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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo fornecer uma melhor compreensão a respeito dos            

discursos e das novas maneiras do fazer drag baseados na teoria queer de Judith              

Butler que, através da tentativa de produzir paródias subversivas de gênero,           

questionam os padrões binários institucionalizados e socialmente dominantes - e          

entender de que maneira esses discursos são recebidos na comunidade online           

brasileira fãs da arte drag. 

Através da Análise Crítica do Discurso de Fairclough buscarei entender um pouco            

mais a respeito dos diferentes personagens envolvidos na cena drag, dos pontos de             

discordância que trazem seus discursos e das disputas de poder envolvidas na            

negociação dialética de significados. Analisarei questões como feminilidade,        

desconstrução e reprodução de padrões de gênero e o machismo neste recorte            

social, buscando também compreender de que maneira este contexto reflete ou           

contesta padrões da sociedade mais ampla em que se insere. 

Palavras-chave: drag queens; teoria queer; feminilidade; análise crítica do discurso;          

redes sociais. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to provide a better understanding about the discourses and               

the new ways of doing drag based on Judith Butler's queer theory that, by attempting               

to produce subversive gender parodies, question institutionalized and socially         

dominant binary patterns - as well to understand the way these discourses are             

received in the Brazilian online community of drag art fans. 

Through Fairclough’s Critical Discourse Analysis I will try to understand more about            

the different characters involved in the drag scene, the disagreement points their            

discourses bring, and the power disputes involved in the dialectical negotiation of            

meaning. I will analyze issues such as femininity, deconstruction and reproduction of            

gender patterns and sexism in this social context, also aiming to understand how this              

reflects or contests patterns of the widest society in which it is inserted. 

Keywords: drag queens; queer theory; femininity; critical discourse analysis; social          

networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Minha primeira reflexão mais consciente em relação ao universo drag se deu            

ainda no Ensino Médio, por meio das redes sociais. Partindo de um interesse pela              

maquiagem artística conheci drag queens e maquiadores estrangeiros pelo YouTube          

e, através deles, um programa de televisão chamado “RuPaul’s Drag Race”. Após            

meses sem compreender exatamente do que se tratava esse show de nome curioso             

decidi assisti-lo, e meu encanto naquele momento não poderia ter sido maior: o             

reality show norte-americano, apresentado pela drag RuPaul, contava com drag          

queens competindo semanalmente em desafios complexos, passando por        

transformações incríveis e realizando performances impressionantes. 

A forma como os artistas criavam suas personagens transformando os          

próprios corpos em obras de arte e brincavam com os limites do “socialmente             

aceitável” foi extremamente intrigante para mim, e rapidamente assisti a todas as            

temporadas existentes e descobri uma imensa comunidade online de fãs brasileiros.           

Meu interesse me levou a participar de diversos grupos no Facebook voltados para             

drag queens e admiradores dessa forma artística (alguns relacionados         

especificamente ao programa e outros não) e a acompanhar diversas páginas que            

seguiam a mesma linha. Essa foi minha porta de entrada para conhecer drags             

brasileiras e descobrir a riqueza do cenário nacional. 

Passei alguns anos acompanhando estes grupos, páginas e artistas (alguns          

deles tanto nas redes sociais quanto em festas drags e performances ao vivo) antes              

de percebê-los necessariamente como objetos de estudo científico e, tendo os           

percebido dessa maneira, encontrei ainda uma enorme dificuldade em delimitar um           

foco para a minha pesquisa. Me interessava muito a maneira como a internet havia              

facilitado a troca de experiências, o ensino de técnicas e conhecimentos em geral e,              

dessa maneira, gerado um boom de novas drags que em outra época não poderia              

ter existido - e acreditei por algum tempo que essa poderia ser minha abordagem              

principal. 

Ao analisar, porém, a narrativa individual de dezenas de artistas          

auto-identificados homens cisgêneros que “se montavam” como personagens drags         

mulheres era impossível não notar um padrão de identificação com uma suposta            
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“feminilidade” artificial. Através de documentários e vídeos disponibilizados no         

Youtube e, especialmente, relatos pessoais em grupos no Facebook era          

extremamente comum ouvir sobre como muitos desses artistas “se montavam de           

mulher” desde meninos (isto significando práticas como o uso de salto, de roupas             

consideradas “femininas” e maquiagem de suas mães, por exemplo). Esse reforço           

do binarismo partindo de um grupo que possuía, ao mesmo tempo, um discurso de              

desafio às normas de gênero era há muito algo que me intrigava, e essa idealização               

de uma “feminilidade” acabou se tornando o ponto essencial da pesquisa. 

Me recordo vagamente da primeira vez que vi uma drag barbada           

pessoalmente, anos atrás, mas lembro com clareza do estranhamento inicial que me            

causou. Em alguns minutos aquela figura inesperadamente peluda de feições          

exageradas pela maquiagem e vestido me fez repensar muitas das minhas           

percepções de mundo. Me questionei o motivo de sentir tanto estranhamento,           

quando eu própria era fascinada pelo desafio de padrões estéticos. De maneira            

simples, e sem dizer uma palavra, ela me fez repensar e questionar muito do que eu                

pensava saber sobre a arte drag e feminilidade até então, abrindo caminhos para             

uma reflexão muito mais ampla a respeito do binarismo reforçado pela sociedade. 

Por mais interessante (e possivelmente benéfica para uma desmistificação         

inicial dessa forma artística pelo público geral) que seja, é inegável que a forma de               

representação da arte na mídia - seja através de RuPaul’s Drag Race, de outras              

competições de queens nacionais que seguiram seu formato, ou mesmo da           

crescente participação de drags na música, em comerciais de televisão e novelas            

(LIMA; PINHONI; REGADAS, 2017) - é capaz de moldar no imaginário do público             

um ideal de drag queen “feminina” e “polida”, possivelmente reforçando padrões de            

gênero - em vez de subvertê-los, como a possibilidade sugerida por Butler (BUTLER,             

2003) - além de criar um espaço considerado por muitos desnecessariamente           

competitivo e saturado de uma beleza estandardizada. 

Pretendo com este trabalho analisar discursos a respeito de feminilidade e           

desconstrução na cena drag brasileira e, à luz da teoria queer de Judith Butler,              

compreender como as relações de poder presentes neste recorte social são reflexos            

do que ocorre na sociedade mais ampla, reproduzindo ou refutando normas e            

valores da sociedade em que se insere. 
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2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

O cenário das drags queens, anteriormente relegado a um espaço periférico,           

se expandiu de maneira estrondosa nos últimos anos e alcançou grande visibilidade            

midiática (SILVA; SANTOS, 2018). Um dos maiores responsáveis pela expansão da           

forma artística foi o programa de televisão norte-americano RuPaul’s Drag Race,           

estreado em 2009 nos Estados Unidos, motivador de toda uma nova geração de             

drags, incluindo a brasileira Pabllo Vittar (MALUF, 2017). A arte drag, com sua             

estética “destoante”, é capaz de fomentar discussões a respeito das construções           

sociais que entendemos como gênero e, adentrando a mídia mais ampla numa luz             

favorável - como vem ocorrendo através da música e televisão, por exemplo - a drag               

tem grande potencial de levar estas discussões a respeito da diversidade a espaços             

inteiramente novos. 

 

 
Fig. 1. Gráfico comparativo da porcentagem de buscas de usuários do Google por “RuPaul” entre 

2004 e 2018, no Brasil (em azul) e no mundo (em vermelho), sobrepostos no Photoshop. Fonte: 

Google Trends 

 

Pabllo Vittar foi considerada pela Billboard uma entre os 50 artistas mais            

influentes do mundo (O Estado de S. Paulo, 2017) e é a drag queen com o maior                 

número de seguidores no Instagram em todo o mundo: possui, em novembro de             

2018, 7.6 milhões deles contra os 2.5 milhões de RuPaul na plataforma. Cantoras             

drags, transgêneras e travestis, ganham cada vez mais espaço na música brasileira,            

seguindo os passos de Vittar (ORTEGA, 2018). 
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O reality show RuPaul’s Drag Race não apenas deu visibilidade a artistas            

homens performando feminilidade, mas abriu também espaço para uma nova          

geração de drags que questiona o mimetismo feminino das drags de gerações            

anteriores (DELBONI, 2015) e o próprio sistema de crenças envolto dos discursos            

sociais sobre gênero. Drag queens fora do padrão de feminilidade, barbadas,           

musculosas e mesmo mulheres cisgêneras drag queens também começaram a          

ganhar espaço na cena. 

Mudando o foco da drag da feminilidade para a performatividade artística e o             

desafio às normas sociais, as personagens possuem discursos que apontam a arte            

drag como mecanismo para a desconstrução de padrões, um “fazer político” que não             

consiste apenas na paródia do “sexo oposto”, mas também questiona e se opõe             

(num discurso de resistência) às origens desses padrões binários. As drag queens            

mulheres cada vez mais lutam por mais espaço na cena, e sua própria existência              

reforça a ideia da drag como uma questão política para além do “se vestir de               

mulher”: mulheres parodiando, e assim expondo pelo excesso, a artificialidade da           

feminilidade socialmente imposta sobre elas. 

Existem ainda poucos trabalhos acadêmicos a respeito da cena drag          

brasileira, e ainda menos trabalhos que a pensem como algo além da ideia de              

artistas homens mimetizando o feminino com finalidade no entretenimento. O          

cenário drag se renova constantemente e, para compreendê-lo em seu formato           

atual, as pesquisas devem também se atualizar. Este trabalho pretende ser uma            

pequena contribuição neste sentido, colocando em evidência os discursos mais          

atuais sobre a arte drag e a sua aceitação (ou a resistência a eles) nas comunidades                

online de admiradores da forma artística. 
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3. ABORDAGEM TEÓRICA E METODOLÓGICA  
  

3.1. JUDITH BUTLER E A TEORIA QUEER 
 

A teoria queer de Judith Butler é muito proveitosa para uma melhor            

compreensão a respeito da nova geração de drag queens brasileiras, surgidas na            

última década. Farei aqui um resumo de suas ideias, auxiliada também pela leitura             

feita por Sarah Salih (SALIH, 2015): 

O queer desconstrói as categorias de sujeito, estando este para Butler em            

eterno devir e indeterminação, e as identidades sempre passíveis de reconstrução           

(de forma subversiva ou apenas consolidando as estruturas de poder vigentes). O            

sexo e o gênero são efeitos, e não causas, das instituições, práticas e discursos.              

