinho”, alguns primos também... 

ouvia muito essas coisas na infância e na adolescência, sabe? Até que eu comecei a ter 

amadurecimento suficiente para entender o que significava sexualidade, corporalidade, etc 

enfim, fui reconhecendo quem eu era mesmo, mas antes eu não aceitava, não... fingia que não 

era, que não era comigo, foi difícil... e aí foi basicamente isso. 

Anderson: E como foi isso em sua família? 

Sandro: Depois que eu me tornei adulto foi mais fácil, foi quando eles perceberam que eu era 

gay mesmo, foi mais fácil... comecei a ter outra postura em relação a isso... comecei a me 

colocar, a rebater e até a explicar as coisas... minha mãe, na verdade, ela nunca me reprimiu 

sobre isso, na verdade, ela não gosta de tocar no assunto, ela não fala sobre, ela finge que não 

existe, me trata como uma pessoa comum, e aí passa por cima desse assunto, prefere assim... 

para que não haja atrito entre a gente... e todo o resto de minha família leva isso numa boa. 
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Anderson: Em quem você buscou apoio para assumir esse posicionamento? 

Sandro: Meus amigos, todos os meus amigos, eu só tenho amigos gays na verdade. E foi como 

eu consegui me desenvolver enquanto uma pessoa gay, com o apoio das amizades. 

Anderson: O que você acha que poderia der lhe ajudado nessa trajetória? 

Sandro: Acho que o apoio da família, teria ajudado melhor, poderia ser mais fácil. 

Anderson: As outras pessoas da sua família, com exceção de sua mãe não lhe apoiaram? 

Sandro: Na verdade não é que não apoiaram, é que não fizeram nada para ajudar, não negaram 

apoio, mas também não ofereceram. 

Anderson: Você consegue identificar fatores que dificultaram a sua conscientização da sua 

condição de gay?       

Sandro: A normatividade da sociedade foi a parte mais difícil porque a gente sempre aprende 

que cresce para ser homem, nasce para ser homem e que qualquer outra coisa de fuga disso é 

errado, é pecado, é qualquer outra coisa do tipo, então, acho que o que complica mais é a 

normatividade. 

Anderson: Pensando sobre os estereótipos que a sociedade tem sobre gay afeminado, com 

quais deles você mais se identifica? 

Sandro: Bom, eu sou drag-queen, então atualmente eu não consigo pensar em outros 

estereótipos além desse, que é a questão que eles sempre aplicam, o gay afeminado a se vestir 

de mulher, eles sempre fazem essa comparação e como costumam a dizer muito em local de 

subúrbio que o gay afeminado quer ser mulher... E aí é a parte que eu me encaixo, eu performo 

o gênero feminino. 

Anderson: Você se identifica com esse estereótipo? 

Sandro: Sim.    

Anderson: Em quais situações você mais se identifica com esse estereótipo? 
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Sandro: Quando eu preciso tá montado em local público aberto, na rua, em shopping, em festas 

hétero também.  

Anderson: E dos estereótipos que a sociedade tem com o gay afeminado, quais deles você não 

se identifica?  

Sandro: Porque são muitos, né? conseguir pensar em algum aqui que eu não me identifico, 

agora eu não sei, eu não sei, porque a normatividade, ela trata de uma coisa tão complicada que 

quando você pensa no corpo afeminado qualquer coisa que fala sobre isso engloba você de 

alguma forma, talvez não em vestimenta, talvez não no visual, mas na questão geral de... sei 

lá... acho que não existe alguma coisa que eu não me identifique enquanto gay afeminado. A 

que eu mais me identifico é a questão da vestimenta porque é o que eu trabalho, então, é o que 

eu faço mais, inclusive, eu danço também, então, foi uma parte que é bem difícil.    

Anderson: Você se sente confortável com esses estereótipos? 

Sandro: Atualmente sim, eu lido muito bem com isso agora, já foi muito mais difícil, mas agora 

é super tranquilo. 

Anderson: E quando foi difícil, como isso era para você? 

Sandro: Na verdade, quando eu comecei a confrontar tudo isso eu não tinha noção que estava 

fazendo tudo isso, eu frequentava muito balada, boate, porque eu gostava disso, quando eu 

conheci o universo LGBT, e aí eu comecei a frequentar festas em uma boate aqui na Pituba, que 

se chamava The Hall, e aí eu fui para muitas festas e tinha muitas festas bem normativas, 

normalmente festas eletrônicas, só que eu tinha um desejo muito grande de usar salto alto, 

sempre gostei disso, e aí acontecia de ter essas festas onde 98% das pessoas era de personalidade 

padrão e eu estava lá com uma roupa comum mas com salto alto. 

Anderson: Mesmo sendo festa gay?   

Sandro: Mesmo sendo festa gay, normalmente, o público era totalmente gay, e eu sempre estava 

lá com uma roupa também tida masculina dentro do padrão normativo, mas de salto alto do 
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mesmo jeito, e aí foi que eu comecei a perceber as dificuldades de você se relacionar com outras 

pessoas quando você se identifica como uma pessoa não normativa e você tá bem com isso, e 

aí você começa a descobrir qual é a dificuldade que engloba toda a essa situação. 

Anderson: Você conseguia sentir o desconforto das pessoas ao seu redor com a sua presença?  

Sandro: Sempre... e além disso a gente sabe que no meio LGBT, é o meio mais difícil de se 

relacionar quando você é afeminado, eu atualmente namoro uma pessoa que também é 

afeminada, mas até chegar até isso é complicado, as pessoas não querem namorar uma pessoa 

afeminada, uma pessoa que é drag-queen, uma pessoa que chama atenção na rua. 

Anderson: E quando você percebia o desconforto das pessoas por conta da sua presença, como 

era isso para você?  

Sandro: No começo era complicado porque eu já passei por um quadro de complexo de 

inferioridade na adolescência, eu acho que talvez ligado a isso, eu não sei, eu não cheguei a 

fazer uma análise para descobrir, mas depois de um tempo eu fui ganhando segurança, a vida 

adulta... depois do amadurecimento, não sei, e acabou que passou despercebido, acabei mais 

agregando coisas do que incomodando, também porque eu sempre fui muito sociável, então, 

acho que isso ajudou, eu nunca fui muito de timidez 

Anderson: Como você percebe o preconceito contra gays afeminados em relação ao 

preconceito aos não afeminados? 

Sandro: Apesar de eu achar que não existe um termômetro de homofobia, eu acho que para 

quem não é afeminado é muito mais fácil passar despercebido, a gente sabe que é um discurso 

que é muito batido, a gente sabe que o gay afeminado está na linha de frente, é quem luta por 

aquilo, e a gente sabe disso há muito tempo, né? é preciso reafirmar, apesar do clichê, é 

verdadeiro, a gente sabe que a normatividade, ela salva de alguma forma, porque é o que a 

sociedade quer, “você pode ser gay mas não seja afeminado, se é homem se vista com homem, 
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aja como homem”, então se você é um gay que você não parece gay entre aspas, isso já te dá 

uma ressalva muito grande.      

Anderson: Para você existe algum prejuízo ou benefício social por conta de reconhecer-se ou 

apresentar-se como gay afeminado? 

Sandro: Eu acho que não, acho que não porque nenhum dos dois, porque na verdade eu acho 

que a sociedade hoje em dia, não influi na minha vida em nada, porque eu decidi desde que eu 

passei a ser drag-queen, eu passei a viver minha vida da forma que me agrade, então eu passei 

a não ter tanta abertura para a sociedade... no que está acontecendo ao redor, não que eu tenha 

alienado, mas a questão pessoal, eu passei a não ter tanta abertura para receber o que vem de 

fora, então eu acabei não percebendo se tem benefício ou prejuízo quando a isso. 

Anderson: Você acha que não tem nem benefício em relação... 

Sandro: Para mim, pessoalmente, eu acho que não, não que pra outros não tenha. 

Anderson: Você consegue imaginar se tem ou não pra outros? 

Sandro: Eu acredito que sim porque eu gosto de falar muito na esfera subúrbio porque foi onde 

eu cresci e onde eu vejo que a homofobia é mais forte, acho que quando a gente está numa parte 

de classes maiores a gente vê menos, as pessoas mascaram mais o preconceito, mas quando 

você vem de lugar que é popular, você vê que a coisa é mais complicada e aí você vê que amigos 

seus gostam de sair de shortinhos, gostam de sair de maquiagem de cabelos mais transados e 

tal, e ali você vê que a pessoa sofre porque ela tem que ouvir piadas, ele tem que ouvir desaforo, 

tem que ouvir comentários que ela não gosta, às vezes, são coisa que envolvem a família, porque 

são pessoas que conhecem a família dessas pessoas e aí isso machuca de alguma forma, eu não 

cheguei a passar por isso porque eu sempre mantive distância da sociedade onde eu morava, 

aqui é menos mal onde eu moro agora, mas aonde eu morava na adolescência até o início da 

vida adulta, eu não tinha muita possibilidade, então, eu meio que eu acho que por isso que isso 

não me afeta tanto porque eu nunca tive contato direto, mas as pessoas que eu já vi tendo contato 
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direto, pessoas que eu convivi também, eu vejo que se afeta em alguma forma, elas se sentem 

reprimidas por passar na rua e ouvir comentários e ver coisas e se sentir agredida verbalmente 

ou fisicamente, apesar de a gente saber que aqui em Salvador é o lugar que tem menos agressão 

física, mas o verbal é o maior onde o pessoal mais comenta as coisa de forma mais chula. 

Anderson: Você saiu do subúrbio para poder conviver melhor com essas questões? 

Sandro: Na verdade, não... eu acho que eu saí do subúrbio porque eu precisa vivenciar melhor 

minha arte drag e eu vim para um local onde é mais vivido, aqui no centro da cidade é onde 

acontece a cena drag-queen em Salvador, e aí eu achei que era melhor para mim tá aqui porque 

eu estou perto de tudo, perto dos bares onde eu faço shows, eu trabalho e moro aqui nesse local 

que a gente tá conversando agora, então para mim era bom está aqui perto, então, foi mais por 

questões profissionais. 

Anderson: Quando você morava no subúrbio, você já se assumia como gay afeminado? 