Eles são construções sociais, pautadas em interesses específicos, que se          

cristalizam de tal maneira a parecerem “naturais” e estáveis. 

O gênero é performativo, isto é, ele constitui a identidade que pretende ser             

(BUTLER, 2003). É um fazer, sem um sujeito preexistente ao feito, que está sempre              

e impreterivelmente ocorrendo. A formação do sujeito se dá no contexto das            

estruturas de poder “generificadas”, e o corpo social é moldado pela linguagem, não             

sendo possível que pensemos num corpo físico anterior ao corpo culturalmente           

apreendido. Todas as identidades sexuadas e “generificadas” são construídas,         

sejam elas as consideradas “legítimas” (“normais”, heterossexuais, etc.) ou não          

(SALIH, 2015). 

Só se existe no interior dos termos de gênero, pois a existência é sempre              

social e marcada pelo discurso. Não há liberdade de escolha em relação ao gênero              

a ser encenado: no interior de um contexto cultural as possibilidades se ajustarão à              

expectativa social, e as possibilidades de subversão são restritas por esse contexto.            

As identidades de gênero são construídas discursivamente e o sujeito é efeito destas             

construções (BUTLER, 2003). 

Não existem gêneros mais ou menos legítimos que outros, já que todos eles             

seriam construtos discursivos “encenados”. O gênero em si é uma forma de paródia,             

mas existiriam algumas formas particularmente mais paródicas de performá-lo         

(SALIH, 2015). A drag, por exemplo, ao parodiar o gênero, teria potencial de             
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evidenciar a natureza fabricada de todas as identidades de gênero, questionando a            

própria ideia do suposto “original” parodiado (isto é, fazendo uma espécie de paródia             

da paródia que o gênero pressupõe, a drag encontra potencial de demonstrar o             

caráter replicativo implicado em toda a existência social “generificada”). O gênero,           

enquanto processo discursivo de repetição das normas no interior da matriz           

heterossexual, permite uma “repetição” diferente e inesperada. As possibilidades de          

agência e subversão são, porém, condicionadas por discursos sociais inescapáveis          

(SALIH, 2015). 

 
“Há algumas formas de drag que definitivamente não são subversivas, mas           

servem apenas para reforçar as estruturas de poder heterossexuais         

existentes - em Bodies That Matter, Butler cita a performance de Dustin            

Hoffman em Tootsie como um exemplo do que ela chama de           

‘entretenimento hétero de luxo’ (...). Nenhuma dessas performances de drag          

é subversiva, uma vez que servem para reforçar as distinções existentes           

entre ‘macho’ e ‘fêmea’, ‘masculino’ e ‘feminino’, ‘gay’ e ‘hétero’.” (SALIH,           

2015: 95) 

 

O sexo é atribuído desde o nascimento quando, através da interpelação           

médica, a criança deixa de ser neutra (it) e se torna menino ou menina - passando                

desde então a seguir as regras de gênero preconizadas pela sociedade (BUTLER,            

1993). O sexo é performativo, um efeito do poder, de modo que os corpos são               

constituídos na descrição. Nem sempre uma interpelação será “bem sucedida”,          

podendo o sujeito se opor às regras institucionalizadas, mas os atos de            

desobediência só acontecerão no interior do discurso (pois o discurso é tudo o que              

há) e estarão envoltos em relações de poder. 

 

“Na medida em que a nomeação da ‘menina’ é transitiva, isto é, em que ela               

inicia o processo pelo qual é imposto um certo ‘tornar-se menina’, o termo             

ou, mais precisamente, o seu poder simbólico, determina a formação de           

uma feminilidade corporalmente encenada que nunca preenche plenamente        

a norma. Essa é, entretanto, uma ‘menina’ que está obrigada a ‘citar’ a             

norma para se qualificar e se manter como um sujeito viável. A feminilidade             

não é, então, a consequência de uma escolha, mas a citação forçada de             
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uma norma, cuja complexa historicidade é indissociável de relações de          

disciplina, regulação, punição.” (BUTLER, 1993 apud SALIH, 2015: 125) 

 

As diferenças de gênero e sexo são instauradas no discurso. A           

performatividade de gênero deve ser examinada enquanto uma norma que obriga a            

“citação” para produzir sujeitos viáveis. Butler (1993) vê na citacionalidade a           

possibilidade de subversão, embora existam alguns performativos       

“desnaturalizadores” que, domesticados pela indústria do entretenimento,       

contribuem na realidade para o reforço da norma heterossexual hegemônica          

(reafirmando os limites entre o hétero e não-hétero e perdendo a capacidade            

subversiva).  

Como as citações sempre partem do interior do discurso é por vezes difícil             

compreender os limites entre as citações subversivas e as estruturas de poder,            

especialmente pelas possibilidades de interpretação nunca se encerrarem no         

momento da interação: as palavras carregam seus significados passados, presentes          

e ainda os futuros que, excitáveis, fogem do controle dos falantes (SALIH, 2015). Os              

falantes formam e são formados pela língua. A interpelação, mesmo quando           

rejeitada pelo sujeito, ainda constituirá sua identidade - mas a natureza aberta da             

linguagem viabiliza espaço para uma possível agência do sujeito através da           

ressignificação. A historicidade dos signos, porém, deve ser levada em conta na            

tentativa de reapropriação dos termos (isto é, as palavras não podem ser            

completamente “purificadas” de seus significados anteriores (SALIH, 2015)). 
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3.2. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO 

 

A partir da importância dada ao discurso pela teoria queer de Butler (2003) e              

de seu entendimento da linguagem como formadora da realidade social, utilizo neste            

trabalho o método de Análise Crítica do Discurso, com base em Norman Fairclough,             

para analisar a cena drag online a partir da semiótica (gêneros discursivos, variados             

discursos, atores sociais e suas identidades). O método será aplicado a fim de             

melhor compreender os discursos dominantes e as formas alternativas de          

construção de sentido e resistência a partir das interações (em seu sentido amplo) e              

das relações de poder. 

A semiose, para Fairclough (FAIRCLOUGH, 2012), é constitutiva do processo          

social material. As formas de construção de sentido são diversas - como a língua e               

imagens, por exemplo - e sua análise se insere numa observação mais ampla da              

sociedade. A Análise Crítica do Discurso investiga as conexões dialéticas entre a            

semiose e outros elementos das práticas sociais (que reproduzem, e podem           

transformar, estruturas). 

Em resumo, para Fairclough (2012): a semiose, na atuação social, constitui           

gêneros discursivos (maneiras de produzir a vida social); nas diferentes          

representações de práticas sociais constitui os discursos. Diferentes atores sociais,          

com diferentes representações da vida social, possuem diferentes discursos, e as           

posições sociais são encarnadas com diferentes estilos (identidades). A relação          

entre práticas sociais constrói a ordem social (ordem de discurso, em seu aspecto             

semiótico, ordenação entre discursos e maneiras de agir). Algumas formas de           

construir sentido são dominantes (sustentando as relações de poder existentes) e           

outras alternativas ou subversivas, e a hegemonia é sempre passível de contestação            

e resistência (FAIRCLOUGH, 2012). A identificação dos discursos dominantes e as           

diferentes maneiras de resistência a eles, bem como sua assimilação, serão           

bastante úteis para guiar esta análise e melhor compreender as relações de poder             

entre os diferentes atores sociais nos grupos analisados e os reflexos da vida social              

mais ampla. 
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3.3. O CAMPO 

 

Minha inserção no campo das drags brasileiras se deu por volta de 2014.             

Inicialmente atraída, alguns anos antes, por tutoriais de maquiagem artística          

disponibilizados no Youtube por estrangeiros (como pelo maquiador Petrilude, por          

exemplo, que encarnava a drag Misty Maven) através dos quais conheci o reality             

show americano RuPaul’s Drag Race - e logo assisti a todos os episódios             

disponíveis na época e me tornei parte de diversas comunidades virtuais voltadas            

para o tema. Com a popularidade do programa no país a quantidade de festas              

voltadas para os fãs da arte drag se multiplicaram (PINHONI; REGADAS; LIMA,            

2017), e uma das primeiras que eu participei foi a festa Priscilla, uma das maiores               

responsáveis por trazer as “RuGirls” (participantes de RuPaul’s Drag Race) para o            

Brasil. Foi através destas festas que comecei a descobrir a riqueza e diversidade da              

cena drag brasileira, que incluía algo muito mais complexo do que apenas “homens             

vestidos de mulher”. 

Conheci o Drag-se ainda no estágio de crowdfunding - projeto produzido e            

dirigido pela cientista social Bia Medeiros, que consistia inicialmente em dez           

episódios acompanhando o dia-a-dia de drags no Rio de Janeiro, depois ganhando            

uma proporção muito maior (hoje o canal no Youtube é uma plataforma para             

diversos artistas e conta com mais de quatrocentos vídeos publicados) - e através             

dele passei a conhecer e acompanhar diversas drags novas. O canal Para Tudo, da              

drag Lorelay Fox, também foi um dos que acompanhei desde o início e hoje é uma                

grande referência da cena (MALUF, 2017).  