Sandro: Então... eu acho que não... quando eu era um pouco mais novo eu não tinha essa 

segurança de me assumir enquanto gay afeminado, eu não batia de frente tanto com isso e eu 

não me importava tanto com abrir uma possibilidade de defender isso, eu descobri mais depois 

de fazer drag-queen, porque foi quando eu comecei a conhecer de militância, eu comecei a 

conhecer de performatividade, personalidade e aí foi quando eu comecei a entender meu lugar 

nesse espaço, e foi quando eu comecei a perceber, mas eu já estava fora da área da suburbana, 

há um tempo já, então, eu não cheguei a passar por esse confronto direto com essa área. 

Anderson: Qual sua idade hoje? 

Sandro: Eu tenho 27. 

Anderson: Como foi para você a criação da personagem da drag? 

Sandro: Hoje em dia eu sei que tudo que eu fiz durante minha vida em questão de arte me 

preparou para fazer drag, porque eu fiz dança, trabalhei muito com questão de música, de clips, 

etc, meio que foi juntando muita coisa para chegar a isso, mas eu comecei brincando com os 
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meus amigos que tinha coisas de peruca e essas coisas em casa, e aí eu comecei a descobrir o 

universo drag, conheci algumas drags aqui de Salvador que eu não conhecia, e aí eu comecei 

a aprender um pouco sobre isso, aí eu me interessei, mas nunca tinha pensado em levar como 

uma profissão, só que aí a cada vez que ia fazendo ia ficando mais sério, surgindo mais coisas 

para fazer, mais atividades, aí eu comecei a perceber, incluir coisa que eu gostava naquilo, 

coisas como do meu cotidiano e de gosto pessoal também, como dança, como música, como 

cantoras que eu gosto, como roupa, visual... eram coisas que eu gostava muito e que eu vi que 

eu poderia inserir isso no universo drag-queen que me faria bem e hoje em dia eu gosto de fazer 

drag porque eu posso fazer infinitas possibilidades a partir disso aí, inclusive, me expressar das 

formas mais loucas e criativas que eu gostaria de ser, afetadas, sabe? A drag me permite isso, 

não que eu me reprima quando tô desmontado, mas deixo pra drag esse grito mais livre, essa 

coisa de ser sem pensar no que as pessoas vão pensar. 

Anderson: Depois que você começou a trabalhar como drag, como ficou sua relação com sua 

mãe? 

Sandro: Como eu disse na questão de ser afeminado, a mesma coisa serve para drag, ela sabe, 

mas finge que não sabe, ela meio que ignora um pouco isso porque... por ela ser evangélica, ela 

tem um conceito formado sobre isso que para ela é errado, mas ela também tem a consciência 

de que ela não pode me dizer como viver, ela sabe que para ela é errado, mas a minha cabeça é 

outra, então, ela não me reprime quanto a isso, ela não comenta sobre... queria que ela 

entendesse, me apoiasse, ela vê que eu posto foto montada, posto vídeos, ela vê tudo isso e não 

comenta nada, não diz nada, quando eu chego lá, ela não fala sobre, ela, simplesmente, ignora 

a existência, não de uma forma bruta, mas de uma forma leve, assim... simplesmente deixa 

passar, é como se não existisse 

Anderson: Você tem irmãos? 

Sandro: Tenho dois. 
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Anderson: Como é isso para eles? 

Sandro: Os dois irmãos, eles são super tranquilos com isso na verdade, o mais velho é o que 

mais leva na brincadeira tudo isso, o outro, simplesmente... eu sou o do meio. 

Anderson: São dois homens?  

Sandro: São, e eu tenho uma irmã também por parte de pai. 

Anderson: Você se sente mais à vontade quando está montado de drag ou quando está fora da 

personagem para exercer a feminilidade? 

Sandro: Eu acho que eu não tenho uma separação não, são polos diferentes, que eu costumo 

ter visões diferentes dessas coisas, eu gosto muito de minha vida social, e gosto muito da minha 

drag também, gosto muito de fazer drag, gosto do que eu faço, ando todo montado, gosto de 

fazer show, gosto da interação com a plateia, com o público, com outras drags, mas se eu tô de 

boy, eu gosto também, da minha vida social, então acho que são polos diferentes, mas eu não 

consigo separar ou juntar. 

Anderson: Você se sente à vontade tanto em um quanto em outro? 

Sandro: Isso. Eu gosto dos dois. 

Anderson: Você consegue mensurar quando você está mais à vontade? 

Sandro: Eu diria que de drag porque é quando eu estou no palco, que eu gosto mais, mas isso 

vem da dança, eu não dançava de drag, eu dançava de boy, então, sempre que eu estava 

dançando eu me sentia muito bem estando no palco e aí eu transferi para a drag que é onde eu 

estou agora, o que me leva ao palco agora. 

Anderson: Você se sente mais autorizado a performar feminilidade quando você está montado 

de drag ou quando você não está montado? 

Sandro: Quando eu estou montado de drag é mais fácil, é mais confortável, a gente não precisa 

ficar naquela nóia de pensar no que pode acontecer com a gente caso tenha um homofóbico ali. 

Eu acho que é como se a gente vestisse uma máscara, a maquiagem, a peruca, a roupa, tudo 
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aquilo protege, protege não, ela mascara a coisa toda e é literalmente como que se você fosse 

outra pessoa para os outros, como se você estivesse vivendo outra pessoa naquele momento, 

então, aquilo te dá liberdade de você fazer aquilo que você quiser. 

Anderson: As pessoas reagem melhor? 