Há quatro anos venho acompanhando inúmeras drags, a maior parte delas           

brasileiras, através das redes sociais (perfis pessoais no Facebook, Instagram e           

Youtube), acompanhando atentamente discussões em grupos no Facebook        

(atualmente participo de quinze grupos relacionados à arte drag - a maioria deles             

fechados ou secretos - cuja quantidade de membros varia desde poucas centenas            

até, um deles, com mais de cem mil membros) e, em menor grau, participando              

pessoalmente de eventos, festas e apresentações de drags (em espaços como o            

Beco das Garrafas, Espaço Acústica, Cine Odeon e Raízes da Lapa, por exemplo).             

E, ao longo dessa vivência, tenho me interessado especialmente pela questão de            
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como a feminilidade pode ser repensada a partir da cena drag. Me afasto da posição               

de fã de drag e, como pesquisadora, me proponho a “estranhar o familiar” (VELHO,              

1997). 

Este trabalho consiste principalmente na sistematização de comentários e         

discussões frequentes e relevantes para a análise da questão da feminilidade, e seu             

exame através da Análise Crítica do Discurso, focado em três dos quinze grupos             

relacionados a drags no Facebook que participo. Um dos grupos é secreto, isto é,              

não pode ser encontrado através da ferramenta de busca do site (mas, ainda assim,              

conta com mais de doze mil membros); o segundo escolhido - grupo fechado (ou              

seja, apenas membros aprovados pela moderação têm acesso às postagens) - é o             

maior dos grupos que participo, está fortemente ligado a RuPaul’s Drag Race e é              

frequentemente acusado de ter membros compactuando com certas ideias         

machistas ou preconceituosas (algo explicitamente proibido pelas regras do grupo e           

que, logicamente, não o torna automaticamente um grupo preconceituoso, mas torna           

a análise de diferentes pontos de vista mais divergente e, por isso, mais completa) e               

o terceiro, também fechado e contando com mais de nove mil membros, se opõe              

abertamente às possíveis atitudes preconceituosas encontradas no segundo grupo. 

Os três grupos selecionados para a análise foram criados entre 2016 e 2017,             

e portanto a busca pelos termos pesquisados através do mecanismo pesquisa no            

interior aos grupos oferece apenas resultados bastante recentes e, potencialmente,          

discursos bastante atualizados (sendo uma cena que vem se alterando          

drasticamente num curto espaço de tempo). Este, além da representatividade de           

pontos de vista que os diferentes grupos oferecem, foi um fator para a seleção deste               

trio específico de grupos online. 

Pesquisei, em cada um dos grupos, termos como “feminilidade” e “faux           

queens”* (este último, como veremos, não é bem aceito atualmente por muitas            1

mulheres drags mas, quando pesquisado, oferece resultados bastante frutíferos para          

a discussão). Da imensa quantidade de resultados obtidos separei cerca de           

sessenta postagens relevantes para a pesquisa (somando as postagens dos três           

grupos) no mecanismo “Salvar” do facebook, separados em “Coleções” de acordo           

com os temas e grupos pesquisados. Posteriormente, então, analisei com mais           

1 Este e outros termos encontram-se definidos no Glossário (Anexo 6). 



20 

cuidado os posts salvos e - criando uma planilha - reproduzi nela comentários e              

discussões mais relevantes, interessantes e/ou mais frequentemente encontrados        

nessas postagens e criei chaves de análise para melhor compreender seus           

possíveis significados. 

O Facebook, enquanto plataforma online, oferece as melhores condições para          

análise dos pontos de vista divergentes, sendo extremamente democrático - todas           

as falas tem, a princípio, as mesmas chances de serem expostas           

independentemente da vivência, formação acadêmica, classe social, etc. dos         

membros de um grupo - além da possibilidade de encontrar compartilhados nele            

vídeos, notícias e textos de outras plataformas (como o Youtube e portais de             

notícia). Foram propositalmente evitados na pesquisa grupos pequenos, por         

contarem com menor movimentação dos membros e, possivelmente, opiniões mais          

homogêneas entre eles. Apesar da observação do sociólogo Pierre Lévy sobre as            

redes sociais serem espaços públicos nos quais não se deve esperar nenhuma            

privacidade (MOREIRA, 2016), evitei também a exposição desnecessária de         

membros das comunidades, expondo os nomes verdadeiros e/ou artísticos apenas          

quando se tratando de matérias, entrevistas, vídeos, etc. disponibilizados         

originalmente em plataformas abertas por excelência para o público mais amplo. Em            

quaisquer outros casos os indivíduos não serão identificados para garantir, na           

medida do possível, a privacidade dos membros. 

A partir da análise do material selecionado através da comunidade online           

pretendo obter um melhor entendimento a respeito dos discursos mais atuais sobre            

feminilidade, desconstrução de gênero e subversão, e sobre a maneira como a            

teoria queer se aplica (ou não) a este recorte social brasileiro. 
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3.4. DRAG QUEENS - CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

Farei aqui uma brevíssima contextualização do percurso das drag queens          

através da história, auxiliada pelo trabalho de Igor Amanajás (2015), para           

compreender de que maneira a cena se tornou o que é hoje e embasar algumas das                

discussões presentes nos grupos analisados. 

Amanajás aponta que, apesar da drag ser uma figura comumente associada           

aos espaços de “cultura gay”, não tem relação direta com orientação sexual ou             

identidade de gênero, sendo apenas uma personagem. A história drag remonta ao            

início do teatro grego, momento em que as mulheres eram proibidas de subir aos              

palcos, e os homens - utilizando máscaras, roupas e acessórios - interpretavam            

tanto os papéis masculinos quanto os femininos (AMANAJÁS, 2015). 

Posteriormente, por volta de 1100 d.C., a Igreja passaria também a utilizar o             

teatro para transmitir seus ensinamentos aos fiéis. As mulheres não podiam           

participar em funções diretas ligadas à Igreja e, portanto, novamente eram relegadas            

ao papel de espectadoras, e assim permaneceriam mesmo após o rompimento entre            

o teatro e a Igreja (BAKER, 1994 apud AMANAJÁS, 2015). No Oriente, também,             

personas femininas eram representadas nos palcos por atores homens         

(BERTHOLD, 2004 apud AMANAJÁS, 2015). As origens do nome drag não são            

inteiramente claras, mas é muito comum na cena ver recontado o mito da origem              

associada ao nome de Shakespeare, no século XVI, que supostamente indicaria em            

seus roteiros teatrais os papéis femininos performados por homens com a sigla            

DRAG: dressed as girl (AMANAJÁS, 2015). Caso este que, apesar de nunca            

comprovado, é amplamente aceito e difundido. 

O autor aponta que foi apenas em 1674 que as mulheres puderam subir aos              

palcos, tendo como finalidade a exploração da sexualidade feminina mais do que a             

apreciação de seus talentos cênicos - muitas das atrizes sendo também cortesãs - e              

os atores homens continuaram performando nos papéis femininos sincronicamente         

(AMANAJÁS, 2015). No século XVIII as mulheres começavam a ocupar papéis           

maiores no teatro e a forma drag que existia até então perde relevância, dando lugar               

a uma versão mais satírica. No século XX surge a dama pantomímica: comediantes             

homens usando maquiagem exagerada e grandes perucas, representando        
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personagens caricatas, fazendo paródia da moda e zombando das mulheres da           

época, fazendo graça de temáticas como, por exemplo, a mulher que não arranjava             

casamento por sua aparência, entre outras questões. Com o passar do tempo a drag              

começaria a ser associada ao que seria o “homem homossexual” (AMANAJÁS,           

2015). 

As mudanças sociais na segunda metade do século XX, como a militância            

gay, o feminismo e transformações no consumo cultural, levam à transição da dama             

pantomímica para a personificação feminina inspirada no cinema e em mulheres           

reais. Surgem bares gays em áreas periféricas, junto ao ressurgimento da drag            

inspirada nas “divas” da música e do cinema. Nas décadas de 70 e 80 as drags                

ocupam o rádio, televisão, cinema e musicais da Broadway (AMANAJÁS, 2015). 

Apesar de, no Brasil, o movimento drag despontar com mais força na década             

de 90, existiriam “protótipos” de drags já nos anos 70 (PELÚCIO, 2009 apud             

AMANAJÁS, 2015) - ainda em anos de ditadura e censura - como o grupo Dzi               

Croquettes e diversos exemplos de personagens cômicas na televisão. Também na           

década de 1970, em Londres e Nova Iorque, as drags se dividiam entre as cômicas               

e aquelas que buscavam inspiração em divas pop (BAKER, 1994 apud AMANAJÁS,            

2015). Nesta década a drag se torna um símbolo político da luta gay. 

Na virada para a década de 80, com a epidemia da AIDS, as drags saem da                

cena mais ampla, ressurgindo no final da década em clubes gays (drags então como              

algo essencialmente gay). Nos anos 90 as drags retornam ao convívio social,            

performando em dublagens, voguing, possuindo linguagem própria, etc.        

(AMANAJÁS, 2015). Elas seguem como estandartes no ativismo pelos direitos da           

comunidade gay. RuPaul teve um grande papel levando a arte drag para o             

mainstream desde os anos 90, embora tenha alcançado estrondoso sucesso          

mundial com seu reality show RuPaul’s Drag Race, estreado em 2009 nos Estados             

Unidos, mudando todo o cenário drag internacional e sendo um dos grandes            

responsáveis pelo surgimento de toda uma nova geração de drags (MALUF, 2017). 

No Brasil os anos 90 trouxeram o fenômeno das drags da cultura pop, como              

Nany People e Silvetty Montilla (recentemente apresentadora do Academia de          

Drags, programa inspirado em RuPaul’s Drag Race e, no final de 2018 dubladora da              
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série animada Super Drags junto a Pabllo Vittar, disponível na Netflix (ROCHA,            

2018)).  