Sandro: As pessoas gostam muito dos shows de drag, inclusive, o público hétero que não é 

constante, mas os poucos que a gente tem, eles costumam gostar bastante do show drag, sei que 

podem ser as mesmas pessoas que talvez não reagissem bem me vendo de boyzinho, 

desmontado, e ali todo afeminado, mas gostam da drag, riem, aplaudem, curtem muito. 

Anderson: Como sua família e amigos reagiram ao saber que você atua como drag? 

Sandro: Bom, atualmente todos os meus amigos, acho que não posso dizer 100%, mas uma 

boa parte deles são drags-queens, eu acho que houve uma linha entre o espaço e tempo em que 

eu deixei de ter uma frequência de amigos que eu tinha, não por causa disso, mas por questões 

da vida mesmo, foram se afastando e eu acabando tendo uma convivência maior com drags, 

então atualmente eu tenho uma convivência muito grande com pessoas que são drags, eu 

participo de coletivos, eu tenho amigos que fazem shows comigo, tem um coletivo que eu faço 

parte que é o “Bonecas Pretas”, que eu me tornei amigo das meninas também, então eu acho 

que tudo isso virou uma coisa só, minha vida toda virou uma coisa só, minha vida toda acabou 

girando em torno de drag. 

Anderson: Você percebeu alguma mudança nessas relações sociais? 

Sandro: Só afetivas, é bem complicado falar sobre. A relação afetiva com uma drag-queen é 

mais complicada porque você namora uma bicha afeminada já é difícil pra cabeça de uma 

pessoa normativa, namorar uma bicha afeminada que se monta é mais complicado ainda, então 

aí pra gente já fica aí um peso maior. 

Anderson: Você percebe alguma diferença nas suas performances como drag na maneira como 

você se comporta socialmente sem estar na personagem? 
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Sandro: Eu, particularmente, eu, não consigo perceber, mas pessoas de fora dizem que são duas 

pessoas diferentes, que eu de boy não sou igual à pessoa que foi montada, tanto na aparência 

como no jeito, mas por ser eu, eu não consigo perceber isso, eu não tenho uma visão externa. 

Anderson: Você assume performances da personagem drag sem estar montada? 

Sandro: Não, é muito difícil, talvez se eu estiver bebendo, mas é bem difícil. 

Anderson: Trejeitos, tonalidade de voz, performance? 

Sandro: Só por brincadeira, eu assumi isso tipo sem querer acontecer, eu acho que não acontece 

não.  

Anderson: Existe alguma performance que você exerce quando está como drag que você não 

assumiria sem estar na personagem.  

Sandro: Tem algumas poucas coisas, é porque assim, apesar de me reconhecer como gay 

afeminado tem coisas que não gosto por causa do meu corpo, não por achar que está errado, 

como tem alguns tipos de dança, eu já dancei stileto, por exemplo, que é uma dança 

completamente feminina, eu fazia isso estando desmontada, e aí hoje em dia, eu vejo que eu 

danço é de salto enquanto drag, muito mais feminina do que quanto eu estou de boy, então, eu 

vejo que isso ganha uma força, quando eu estou montado. 

Anderson: E você atribui isso a quê? 

Sandro: Acho que a performatividade mesmo, a questão da performatividade do personagem 

de você criar a personalidade daquela pessoa, e você levar aquilo para o palco e você ter uma 

identidade, e você ter um corpo diferente, você ter uma linguagem diferente corporal, e aí 

mesmo a gente tenta fazer todo o possível para não parecer com o que você é desmontado, e 

isso meio que atribui as coisas ao corpo. 

Anderson: Você acha que o seu personagem de drag sofre influência do que você é... alguém 

enquanto trajetória, enquanto alguém que não se montou. 
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Sandro: Eu acho que todo mundo acaba meio que tendo um pouco disso, porque quando você 

faz drag, você atribui conhecimento que você já tem e com o que você adquire durante o tempo 

que você vai fazendo o show quando vai se montando, então tudo que eu apreendi enquanto 

arte na vida pessoal eu fui utilizando para fazer drag, o que eu mais fazia de arte antes de fazer 

drag era a dança, então isso meio que me ajudou muito a fazer drag, porque me tirou a timidez 

de palco, eu conseguia entrar no palco mais fácil, eu conseguia me apresentar em público mais 

fácil, porque eu já fazia dança, então isso foi trazido da minha vida pessoal, da minha vida não 

drag, mas aí a gente acaba apreendendo muita coisa, você descobre que a drag-queen é muito 

mais que estar montado em um palco. 

Anderson: O que é uma drag-queen? 

Sandro: Eu acho que a performatividade de um personagem, ele engloba muita coisa além da 

militância, além da política, além do corpo, da performatividade de gênero, você descobre que 

ser drag-queen é você levar uma... é você mostrar um trabalho... drag-queen é a única arte que 

é feito de LGBT para LGBT, não existe uma outra que é feita dessa forma, então você descobre 

que tem muita coisa em volta disso que é difícil resumir, a gente engloba muito além da arte 

pura, tem muita coisa além da militância, muita coisa além da dança, da dublagem, do canto, 

de atuar, eu, atualmente, faço parte de um espetáculo teatral que é chamado “Uma janela para 

elas”, que é só com drag-queen no elenco, e aí você percebe que drag-queen vai muito além de 

se montar, de estar num palco dublando uma música, a gente pode fazer muito mais coisas. 