Amanajás (2015) aponta que a drag não deve ser feita apenas para            

divertimento próprio, tendo o artista responsabilidade com a arte e a sociedade. 
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3.5. FEMINILIDADE  

 

Beraldo (2014) trata da feminilidade como uma construção social arbitrária e           

hierárquica. A imagem da mulher seria idealizada no interior da cultura patriarcal,            

sendo definidos padrões estéticos e comportamentais. Ela aponta que, a partir da            

dominação masculina, as mulheres têm seus corpos, gestos e atitudes moldados           

para parecerem menores, inferiores aos homens. A mídia e a publicidade teriam um             

importante papel na difusão da “feminilidade” e, ainda hoje, blogs, sites e revistas             

seguem reproduzindo discursos a respeito de um “comportamento feminino”         

submisso e muito centrado na aparência. Esses construtos sociais seriam          

responsáveis por criar e reforçar as diferenças entre os gêneros, que com o tempo              

se cristalizariam como se fossem “naturais”. O padrão imposto funcionaria como           

instrumento contra a participação política feminina, tomando o tempo das mulheres           

com preocupações fúteis (BERALDO, 2014). 

Naomi Wolf (1992) também acredita que o chamado “mito da beleza” funciona            

como instrumento de controle social contra a evolução da mulher, afirmando que,            

quanto mais obstáculos são superados pelas mulheres na luta por igualdade entre            

os gêneros, mais rígidas se tornam as imposições repressoras dos ideias de beleza.             

Não há nada natural nos padrões de beleza e, mais do que a aparência, eles - junto                 

a outras ficções de uma “natureza feminina” - determinam comportamentos          

desejáveis em determinada época, criando um imperativo de consumo e uma           

justificativa para a desigualdade entre os sexos (WOLF, 1992).  

Serena Nanda (2014) afirma não haver correspondência universal ou “natural”          

entre gênero, sexo e sexualidade e que a diversidade de gênero varia entre (e              

dentro de) culturas, de acordo com a ideologia dominante, classe, etnia, entre outros             

fatores: as identidades seriam dinâmicas. Segundo ela, no caso brasileiro, a prática            

sexual - mais do que a orientação sexual - seria determinante da posição do sujeito               

no sistema de sexo/gênero. A autora aponta que, historicamente, o registro           

etnográfico sempre enfatizou a não-conformidade de gênero masculina em         

detrimento da feminina - talvez por uma maior estima social da masculinidade            

(sendo então guardada com maior vigilância) e ainda possivelmente enviesado por           

uma falta de acesso ou interesse na diversidade de gênero/sexo feminina (que,            
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segundo ela, teria sua própria dinâmica, não sendo apenas derivada da masculina            

(NANDA, 2014)). 

Para Nanda o entendimento sobre gênero na América Latina teria origem na            

cultura de seus países colonizadores, baseado na noção de mulheres e homens            

como extremos opostos em todos os sentidos, e sendo estes considerados           

hierarquicamente superiores: padrão central ao longo da história do Brasil. Ela           

remonta à história colonial para afirmar que a hierarquia social de classe, etnia e              

gênero - sancionada pela Igreja - está refletida na própria constituição de identidade             

no Brasil, e reverbera até hoje. O poder, dominação e o uso da violência se tornaram                

essenciais para a identidade masculina. A oposição do masculino e não-masculino           

(visto que um caráter determinante da masculinidade estaria na “não-passividade”          

do homem) seria vista como resultado de diferenças naturais entre os sexos. O             

poder estaria completamente investido nos homens (supostamente superiores, viris,         

fortes e violentos) enquanto as mulheres seriam responsáveis por atividades          

consideradas inferiores, como a vida doméstica (NANDA, 2014).  

A virilidade do homem brasileiro, segundo ela, estaria tanto na agressividade           

sexual quanto na habilidade de controlar a sexualidade feminina (de filhas e            

esposas). As mulheres, consideradas inferiores e fracas - embora sedutoras e           

desejáveis - estariam sempre submetidas ao controle masculino, e a perda deste            

controle seria uma ameaça constante à masculinidade. A ideologia cristã teria           

incutido no ideário brasileiro a noção de mulheres sendo virgens, mães ou putas, e a               

ameaça de traição sexual seria uma grande preocupação masculina e uma ofensa à             

sua honra. A virgindade feminina, mais do que sinal de inocência, representaria a             

devida dominação pela autoridade masculina. A diferença naturalizada entre os          

sexos justificaria um padrão duplo de julgamento de moralidade (“dois pesos e duas             

medidas”), no qual os homens possuiriam plena liberdade sexual e, para as            

mulheres, o sexo estaria obrigatoriamente ligado à concepção e maternidade no           

âmbito do casamento (NANDA, 2014). Esta hierarquia seria refletida nas relações           

sexuais, sendo por isso tão importante a questão da dominação versus submissão            

no entendimento das categorias de gênero no Brasil. 
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4. ANÁLISE DO DISCURSO EM REDES SOCIAIS 

 

Os comentários e discussões selecionados a partir dos três grupos de           

Facebook, copiados e categorizados na planilha do Excel, somaram cerca de           

duzentos trechos analisados. O material externo ao Facebook também analisado -           

como os vídeos de Vlada Vitrova e Lorelay Fox na plataforma Youtube (apesar de              

reproduzíveis no próprio Facebook e frequentemente indicados por membros em          

postagens e comentários nos grupos) - não foi incluído na tabela e será examinado              

separadamente com base nas mesmas variáveis. 

O primeiro passo para uma melhor compreensão da relevância dos discursos           

encontrados nos grupos é entender o cenário onde a disputa de significados toma             

lugar. É importante ressaltar que todos os três grupos são fechados ou secretos e,              

portanto, apenas os membros aprovados possuem acesso às postagens. Desta          

maneira é natural que a maioria das pessoas presentes nas discussões seja fã da              

arte drag e que, por isso, certas visões de mundo sejam compartilhadas entre elas (e               

que algumas outras perspectivas tenham pouco espaço dentro das comunidades).  

Apesar de a arte drag, por definição, já se chocar com as estruturas de poder               

vigentes na sociedade patriarcal em algum grau (mesmo que não necessariamente           

as subvertendo), seria um erro assumir que todos os seus admiradores atribuem            

sentido a esse desafio de forma homogênea. Diferentes atores sociais, com           

diferentes representações na vida social, possuem discursos distintos, como afirma          

Fairclough (2012). Em muitos sentidos algumas das questões reproduzidas na          

comunidade drag acabam acenando para o senso comum e para um possível            

reforço de estereótipos e, por consequência, abrem espaço para discursos de           

resistência a eles. Ou seja: por mais que os atores possuam discursos alternativos             

ao discurso social dominante (no que diz respeito a não-conformidade com normas            

de gênero institucionalizadas), a relação entre eles não é necessariamente pacífica.  

Os atores sociais, embora frequentemente ligados à comunidade LGBTQ+,         

são dos mais diversos tipos e com as mais variadas vivências: homens e mulheres              

(cisgêneros e transgêneros), não-binários, heterossexuais, homossexuais,      

bissexuais, pansexuais, entre outros. Esses podendo ou não ter alguma participação           

nas cenas drags locais em suas vidas offline (seja como performers ou audiência):             
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uma grande parcela dos membros conhece apenas o que vê nos programas de             

televisão e na internet. Mas é também muito frequente que essas redes estimulem             

os membros a participarem das cenas locais (através da divulgação de eventos e             

perfis de drags nacionais, do uso da hashtag importada #supportyourlocalqueens, do           

câmbio de informações que ajudam as pessoas a começarem a se montar como             

drags, entre outros exemplos). Ou seja: é muito frequente que a interação virtual             

seja refletida na vida pessoal concreta. 

Nos grupos é utilizada uma linguagem própria e descontraída, um socioleto           

repleto de gírias características da cena, memes, gifs, além de expressões           

importadas dos americanos - em grande parte introduzidas pelo próprio programa           

RuPaul’s Drag Race, mais especificamente - o que, por vezes, é capaz de gerar              

algumas situações como a reprodução de termos potencialmente ofensivos sem o           

completo entendimento de suas origens e significados por alguns dos falantes). 

Uma das maiores disputas ideológicas internas, ao meu ver, é justamente a             

respeito da “feminilidade” e do significado do “ser drag”. Este, portanto é o ponto de               

partida para a minha análise discursiva, sendo bastante representativo dos efeitos           

ideológicos (seja na imposição, manutenção, modificação ou refutação de ideias) do           

discurso nas relações de poder. 

 
Fig. 2.: Nuvem de palavras mais frequentemente utilizadas nos trechos analisados. Fonte: elaboração 

própria. 
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Estas são as palavras mais utilizadas nos trechos selecionados no Facebook           

para análise, o tamanho de cada palavra sendo proporcional ao seu número de             

aparições. Fica claro pelas palavras associadas que a drag, apesar de não ser uma              

expressão de gênero e sim uma manifestação artística, carrega consigo grande peso            

político e de militância ao ser associada a grupos minoritários e ser apontada como              

uma espécie de porta-voz do movimento LGBT (AMANAJÁS, 2015). 

Acho bastante significativo, por exemplo, que o verbo “poder” esteja em           

destaque como um dos mais utilizados nos excertos. Ele está fortemente           

relacionado com a minha categoria “Legitimidade”, tratando de quem possui ou não            

o “direito” de performar a arte de maneira mais legítima. Diferentes atores, a partir de               

suas vivências próprias, acreditam que este ou aquele grupo está mais           

legitimamente autorizado de alguma maneira - o que se relaciona também com a             

ideia da “apropriação”, ambas sendo utilizadas para defender ideias diametralmente          

opostas - a partir de uma espécie de “propriedade” cultural (seja, por exemplo, sobre              

a feminilidade como supostamente pertencente à categoria das mulheres e então           

“apropriada” por homens ou, no sentido oposto, sobre o direito histórico de exercê-la             

a partir de um lugar de masculinidade como resistência LGBTQ+ ao machismo).  

Sobre a questão da resistência LGBTQ+ é possível ainda falar sobre a            

categoria “GGGG”, tachada ironicamente desta maneira por homens e mulheres que           

percebem um constante apagamento das “outras letras das sigla” (isto é, o            

apagamento de lésbicas, bissexuais, transsexuais, entre outros dentro de uma          

comunidade que supostamente valorizaria mais a experiência gay, o “G”,          

masculina). Serena Nanda (2014) afirma que o próprio registro etnográfico e           

histórico - por razões que não são inteiramente claras, mas envolvem o patriarcado e              

a biologia - sempre foi mais extenso em relação à diversidade sexual e             

não-conformidade masculina, mais frequentemente enfatizada culturalmente. A       

ênfase seria possivelmente enviesada pela falta de acesso ou interesse pelo           

comportamento feminino variante. 

A palavra “vantagem” também aparece em destaque nas postagens         

analisadas, associada a uma ideia de competição e relacionada à minha categoria            

de trechos “Facilidade”. Geralmente utilizada num contexto que limita a arte drag em             

geral a uma ideia mais simplista de competição por uma performance adequada dos             
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padrões de gênero ditos femininos (não raro uma ideia acusada de ser uma noção              

“pós-RuPaul”), ou então no sentido de negação da suposta vantagem das drags            

mulheres visto que performar satisfatoriamente a “feminilidade” não seria o objetivo           

último desta forma artística. A categoria “Femilinidade” apresenta visões bastante          

diversas a serem exploradas.  

“Trans” também é uma palavra em destaque: muitas vezes, de maneira           

facilmente passível de ser lida como transfóbica, atores sociais que discordam de            

“mulheres fazendo drag” concordam que mulheres transgêneras o façam. Fica          

implícito, e por vezes de fato explícito, que muitos desses indivíduos não consideram             

mulheres trans como mulheres plenamente. Um exemplo público disso, e          

amplamente divulgado e discutido nos grupos, foi a entrevista da própria RuPaul            

(anexada ao final do trabalho e que será brevemente analisada nas próximas            

páginas) apontando sua discordância com entrarem em seu programa competidoras          

mulheres. É importante aqui apontar que mulheres trans passaram pelo programa ao            

longo dos anos, inclusive Peppermint, uma das finalistas da nona temporada, e o             

apresentador justifica que, apesar dela se identificar como mulher, não havia           

“transicionado completamente” (por meios cirúrgicos) na época da gravação do          

programa, reduzindo de maneira simplista a não-conformidade de gênero a cirurgias           

capazes de alterar a aparência física - é relevante também apontar que diversos             

competidores homens cisgêneros do programa possuíam abertamente cirurgias        

plásticas cosméticas alterando sua aparência sem que isso fosse um impedimento           

às suas participações.  
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Fig. 3. Trinity “The Tuck” Taylor, homem cisgênero e ex-participante do programa. Reprodução: 

Twitter. 

 

Reproduzo anexadas ao final do trabalho (anexos 1, 2 e 3), em inglês e              

ordem cronológica, três breves reportagens que ilustram a questão da discussão a            

respeito da legitimidade de mulheres (cis ou transgêneras) drags. Todas elas foram            

divulgadas nos grupos em postagens acompanhadas de traduções parciais (feitas          

pelos usuários), fornecendo àqueles não familiarizados com a língua inglesa acesso           

ao seu conteúdo. São aqui, porém, reproduzidas em sua forma original. Muitos são             

os exemplos de outros casos encontrados nos grupos mas, além da enorme            

repercussão gerada por esse caso em particular e de evitar a exposição            

desnecessária de membros da comunidade, é bastante significativo que o discurso           

parta da maior representante contemporânea da cena drag internacional.  

As reportagens, com diferença de poucos dias entre elas, são bastante           

representativas da disputa de construção de sentido através do discurso, as relações            

de poder, bem como a rapidez com que as definições são capazes de se deslocar               
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dentro da cena drag mais ampla (assim como nos grupos, onde são travadas             

discussões como essas diariamente).  

Num primeiro momento - Anexo 1 (DOMMU, 2018), reportagem de 3 de            

março de 2018 - RuPaul deposita o poder político subversivo da arte drag na              

dissonância de homens “se vestindo como mulheres”, o que segundo ele seria uma             

rejeição à masculinidade e um grande embate com uma cultura dominada por            

homens. O apresentador falha em notar a ironia em seu discurso, que coloca as              

drags encarnadas por “não-homens” (NANDA, 2014) numa posição de inferioridade          

quanto a seu poder político - quando a luta que ele se propõe a travar é contra a                  

própria opressão patriarcal. Ele segue, então, invalidando a identidade de          

Peppermint enquanto mulher: “ela se identificava como mulher mas não havia           

realmente transicionado”* (DOMMU, 2018 (tradução própria)) e apontando que,         2

para ele, quando o corpo trans começa a se modificar transforma-se também o             

conceito do que está sendo feito (digo “corpo trans” pois, em seguida, ele aponta              

como considera a modificação corporal de participantes homens cisgêneros, de          

alguma maneira, diferente). Dommu (2018) aponta, ao fim da matéria, o obsoletismo            

do discurso de RuPaul e como ele afronta mulheres drags (cis e trans), muitas delas               

hoje performando graças à influência do próprio programa RuPaul’s Drag Race. 

Como frisado por Sarah Salih, Butler indica que o gênero é sempre paródico,             

mas a paródia per se não é necessariamente subversiva, havendo formas de drag             

que atuam reforçando estruturas institucionalizadas, heterossexuais, de poder -         

podendo incorrer no chamado “entretenimento hétero de luxo” (SALIH, 2015: 95).           

Acho essencial notar que, se a própria figura responsável pelo atual boom drag na              

cultura pop - bem como a desmistificação inicial de muitas fantasias que rondam a              

arte drag para um público mainstream - reproduz diversos aspectos da           

heteronormatividade (como o reforço de binarismos e estereótipos) em seu discurso,           

e aqui entra também o próprio programa como forma de interação, é inevitável que              

essas ideias influenciem também o seu público.  

2 “She was identifying as a woman, but she hadn’t really transitioned” (RuPaul, 2018 apud DOMMU, 
2018). 
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Em 5 de março, sobre o mesmo assunto, RuPaul postou a seguinte            

mensagem em sua conta no Twitter: “Você pode utilizar drogas que melhorem a sua              

performance e ainda ser um atleta, só não nas Olimpíadas.”* (tradução própria),            3

comparando a transição de gênero na arte drag com o doping no esporte. A              

recepção, em geral, foi extremamente negativa e, horas depois, a drag se desculpou             

no próprio Twitter:  

 
“Todas as manhãs eu rezo para deixar de lado tudo o que eu PENSO saber,               

para que eu possa ter uma mente aberta e uma nova experiência. Eu             

compreendo e me arrependo da mágoa que causei. A comunidade trans é            

formada de heróis do nosso movimento LGBTQ compartilhado. Vocês são          

meus professores.”*  (RuPaul, 2018 apud HMC, 2018 - tradução própria) 4

 

Nos grupos pesquisados a recepção foi bastante negativa, na maior parte:           

"Drag não é sobre indivíduos cis não-mulheres tentando parecer mulheres cis. Essa            

definição, além de binária é transfóbica e heteronormativa até dizer chega", comenta            

um membro, "Muita hipocrisia, sabe? ‘Mulher competir é desvantagem’ mas homens           

com 300 cirurgias no rosto pra afinar traços tá okay? Ah para né.", ironiza outro. 

Alguns membros, porém, concordaram com a analogia: "Ela não é obrigada a            

colocar mulheres no programa dela, RuPaul sensata.", escreve um. "Uma mulher           

que nasce mulher sempre terá traços femininos. Isso já é parte do trabalho drag              

realizado. É como se fosse correr uma maratona começando do meio do percurso.",             

comenta um membro reproduzindo a ideia ainda bastante frequente de drag como            

competição de performance de femilidade. 

A segunda reportagem reproduzida nos arquivos anexos (CROWLEY, 2018)         

aponta uma mudança no discurso de RuPaul a partir da repercussão negativa de             

suas falas dentro da comunidade drag. Sua posição social enquanto apresentadora           

que depende da aceitação do público, e de ser vista numa luz positiva para garantir               

3 “You can take performance enhancing drugs and still be an athlete, just not in the Olympics.” 
(RuPaul, 2018 apud HMC, 2018). 
4  “Each morning I pray to set aside everything I THINK I know, so I may have an open mind and a 
new experience. I understand and regret the hurt I have caused. The trans community are heroes of 
our shared LGBTQ movement. You are my teachers.” (RuPaul, 2018 apud HMC, 2018). 
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seu sucesso, não pode ser negligenciada, mas o efeito geral do pedido de desculpas              

parece ter sido positivo. 

A terceira reportagem aqui reproduzida (PEPPERMINT, 2018) se trata da          

recepção do discurso pela própria Peppermint, a primeira participante a entrar no            

programa já se identificando abertamente como mulher trans (as anteriores se           

assumiram ao longo do programa ou posteriormente), que havia sido citada: ela            

começa o texto numa nota positiva, agradecendo as oportunidades que teve em sua             

vida e citando RuPaul’s Drag Race como um dos melhores momentos que viveu.             

Elogia Ru como um verdadeiro pioneiro no mundo drag, tendo aberto o caminho             

para muitas pessoas queer e indivíduos não-conformes de gênero, mas logo diz que             

discorda de suas afirmações recentes e passa então a refutá-las. Peppermint afirma            

que somente a própria pessoa tem o direito de definir sua masculinidade,            

feminilidade ou transexualidade, que mulheres não deveriam ser definidas por uma           

cirurgia e que a transição de gênero não depende da aprovação de outros. Ela diz               

considerar o pedido de desculpas de RuPaul um passo importante para a discussão             

em andamento e espera que indique um prenúncio de evolução (PEPPERMINT,           

2018).  