Anderson: Você percebe que você é muito mais bem aceito enquanto drag ou enquanto alguém 

que não está montado? 

Sandro: Eu acho que enquanto drag porque quando eu estou mais em público, porque eu tenho 

um círculo social muito fechado de amigos, então, eu não tenho um contato muito aberto com 

o mundo externo apesar de que depois que eu me tornei drag eu passei a ser mais conhecido 

enquanto pessoa não drag, no caso desmontado. Então eu passei a ser uma pessoa muito mais 
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social, eu passei a ser uma pessoa muito mais conhecida depois disso, então as pessoas me 

aceitam mais de boy porque me conhecem de drag. Elas conhecem meu trabalho, me conhecem 

fazendo show, eu faço DJ também, então eu acho que por conhecer tudo isso em volta, quando 

elas me veem de boy e me reconhecem elas já tem uma visão maior.  

Anderson: Já houve situações de pessoas te conhecerem e só depois saber que você era aquele 

personagem da drag?   

Sandro: Várias... eu já passei muita vergonha por isso. 

Anderson: E como foi isso? 

Sandro: É porque eu trabalho muito em boate, normalmente em uma que tem aqui perto, e aí 

já aconteceu muito, antigamente, tinha um gosto muito grande que hoje eu não faço mais, que 

era tá montado em uma festa e aí na metade da festa, eu me desmontava e voltava nessa festa 

de boy, e aí ninguém me reconhecia, e aí eu ia falar com algumas pessoas que tinha falado 

comigo antes, e as pessoas me ignoravam total, não me reconhecia e aí eu ficava com a cara no 

chão, eu: “meu Deus!”, e aí eu depois percebia que a diferença era grande entre o personagem 

e a pessoa, e daí foi que eu percebi que eu precisava me identificar, que eu tinha que explicar 

para a pessoa não... eu sou aquela que fez a drag e tal. 

Anderson: E aí quando você se identificava como era a reação das pessoas?  

Sandro: Surpresa sempre... geralmente, dizia “não, não é possível, não é você, não tem como 

ser, não é” por que tipo assim, a gente fica mais alto, usa lente de contato, desenha a sobrancelha, 

muda o tom da pele, usa um cabelo grande e tudo isso muda o formato do rosto, só a maquiagem 

em si já muda, então é completamente diferente. 

Anderson: Então você se sente mais à vontade enquanto drag?   

Sandro: É isso, eu acho que eu me sinto à vontade com os dois, eu gosto muito de estar 

desmontada também, eu gosto de curtir das duas formas, eu acho que eu gosto muito de fazer 

drag, pelo fato da liberdade de fazer muitas coisas que eu não costumo fazer desmontado. 
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Anderson: Tem uma performance que você faz... que é a dança... que é “Boca de motor”, você 

se sentiria à vontade fazendo essa performance desmontado? 

Sandro: Não. Eu não conseguiria, essa performance, na verdade, surgiu como uma brincadeira, 

eu estava fazendo um show com uns amigos, que era um show chamado “Noite das cremosas”, 

que era só das bichas afeminadas e aí a gente começou a pesquisar músicas que falavam sobre 

bicha afeminada, e aí eu me lembrei dessa que eu conhecia há muitos anos atrás, mas eu nunca 

tinha feito um show, aí eu resolvi fazer um show e uma das drags daqui, ela viu, a Lulu, e 

adorou e todo o show que ela ia pedia para eu fazer, eu comecei a montar uma performance em 

cima daquilo, e eu só consigo dançar assim estando montada, eu não consigo imaginar até 

porque tem momentos que eu uso o cabelo, com salto e tal, que eu não conseguiria fazer isso 

desmontado, então eu atribuo muito a performance à imagem. 

Anderson: Em quais lugares você se sente mais à vontade para circular como gay afeminado? 

Sandro: Acho que apenas em espaços LGBT. 

Anderson: E como drag? 

Sandro: Por incrível que pareça em qualquer lugar. 

Anderson: E a que você atribui essas duas coisas? 

Sandro: Eu acho que a mesma coisa que eu atribuo ao fato de conseguir performar mais 

livremente estando montado, pelo fato de a gente, como se estivesse vestindo uma armadura, 

uma máscara, que aquilo te deixa mais à vontade de agir, mas de certa forma, quando eu estou 

montado eu não consigo sentir medo de estar na rua, apesar de saber que é perigoso, não é fácil 

estar na rua montado, a gente corre muito risco, estando montado na rua, eu já saí montado de 

ônibus, de metrô, a pé aqui na rua mesmo, e eu não consigo me sentir, sei lá, retraído por sair 

de drag na rua, e eu sei que sair de boy pode ser mais perigoso, eu não sei, eu tenho essa 

sensação, pode ser estranho, eu sei. 

Anderson: O que um lugar precisa oferecer para você se sentir seguro como gay afeminado? 
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Sandro: Pessoas gays em volta. 

Anderson: E como drag? 

Sandro: Acho que pessoas gays em volta. 

Anderson: A que você atribui isso, nos dois casos? 