Afirma que mulheres sempre contribuíram para a arte drag e que, como            

outras instituições, o drag também evolui, e ela espera que todas as formas de drags               

sejam enaltecidas. Ela acredita que a performance de gênero não é “propriedade”            

apenas de homens gays, e que todas as pessoas devem poder confrontar a cultura              

patriarcal que também afeta outros grupos sociais. Termina o texto num tom            

desafiador: “Infelizmente não será a primeira ou a última vez que escutaremos que             

uma mulher não pode fazer algo que um homem pode. Eu pretendo mudar isso.”*              5

(PEPPERMINT, 2018 (tradução própria)). 

 

Muitos exemplos de comentários selecionados nos grupos pesquisados        

acabam dialogando com o texto de Peppermint, desde muitos membros aprovando a            

participação feminina na cena ("Arte não tem gênero!"), até tantos outros           

desaprovando as mulheres drags:  

5 “Unfortunately it won't be the first or last time we will hear a woman can't do something a man can. 
I'm out to change that.” (PEPPERMINT, 2018). 
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"Acho que ser drag não é tão fútil quanto só sobre a roupa, tem a carga                

cultural sobre ter nascido ‘homem’ e ir contra o que lhe impuseram. Quando             

você deixa uma mulher nesse papel, ela não está sendo drag, está só             

sendo uma artista padrão que promove entretenimento.", diz um dos          

comentários, "Quando a sociedade vê alguém com pênis indo contra os           

padrões isso traz revolução, mas uma mulher cis entrando nesse meio?! Me            

pergunto o que ela poderia trazer pro movimento drag...", questiona          

outro. 

 

Uma outra questão para além da “Legitimidade”, do poder fazer, é a das             

nomenclaturas utilizadas na cena para designar artistas mulheres. Lady queens, bio           

queens, faux queens são alguns dos nomes utilizados para designar as mulheres            

drags (de maneira propositalmente ofensiva ou não, muitas vezes utilizados por falta            

de conhecimento). Elas, porém, lutam para serem chamadas apenas de drag           

queens, querem ser vistas como iguais, sem distinção proveniente de gênero: "Nada            

a ver esses nomes, tem que ser drag queen mesmo ué, pra que separar?", comenta               

um membro. 

Em uma postagem de 2016 - pública e, por isso, reproduzida no Anexo 4              

deste trabalho - da página do Facebook das Riot Queens (coletivo feminino de drags              

brasileiras) e compartilhada em alguns dos grupos estudados, é possível obtermos           

uma visão sobre a forma negativa, e de fato ainda muito frequente, como as              

mulheres drags são recebidas em alguns grupos online. A perspectiva em primeira            

pessoa mostra, além do discurso partindo de um grupo que se sente diretamente             

afetado e invalidado por alguns dos entendimentos em voga, algumas das           

justificativas políticas e teóricas envolvidas no fazer drag delas. O discurso delas,            

mais inclusivo, acena para a interpelação (BUTLER, 1993) como parte da           

construção identitária (mesmo que os termos sejam rejeitados por elas) e aponta a             

força presente do discurso e da linguagem na formação do sujeito. O texto das Riot               

Queens (2016) rejeita a ideia de apropriação cultural no interior da cena drag             

(questão que será melhor trabalhada aqui muito em breve), apontando que o uso do              

conceito como errôneo neste caso. 
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Elas enquanto grupo - já que a postagem não é assinada por uma autora              

específica - se colocam como frequentemente diminuídas, numa relação social          

hierárquica, em relação aos homens que fazem drag. Apontam que sua           

transformação é frequentemente considerada menor por serem mulheres, quando na          

realidade elas muitas vezes fariam um trabalho mais complexo do que a montação             

“padrão” (básica) masculina e, ainda assim, não sendo consideradas “tão drags”           

quanto os homens (Riot Queens, 2016). Podemos encontrar nos grupos analisados           

inúmeros comentários concordando com esta perspectiva: "Posso gastar uma hora          

fazendo olho e usar uma peruca do tamanho do Texas, mas se chegar um macho               

com um batonzinho e um rímel vão dizer que ele é drag e eu sou ‘faux’”, afirma                 

integrante mulher de um dos grupos. 

O texto das Riot Queens (2016) cita nominalmente Judith Butler e seu            

conceito de paródia subversiva de gênero (BUTLER, 2003) como inspiração teórica           

para a montação feminina que, muito politicamente, busca expor a construção social            

de todas as identidades “generificadas” e se opor à ideia de naturalidade ou fixidez              

das normas institucionalizadas. É uma clara confirmação dos reflexos que o discurso            

teórico sobre os próprios discursos de gênero feito por Butler tem na vida cotidiana e               

numa militância que busca, conscientemente, o questionamento e subversão de          

todas as supostas verdades sobre uma “natureza” própria dos gêneros: questão que            

possui alcance social muito mais amplo do que apenas o meio drag. Elas, como              

Butler, compreendem o gênero como performativo e imitativo e, através de suas            

performances, buscam expor a coerção social que perpassa toda sociedade          

(afetando todos os sujeitos, independente de seu gênero ou sexualidade) e refutar a             

autenticidade dessas ideias. A drag feita pelo coletivo feminino, em acordo com a             

proposta de paródia subversiva de Butler e a teoria queer, questiona as próprias             

categorias de sujeito. 

  

Um vídeo da drag Vlada Vitrova (2018) - grande referência de drag feita por              

mulher, cujo trabalho é comumente enaltecido nos grupos analisados - dividido em            

duas partes, é frequentemente divulgado e indicado nos comentários de posts           

discussões mais atuais a respeito de mulheres drags e feminilidade. Ele sistematiza            

muitas das questões recorrentes a respeito das mulheres drags e da arte drag em              
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geral a partir de uma visão queer. O vídeo, gravado em inglês com legendas              

embutidas em português (a brasileira mora atualmente na Suécia), responde a            

muitas questões exaustivamente expressas nos grupos, como a disputa a respeito           

de nomenclaturas e o machismo na cena drag. Transcrevo, no Anexo 5 (VITROVA,             

2018) alguns trechos extremamente relevantes, e cotidianamente discutidos e         

reproduzidos nos grupos, para enriquecer a discussão sobre a vivência das           

mulheres na cena. 

Vlada Vitrova parte do embasamento acadêmico - a performer é Bacharel em            

Artes e Design, possui Mestrado em Artes, Cultura e Linguagens e é ainda             

doutoranda em Literatura Comparada (informações presentes em seu currículo         

Lattes) - e de uma militância feminista baseada no gender queer, além da vivência              

da cena drag na “vida real”. Ela é uma referência muito comumente citada na cena               

online, pelo seu visual característico (bastante caricato, sempre fiel à estética           

específica de sua personagem e caprichosamente executado) e sua atuação          

militante nas redes sociais. 

 
“O termo ‘fishy’ na verdade vem da percepção de alguns homens gays de             

que nossa vagina cheira muito mal. Que cheira igual a peixe”. (VITROVA,            

2018) 

 

O termo “fishy”, que ela e muitos membros dos grupos expõem como            

misógino, é muito utilizado na comunidade drag online como uma forma de elogio a              

drags homens performando com sucesso o padrão de beleza feminino - com tanto             

sucesso que eles, figurativamente, cheirariam como se possuíssem genitália         

feminina (isto é, cheirariam mal como peixes, numa visão misógina). Muitos           

justificam o uso do termo pela falta de conhecimento sobre sua origem, o que pode               

de fato abarcar boa parte dos usos, mas muitos membros (homens, em geral)             

seguem utilizando a expressão mesmo após entenderem sua origem. Eu          

pessoalmente já presenciei uma apresentação em que uma drag cômica,          

performada por um artista homem de bastante projeção, fez piadas remetendo ao            

termo “fishy” ao descobrir que uma drag com quem dividia o espaço era performada              

por uma artista feminina: “Bonitinha assim só podia ser mulher mesmo, bem que             



37 

achei que tinha sentido um cheirinho de peixe…”, e o público riu. O termo              

considerado misógino é comumente utilizado e facilmente substituível por outras          

expressões próprias do socioleto e menos ofensivas (embora ainda passíveis de           

problematização), como “bem garota”, “bem menininha”, “sereia” e frases como          

“Quer feminilidade? Então toma!”, mas segue ainda bastante utilizado. 

 

"Drag foi muitas vezes usada como opressão às mulheres. Vocês podem           

não sentir isso, mas muito do que hoje faz naturalmente parte do mundo             

drag veio como forma de chacota do que uma mulher é. Esse exagero de              

feminilidade também é muitas vezes opressor. O termo fishy, por exemplo, é            

bastante ofensivo. Portanto, o movimento LGBT+ não está imune ao          

machismo. Vamos nos abrir pra entender isso.", diz um membro da           

comunidade online. “Fishy, faux queen pra se referir a drag          

mulher cis... Tudo isso devia parar mesmo", afirma outro. 

 

É relevante que Vlada (2018) aponte questões provenientes do machismo          

(como gaslighting e mansplaining) não como intrínsecas ao meio drag, mas           

presentes no mundo drag (como ambiente de predominância masculina) enquanto          

parte da sociedade mais ampla - visto que a comunidade, ainda que considerada             

subversiva, parte do interior do discurso e práticas institucionalizadas de gênero           

(BUTLER, 2003) - e aponte o discurso da História como mecanismo de poder capaz              

de evidenciar ou invisibilizar fatos e atores sociais de acordo com a conveniência             

aos poderosos escritores das palavras (o que, logicamente, se relaciona ao método            

de análise de discursos utilizado neste trabalho e à obra de Butler). Vitrova (2018)              

questiona o sentido que haveria em seguir reproduzindo cegamente costumes          

ultrapassados há séculos, como o veto de mulheres performando nos palcos ou o             

não reconhecimento das mulheres enquanto artistas tão válidas quanto os homens. 

Também a respeito da negação do direito feminino de subir aos palcos,            

podemos observar nos trechos analisados do Facebook alguns comentários como:          

"Drag só começou a existir porque mulheres eram proibidas de subir aos palcos.             

Todo o contexto em que o drag surgiu era machista, mulher fazendo drag é              
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resistência.", apoiando a performance drag feita por mulheres e apontando o           

machismo que ainda se mostra presente hoje. 