Sandro: Eu acho que é pelo fato de não tá sozinho, você saber que não está naquele lugar 

sozinho, porque quando você tá no lugar... porque eu já participei de alguns eventos em que o 

público era 100% hétero, a princípio, e aí você via que você estava naquele lugar e só tinha 

você enquanto gay ali, você enquanto drag, então, você não sabe o que pode acontecer, que 

reação alguém pode ter do nada, então, causa um pouco de medo, então, saber que tem algumas 

pessoas gays em volta, sabendo que aquelas pessoas não está correndo o risco, não está 

passando com algum problema, você já se sente um pouco mais confortável, você já pensa tem 

uma outra pessoa, já não é um problema, acho que é mais ou menos isso. 

Anderson: Em eventos onde só tinha heterossexuais, você costumava voltar enquanto boy? 

Tipo... você se apresentou enquanto drag e aí se desmontou e voltou para o evento como boy? 

Sandro: Em alguns eventos... por causa da distância, por que assim... se tiver em um evento 

que é muito longe, eu não volto de carro, e aí para mão voltar de drag, eu me desmonto e 

algumas vezes acontece de ter que me desmontar e entrar em contato com a pessoa que me 

contratou. 

Anderson: E como é a reação das pessoas?     

Sandro: Eles ficam muito besta, eu já passei por uma situação que as pessoas me puxaram pela 

mão, para me mostrar a todo mundo, para as pessoas ver como era sem maquiagem, e todo 

mundo ficava passado porque não acreditava que era a mesma pessoa. 

Anderson: Como você reagiu a isso?  

Sandro: Eu achei engraçado, eu achei engraçado... 

Anderson: Existe algum tipo de lugar que você evita frequentar? 



234 

 

Sandro: Boates normativas e locais só com hétero. 

Anderson: Por quê? 

Sandro: Eu acho que é um ambiente que não oferece conforto, eu já passei por situações em tá 

em locais com um público totalmente normativo, e você não consegue se sentir à vontade para 

dançar porque aquele público em volta não está fazendo o mesmo, e aí se você fizer alguma 

coisa que chame atenção, se estiver bêbado, menos mal, porque aí você não está nem aí para 

nada, mas quando você ali querendo dançar, se divertir e você vê em volta e ninguém tá fazendo 

o mesmo, você sozinho ali no meio como o centro das atenções, de drag seria mais fácil, porque 

eu já seria atenção por estar montada. 

Anderson: Mesmo no lugar normativo? 

Sandro: Sim, porque eu já estaria chamando a atenção por estar montada, qualquer outra ação 

que vier depois disso é consequência, mas estando desmontado você tem medo de chamar a 

atenção, acho que a normatividade, ela causa essa retração de você não querer chamar atenção. 

Anderson: Enquanto boy? 

Sandro: Enquanto boy. 

Anderson: Enquanto drag, a normatividade lhe retrai? 

Sandro: Nem um pouco, acho que estimula a me deixar mais afrontoso.  

Anderson: Então ela tem função diferente enquanto boy e enquanto drag? 

Sandro: Tem funções diferentes. 

Anderson: Você consegue perceber isso e como você reage a isso? 

Sandro: Eu consigo porque eu percebo que se eu estiver de drag num lugar com muita gente 

normativa, eu vou continuar como que tivesse no meio de muita bicha afeminada, que para mim 

não vai fazer diferença nenhuma, agora se eu estiver de boy, eu vou perceber que eu não vou 

ter aquela atitude de chamar atenção, acho que talvez pela questão que eu falei de a drag fazer 

essa armadura, essa máscara, que blinda as coisas que estão em volta, então eu percebo que é 
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diferente. É como se naquele momento eu sentisse a permissão para poder ser aquilo, sabe? Me 

expressar daquela forma... 

Anderson: E enquanto boy, o seu jeito de gay afeminado é mais retraído, menos retraído, se 

você estiver no lugar mais normativo? 

Sandro: É mais retraído quando não tô de drag. Eu não diria nem por medo, eu diria mais por 

timidez que talvez nem tenha essa timidez, mas por saber que é um ambiente que você não está 

no ambiente em que todo mundo tá igual a você, você está no meio em que cada um está ali no 

cantinho, cada um fazendo seu grupinho, conversando, e aí nem sempre você está à vontade 

para fazer o que você faria num local em que as pessoas são iguais a você. Estando desmontado 

parece não haver essa permissão. 

Anderson: Você consegue perceber algum tipo de estratégia de enfrentamento à homofobia? 

Sandro: Eu acho que a maior forma de enfrentar a homofobia hoje em dia é realmente ser 

aberto com tudo, não ter essa retração, esse medo, essa preocupação, esse mal estar, apesar de 

saber que essa é a forma mais perigosa de se enfrentar isso, eu acho que a forma mais forte ao 

mesmo tempo, porque quanto mais a gente se esconde, menos isso diminui, porque a pessoa 

que é homofóbica, ela descobre que ela tem uma força quando ela te acua, ela te retrai de alguma 

forma, então quando você demonstra que não tem medo daquilo que você vai enfrentar, mesmo 

que ela demonstre violência, eu acho que isso meio que deixa a pessoa tensa, mais preocupada, 

ela pensa tipo, “pô... se eu enfrentar ele, ele vai me enfrentar também”, então é a forma mais 

perigosa, mas é mais eficaz, acho que o enfrentamento é a chave. 

Anderson: A personagem de drag lhe permite a ser e agir da forma que você gostaria de ser e 

agir enquanto boy? 

Sandro: Eu acho que sim, justamente pelo fato de fazer coisa que não fazia de boy, como as 

performatividades e as ações, como eu estar no lugar normativo e ficar. 

Anderson: Você gostaria de agir assim também?   
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Sandro: Também se tivesse de boy. 

Anderson: Você consegue enfrentar melhor a homofobia quando estar na personagem de drag? 

Sandro: Sim, inclusive eu comecei a aprender muito sobre militância e homofobia e toda a 

questão em volta, não que eu não conhecesse sobre, mas aprender melhor sobre isso, quando 

eu comecei a participar do coletivo “Bonecas Pretas”, porque eu não tinha uma ideia de 

militância enquanto drag até isso, eu fazia drag avulsa, por fazer, não que isso seja errado, mas 

acho sempre legal quando você atribui uma causa a isso, e aí quando as meninas me convidaram 

para participar foi quando eu comecei a entender que dá para fazer drag e militar ao mesmo 

tempo, foi quando eu comecei a entender sobre a questão do racismo, inclusive, amei me 

reconhecer como pessoa negra, porque o colorismo, ele é muito escroto, porque ele fecha muito 

a questão da melanina, da retinta, da pele não retinta e tal, e aí até então eu não me reconhecia 

enquanto pessoa negra e muitas pessoas não reconheciam assim, e aí eu já comecei a entender 

meu espaço, meu local de fala, e foi quando eu comecei a entender que drag serve para isso 

também, para militar, para falar sobre, para bater contra o racismo, contra a homofobia, contra 

a LGBTfobia, etc. 

Anderson: Você pode explicar do que se trata esse coletivo “Bonecas Pretas”? 

Sandro: O “Bonecas Pretas”, ele nasceu da necessidade de ter um grupo de bichas pretas 

representando o que já existia, só que de uma forma mais potente, porque assim... a gente já 

tinha muitas bichas pretas fazendo drag na cidade, mas que não eram vistas de uma forma 

potente, não tinha voz para isso, como é que eu posso dizer, não tinha um cartaz com tipo bicha 

preta, aquela bicha preta, ela tá ali performando aquilo, muitas das bichas pretas daqui, elas tem 

uma identidade muito forte, usa a questão do apelo africano, do apelo candomblecista, e outras 

coisas do tipo, mas não tinha um grupo de bichas que se unia para fazer isso de uma forma mais 

forte, então aí surgiu o coletivo que tem shows inúmeros e performam justamente  a militância 

e a política através disso, que fala sobre transfobia, sobre violência contra a mulher, não é só 
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sobre a homofobia, tipo a gente não fala só sobre o que nos atinge, a gente fala sobre as mazelas 

da sociedade e tudo que pode atingir as pessoas que estão em volta, as tidas minorias. E aí foi 

quando eu aprendi sobre isso também, sobre essa luta, e a gente sabe que nosso local de fala, 

não é sobre a transfobia, a gente não é transexual, a gente não pode falar por uma pessoa 

transexual, mas ainda sim a gente pode representar coisa que lutem contra a transfobia, sabendo 

que nosso local de homem-cis tá ali, a gente fala apenas como homem-cis-gay, então o nosso 

local de fala é esse, mas a gente pode ao mesmo tempo num show fazer um número que 

represente a luta contra a transfobia, assim como a luta contra violência contra a mulher.  

Anderson: Todas as pessoas que fazem parte do “Bonecas Pretas”, se identificam como bichas 

afeminadas? 

Sandro: Eu acredito que sim. 

Anderson: Essa questão também é uma questão trabalhada no coletivo?  

Sandro: Sim, inclusive, o número do “Boca de motor”, entrou na pauta do show justamente 

por isso, a gente tem o show montado em quadros, e aí esse quadro, eles falam de momentos 

diferentes, tem o quadro que a gente fala de racismo, de homofobia, de LGBTfobia, de 

transfobia, de violência contra a mulher, e aí tem um que a gente fala de bicha afeminada. E aí 

tem essa parte que a gente fala também, a gente fala sobre a violência contra a bicha afeminada, 

a gente fala sobre o empoderamento da bicha afeminada, e sobre a luta dessa bicha 

nos subúrbios, nos locais com menos visibilidade. 

Anderson: Para você as pessoas lidam melhor com os seus aspectos e trejeitos femininos 

quando você tá na personagem de drag? 

Sandro: Eu acho que sim, porque eles encaram aquilo como uma brincadeira, eles não encaram 

aquilo como um modo de vida, quando eles veem você de drag, eles não veem aquilo como 

aquilo uma coisa séria, eles olham: “nossa! a bicha tá montada, tá maravilhosa, tá incrível”, 

mas não leva aquilo como um trabalho, eles vem como uma coisa carnavalesca, entendeu? e aí 
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eu acho que eles encaram aquilo de uma forma tranquila, mas quando você é uma bicha que 

vive a feminilidade ai já começa tipo... “não pode, ai não precisa ser escandalosa, não precisa 

usar shortinho, não precisa ser feminina”. 

Anderson: E você vive a feminilidade? 