A pergunta recebida por Vlada (2018) a respeito da facilidade para uma            

mulher se montar trata de um assunto extremamente debatido nos grupos de            

Facebook sendo, por isso, “Facilidade” uma categoria temática na planilha de           

análise dos trechos. Ela aponta o reality apresentado por RuPaul como um dos             

possíveis responsáveis pela disseminação da ideia, segundo ela falsa, da          

“transformação” como objetivo último da arte drag. 

 

"Fazer drag sendo mulher não é mais fácil não, na verdade é tão difícil              

quanto, porque enquanto drags homens podem se montar femininos a          

vontade a gente tem que pensar em mil e uma formas de fazer com que               

nossa make fique muito chamativa e extravagante porque se for leve vão            

diminuir e dizer que não é drag", aponta uma integrante de um dos             

grupos online analisados.  

 

A falta de reconhecimento das mulheres drags é também uma questão           

frequentemente exposta, embora sejam cada vez mais frequentes suas         

participações na cena. 

É bastante claro que, para Vitrova (2018), a arte drag é uma grande             

ferramenta para expor e lutar contra estereótipos de gênero e que a presença             

feminina no meio drag seria benéfica para seu caráter contestador. Ela separa            

também gênero de sexualidade enquanto independentes entre si, reconhecendo que          

historicamente no Brasil os dois tenham sido discutidos como correlatos. Serena           

Nanda (2014), apontando que a dicotomia da classificação de gênero no caso            

brasileiro seria baseada na sexualidade (posição sexual, mais especificamente),         

afirma que no país existe a expectativa de que o homem passivo aja de acordo com                

alguns aspectos do papel de gênero feminino (como o modo de se comportar, a              

maneira de se vestir e de falar, por exemplo). Uma vez que sua “masculinidade”              

tenha sido comprometida, o homem passivo seria degradado e transformado          

simbolicamente numa mulher através da submissão associada ao feminino (NANDA,          

2014). Vlada Vitrova (2018) acredita que a não-conformidade de gênero possa ser            
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expressa e performada por quem quer que seja, independente de seu gênero ou             

sexualidade. 

 

“(...) se você falar que mulheres estão se apropriando culturalmente de           

drag, as suas premissas estão erradas por dois motivos. O primeiro é:            

gênero não é cultura - é determinado culturalmente, mas não é uma cultura;             

e o segundo é: você tem que levar em consideração as relações            

hierárquicas de poder, senão não faz sentido nem começar a falar sobre            

apropriação cultural.” (VITROVA, 2018) 

 

A questão que ela responde a respeito da drag feita por mulheres cisgêneras             

como “apropriação cultural” tem, provavelmente, origem em um texto em inglês           

escrito por Nicole Pagan (2017) chamado “Why Cis Female Drag Queens Are A             

Form Of Cultural Appropriation”, que ressurgiu diversas vezes ao longo de meses            

compartilhado no Facebook. O texto sugere que mulheres não deveriam se           

denominar drag queens pois estariam agindo dentro de sua própria norma de gênero             

e, segundo ela, não sofreriam então as sanções associadas com a quebra da             

expectativa social (isto é, as mulheres supostamente aproveitariam a parte positiva           

da experiência performática drag sem o preconceito associado ou o ato político do             

“transformismo”). Uma postagem específica em um dos grupos, compartilhando o          

texto junto a uma legenda que - segundo muitos membros - invisibilizava as             

mulheres cis da sigla LGBT e criticava a drag queen feita por mulheres, em              

particular, teve enorme repercussão e ilustra bem os diferentes discursos que           

cercam a recepção feminina no meio drag. O autor da postagem, homem, compara a              

“intromissão” de mulheres cisgêneras na arte drag com a tentativa de protagonismo            

masculino no movimento feminista: questionando o sentido de uma mulher          

exageradamente maquiada no meio drag, “da mesma forma que não existe homem            

feminista” (em suas palavras). 

A postagem polêmica no grupo conta com cerca de 800 comentários e 830             

“reações” (isto é: “curtidas”, “amei”, “grr” (reação de raiva), “uau”, “haha” (risada) e             

“triste”), ao menos 52% delas explicitamente negativas. Existem, porém, muitos que           

concordam e são abundantes os comentários de apoio ao autor: "Da mesma forma             

que não tem homem feminista, branco empoderado, mulher drag nada mais é que             
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apropriação cultural e roubo de local de fala", declara um membro. "Vocês            

inviabilizam drag mulher como se a gente pudesse sair na rua maquiada assim, se              

maquiagem normal a gente já é tratada como puta...", rebate outra. 
 

"Drag é black face do feminino... São homens que se vestem como o padrão              

de beleza feminino que nos oprime. E ganham dinheiro com isso. Se            

mulheres cis querem fazer drag, eu não vejo porque um homem tem o             

direito de falar o que ela pode ou não fazer...", afirma uma integrante             

da comunidade online.  

 

Este argumento do “girlface” é tratado brevemente por Lisa Wade (a respeito            

do banimento de drag queens feitas por homens cisgêneros da Parada do Orgulho             

LGBTQ+  de Glasgow, em 2015):  

 
“Quando drag queens apresentam alguns dos piores estereótipos        

sobre mulheres, por exemplo - performando personagens que são vaidosas,          

mordazes, egoístas e sempre “de TPM” - eu vejo girlface. Eu vejo homens             

ridicularizando a feminilidade, não abraçando seus lados femininos e         

rompendo a ficção da masculinidade”. (WADE, 2015. Tradução própria.)    6

 

Esta perspectiva tem muito pouca aceitação nos grupos, embora sua          

existência seja também reconhecida. Existe um entendimento, oposto à ideia da           

apropriação feita por mulheres drags, de que são os homens na verdade que se              

“apropriam” do feminino sem passar pelas dificuldades que as mulheres passam           

cotidianamente - ou seja, o debate sobre legitimidade e apropriação envolve           

acusações de ambos os lados, os dois encontrando dificuldades de entenderem o            

“lado oposto” como minoria também oprimida pelas normas sociais         

institucionalizadas que ambos se propõem a combater. O termo girlface, derivado do            

black face, é em geral acusado de insensibilidade em relação ao preconceito étnico             

que carrega, além da questão do cenário, formado por fãs da arte drag, não ser               

propício ao fomento da ideia de drag como mera zombaria do feminino. As             

6 “When drag queens trot out some of the worst stereotypes about women, for example –performing 
characters that are vain, bitchy, selfish, and always PMSing — I see girlface. I see men mocking 
femininity, not embracing their feminine sides and busting the fiction of masculinity.” (WADE, 2015)  
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discussões sobre essa concepção não raro descambam para ofensas a respeito do            

feminismo radical: “Radfem nem é gente”, é uma expressão frequentemente          

encontrada. Algumas mulheres, porém, afirmam sentirem que a drag queen muitas           

vezes é sim um escárnio em relação ao feminino, mas que conseguem olhar além              

disso e se divertirem com as performances: “É meu prazer culpado”, admite uma. 

Lorelay Fox, umas das drags mais influentes do Brasil (GEREMIAS, 2018),           

possui em seu canal “Para Tudo” no Youtube vídeos que abordam a possibilidade de              

existirem mulheres drags, além de participações televisivas tocando no assunto.          

Citarei excertos de um de seus vídeos, intitulado “Mulher pode ser Drag?” (2017): 

 
“Todo mundo me pergunta isso: ‘Mulher pode fazer drag?’ (...) eu sempre            

respondo que sim. Eu acredito muito que drag como manifestação artística           

independe de gênero. Isso não deve ter a ver nem com seu gênero nem              

com a sua sexualidade. Ser drag é a manifestação de uma persona interior,             

um personagem que você cria ao longo da sua vida. Você exteriorizar            

sentimentos e pensamentos e reflexões, e um movimento artístico que você           

tenha dentro de você. E isso não deve pertencer nem a gay, nem a homem,               

nem a hétero, nem a mulher, nem a trans, nem a ninguém. (...) A gente               

ainda tem dificuldade de perceber que, sim, as mulheres já estão fazendo            

drag há muito tempo. (...) 

‘Mas Lorelay, será que eu vou sofrer muito preconceito sendo drag mulher?’            

Vai, vai sim. Porque muito homem gay acredita que só viado pode colocar             

peruca, o que não faz sentido nenhum. Os viados ‘tão’ usando tudo que             

desde sempre pertenceu ao universo feminino, então não faz o menor           

sentido a gente ter preconceito com mulheres que estão usando coisas que            

sempre foram do universo feminino. Mas não espere que seja fácil, não            

espere que as pessoas vão aceitar você como drag, porque elas nunca vão.             

Seja você homem ou seja você mulher.(...) Se você é homem todo mundo             

vai te agredir falando que você é viado, que você quer ser mulher, que você               

é travesti e blablablá. Se você é uma mulher que se monta vão dizer que               

você é puta, que você é safada, que você não devia estar fazendo isso, que               

você tá roubando a cena ‘das gay’, enfim… Mas tenha consciência que são             

lutas que a gente tem que vencer, preconceitos que a gente tem que dar a               

cara a tapa. E acredito que a drag como grande porta voz do movimento              

LGBT tem que partir pro combate mesmo e estar na linha de frente,             

provando por A + B que sim, a arte está ao alcance de todos. (...)” (FOX,                

2017) 
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É bastante relevante que uma das personalidades drag mais influentes na           

internet brasileira - um homem que performa na cena drag desde antes do             

surgimento da “geração Drag Race” - possua um discurso mais “inclusivo” da arte             

drag, como algo que pode ser feito por todos e que compreende que ninguém deixa               

de sofrer preconceito explorando os limites das normas sociais através da drag por             

conta de seu gênero. O vídeo, também compartilhado nos grupos, certamente           

influenciou - e ainda influencia, visto que na internet as informações são ciclicamente             

“resgatadas” - o pensamento de muitas pessoas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cena drag brasileira atual tem se transformado com uma velocidade           

impressionante e as poucas pesquisas acadêmicas existentes não são suficientes          

para compreendê-la plenamente, com seus novos discursos e formas. Este trabalho           

é um esforço inicial no sentido da compreensão dos novos significados adquiridos e             

as novas possibilidades do fazer drag, bem como sua aceitação em grupos online de              

fãs da arte drag. 