Sandro: Infelizmente não como eu gostaria, por exemplo, eu namoro uma bicha afeminada 

hoje em dia que ela vive isso muito mais do que eu, eu ainda uso, talvez pela influência de ter 

dançado hip hop por muitos anos eu sempre adotei muito o estilo mais masculino, mas não por 

conforto, mais por gostar mais desse estilo, o estilo skatista etc. Então eu sempre me identifiquei 

mais com isso mesmo tendo a personalidade afeminada, as vestimentas sempre foram mais 

masculinas, então eu gostaria de ter esse poder e esse gosto de usar a feminilidade maior no 

corpo, enquanto boy. 

Anderson: Você já se relacionou com algum homem, antes e depois de atuar como drag? 

Sandro: Já. 

Anderson: Como é que você percebe essa experiência, o que você tem notado de antes e 

depois?   

Sandro: É muito mais difícil você conseguir criar um vínculo com alguém quando você é drag, 

porque você conhece uma pessoa, você não precisa contar de cara que você é drag, você pode 

apenas conhecer e ir tentando se relacionar, até que chega um momento que você precisa contar 

porque aquela pessoa vai te conhecer mais a fundo e aí aquilo já complica a situação, porque 

você já começa a ter um receio, eu acho que é literalmente preconceito, não tem outra palavra 

para isso, é literalmente preconceito onde você ser visto com alguém montado, eu acho que não 

é nem uma questão de preconceito da pessoa, é preconceito da sociedade mesmo, de você ser 

visto com alguém que se monta, alguém que é drag, e aí a gente sabe que a sociedade normativa, 

ela confunde muito drag com travesti, então aí já entra uma outra questão que é a transfobia, 

em que as pessoas tem medo de dizer que está namorando uma travesti, etc., não que eu seja, 
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mas como se fosse, então eu acho que vai muito por esse viés aí, da pessoa confundir a drag 

com trans, travesti, etc., e aí já ter receio de ser visto com uma pessoa como essa. 

Anderson: Suas relações afetivo-sexuais costumam ser mais frequentes com gays afeminados 

ou com gays não afeminados?  

Sandro: Gays afeminados, no meu caso particularmente. 

Anderson: A que você atribui isso? 

Sandro: Gosto pessoal, eu prefiro, eu acho que a liberdade que você tem com a bicha afeminada 

é muito maior, do que com a bicha normativa pela questão de comportamento, você pode se 

comportar da forma que você quiser, não que a outra vá lhe proibir, porque corpos são livres, 

mas a bicha afeminada não tem essa preocupação em ser alguém que ela não precisa ser, então 

eu acho que você tem essa facilidade, e quando você é drag já é melhor, porque você não tem 

a preocupação de esconder um trejeito ou alguma outra coisa porque a pessoa já vive aquilo. 

Anderson: Você percebe que a aceitação e a aprovação de gays não afeminados com gays 

afeminados é mais quando estão performatizando a feminilidade em locais públicos como a 

drag. 

Sandro: Exatamente... porque eu acho que eles aceitam mais a drag quando está no palco 

porque é arte, é visto como um trabalho e tal, mas quando você tenta fazer o mesmo estando de 

boy, já é mais reprimido. 

Anderson: Como seus namorados lidam ou lidaram com seus trabalhos de drag?    

Sandro: Eu estou no primeiro relacionamento depois que eu comecei a fazer drag agora. 

Anderson: E como está sendo isso, há uma resistência? 

Sandro: Não, nenhuma, na verdade ele gosta, ele age como que fosse uma boneca, ele brinca 

com isso aí, eu vou me arrumar, ele penteia o cabelo, ele procura minhas roupas, separa, me 

ajuda a me montar, às vezes, se monta também, ele ainda não faz isso a sério, mas quando dá 
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tempo ele se monta junto comigo e sai montado junto, e ele super me apoia, e isso é muito 

bacana. 

Anderson: Como você acha que esse tipo de trabalho é visto pela sociedade?       

Sandro: A gente ver que isso está tento um avanço muito grande quando a gente ver que já tem 

drags famosas na mídia, a gente ver que já tem a Pablo Vittar, tem a Gloria Groove, estão 

fazendo sucesso, estão crescendo, estão aparecendo, estão na tv, e isso é muito bacana, mas para 

a sociedade local isso ainda é complicado de entender, as pessoas principalmente, as mais 

velhas, elas ainda não tem a ideia de que drag é um trabalho, que aquilo é uma arte, é uma coisa 

levado a sério, para eles é uma viadagem, por você querer se vestir de mulher, é uma palhaçada, 

e aí até fosse enfiar isso na cabeça das pessoas vai levar um tempo. 

Anderson: Como você percebe que isso pode influenciar nas suas relações sociais? 

Sandro: É justamente onde entra a questão da normatividade, quando a pessoa vê que drag é 

uma viadagem, ele vê que não é uma necessidade, ou pelo menos, ele pensa que não é, e aí se 

não é uma necessidade, você não precisa fazer... “eu vou continuar com você aqui mas você vai 

parar de se montar, porque eu não quero sair com você montada”, então você não precisa fazer 

isso, você não precisa pintar a unha, não precisa de maquiagem, não precisa disso, então eu 

acho que vai meio no viés da normatividade mesmo.  

Anderson: Certo, obrigado, Sandro! Eu lhe agradeço então.  

Sandro: Eu que agradeço. 

Anderson: Muito obrigado! 

 

 

 

 

 