Vimos que há toda uma movimentação política buscando, com base na teoria            

queer de Butler (2003), transformar a drag numa ferramenta de questionamento dos            

padrões binários cultural e historicamente construídos. A paródia subversiva, da          

maneira que começa a ser compreendida na cena brasileira, poderia ser realizada            

independentemente do gênero do ator social - visto que é a própria ideia de gênero               

que passa a ser desnaturalizada dentro desta perspectiva. E, como intrinsecamente           

política e questionadora de padrões sociais historicamente incutidos, essa         

perspectiva não poderia deixar de ser refutada por alguns dos indivíduos (que,            

formados no interior das estruturas de poder “generificadas”, não se vêem inclinados            

a abandonar ou questionar seus entendimentos de mundo anteriores). A paródia de            

gênero, na perspectiva queer, nem sempre seria subversiva: em muitos casos,           

domesticada pela indústria do entretenimento, a paródia acabaria reforçando as          

normas sociais dominantes em vez de subvertê-las (SALIH, 2015). 

Com a Análise Crítica do Discurso de Fairclough (2012) pudemos entender           

um pouco mais a respeito das ideias antagônicas que, através das interações entre             

os atores sociais, entram em disputa dialética a partir das rápidas mudanças na cena              

drag nacional e a resposta conservadora gerada por elas. 

A drag queen, com sua origem situada na não-participação de mulheres no            

teatro (AMANAJÁS, 2015), surge de uma forma de exclusão e - com o passar do               

tempo - se torna estandarte de outro grupo socialmente excluído, os gays. A forma              

artística é, como todo performativo de gênero, paródica (o que não faz dela algo              

naturalmente subversivo da estrutura). As drags, enquanto fenômeno da cultura pop,           

surgiram no Brasil na década de 1990 mas os significados atribuídos à prática drag              

se transformaram imensamente ao longo dos anos. 
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A feminilidade é apontada por diversas autoras como instrumento de controle           

social imposto sobre as mulheres, moderando sua aparência e comportamento de           

acordo com interesses políticos dominantes. Longe de ser uma escolha, a           

feminilidade é compulsória sobre os corpos femininos. Alguns dos discursos que           

minimizam a drag mulher por performar “dentro das normas de seu gênero” falham             

em compreender a opressão que as normas naturalizadas e impostas          

cotidianamente representam para as mulheres. 

Analisando a cena drag online pudemos conhecer alguns dos discursos que           

partem de atores sociais distintos e entender algumas as disputas de poder            

implicadas. Vimos as palavras mais utilizadas nos trechos selecionados através dos           

grupos do Facebook e o que algumas delas representam. Os excertos foram            

distribuídos em categorias como “Legitimidade”, “Feminilidade”, “Apropriação”,   

“Facilidade”, “Misoginia”, “Militância” e “Nomenclaturas” e, desta forma, explorados         

mais sistemática e satisfatoriamente. 

Foram utilizados também para análise materiais originalmente externos ao         

Facebook, porém divulgados no âmbito dos grupos. Estes, embora não tenham feito            

parte constituição da planilha, também foram analisados em luz das categorias           

anteriormente definidas. Sempre que possível utilizei casos ou discursos públicos          

para ilustrar questões recorrentes nos grupos, de maneira a poder conectar atores            

sociais específicos (mulheres, homens, drags famosas, etc.) ao seus discursos sem           

a necessidade de exposição dos membros dos grupos fechados, estes sempre           

desidentificados quando citados. 

Pudemos compreender através da análise dos discursos, por exemplo, que a           

comunidade interessada pela arte drag é muito menos homogênea do que se            

imaginaria num primeiro momento e que a aceitação dos sujeitos na comunidade            

não é sempre automática (apesar do discurso inclusivo que a drag possui na mídia,              

a aceitação dos indivíduos enquanto sujeitos viáveis envolve fortes disputas de           

poder). Compreendemos que alguns atores sociais, sejam homens ou mulheres,          

entendem sua forma de fazer drag como mais legítima (do ponto de vista político) do               

que as outras, enquanto outros lutam para que todas as formas sejam igualmente             

aceitas. Vimos claramente também que ser parte de uma minoria não impede            

ninguém de agir de maneira insensível e preconceituosa com outras minorias, sendo            
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uma prática extremamente frequente nos grupos estudados (crítica válida para          

atores sociais diversos). 

Percebi que, muitas vezes, a “negação” da masculinidade pelos homens ao           

interpretar personagens femininas - apenas mimetizando padrões de feminilidade,         

sem criticá-los - é tida como imensamente mais política do que a crítica das              

mulheres ao patriarcado: sistema que oprimiria também os homens em          

não-conformidade com as normas sociais masculinas de “recitação” (BUTLER,         

1993) obrigatória (isto é, todos os homens, visto que a norma é idealizada e nunca               

seria perfeitamente cumprida). Fato curioso, já que os homens certamente não           

seriam os únicos afetados pelo machismo, mas mais compreensível à luz do que             

Serena Nanda (2014) aponta sobre a valorização histórica da masculinidade no           

Brasil e todas as construções sociais que ela representa. 

Um fato que também fica claro é que, apesar de determinados discursos            

parecerem preconceituosos (no sentido de intolerância) à primeira vista, algumas          

vezes são apenas fruto da falta de conhecimento sobre a origem das palavras ou              

ainda da impossibilidade dos sujeitos “serem donos” de suas palavras, como coloca            

Butler (1993), e muitos deles se mostram dispostos a aprender mais e se corrigirem,              

sendo, ao meu ver, um dos motivos da comunidade mudar tanto num curto período              

de tempo. Em muitos outros casos, porém, são de fato fruto da intolerância. 

A teoria queer é abertamente utilizada e divulgada por drags da geração mais             

jovem, mostrando que não só a teoria está afinada com a realidade como, enquanto              

discurso, ela constrói e modifica a própria realidade que descreve. Sua proliferação            

ajuda, direta ou indiretamente, a cada vez mais pessoas repensarem a si mesmas e              

o mundo onde vivem, incentivando o combate ativo dos discursos que reforçam as             

estruturas de poder dominantes. 
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7. ANEXOS 

 

7.1. ANEXO 1: 

RuPaul Would 'Probably Not' Let a Transitioning Queen on 'Drag Race'. 

The host stands firm on keeping the competition a boys' club. 

 

“In a new interview with the Guardian, RuPaul stood firm on his stance that trans               

women and bio-queens are unwelcome on Drag Race. After explaining that drag's            

political power lies in the dissonance of "men dressing up as women," Ru was asked               

if he'd allow a "biological woman" to compete on the show. 

 

“Drag loses its sense of danger and its sense of irony once it’s not men doing it,                 

because at its core it’s a social statement and a big f-you to male-dominated culture,"               

RuPaul tells Guardian. "So for men to do it, it’s really punk rock, because it’s a real                 

rejection of masculinity.” When asked if trans women can be drag queens, he brings              

up season nine contestant Peppermint, who was the first out trans woman to             

compete on the show. “Mmmm. It’s an interesting area. Peppermint didn’t get breast             

implants until after she left our show; she was identifying as a woman, but she hadn’t                

really transitioned.” 

 

DOMMU, Rose. RuPaul Would 'Probably Not' Let a Transitioning Queen on 'Drag            

Race'. Out, 03 mar. 2018. Disponível em:       

<https://www.out.com/popnography/2018/3/03/rupaul-would-probably-not-let-transitio

ning-queen-drag-race?fbclid=IwAR1NlVlwjfHrAQnGY_yPcklQT4Go_yggLGTW_9zqg

A8ZMk-xhJUIt38fopM>. Acesso em 05 nov. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

7.2. ANEXO 2: 

 

RuPaul Responds to Backlash Following Hurtful Comments: 'You Are My Teachers' 

"I understand and regret the hurt I have caused. The trans community are heroes of               

our shared LGBTQ movement." 

RuPaul came under fire this weekend for comments made during an interview with             

The Guardian. When asked if the icon would allow ‘bio-queens’ (biological women            

who mimic femininity through exaggerated drag characters) on his show, he           

responded, “Drag loses its sense of danger and its sense of irony once it’s not men                

doing it, because at its core it’s a social statement and a big f-you to male-dominated                

culture. So for men to do it, it’s really punk rock, because it’s a real rejection of                 

masculinity.” 

 

He was then asked about his decision to allow season 9 contestant Peppermint -- the               

show’s first openly transgender woman -- to compete on RuPaul’s Drag Race. 

 

“Mmmm. It’s an interesting area,” RuPaul responded. “Peppermint didn’t get breast           

implants until after she left our show; she was identifying as a woman, but she hadn’t                

really transitioned.” 

 

Several of the show’s stars commented on the controversy, with the show’s current             

reigning queen, season 9 winner Sasha Velour tweeting, “My drag was born in a              

community full of trans women, trans men, and gender non-conforming folks doing            

drag. That’s the real world of drag, like it or not. I thinks it’s fabulous and I will fight                   

my entire life to protect and uplift it.” 

 

RuPaul has seemingly changed his tune, tweeting, “Each morning I pray to set aside              

everything I THINK I know, so I may have an open mind and a new experience. I                 

understand and regret the hurt I have caused. The trans community are heroes of our               

shared LGBTQ movement. You are my teachers.” 
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In a second tweet, he added, “In the 10 years we’ve been casting Drag Race, the                

only thing we've ever screened for is charisma uniqueness nerve and talent. And that              

will never change.” 

 

 

CROWLEY, Patrick. RuPaul Responds to Backlash Following Hurtful Comments:         

'You Are My Teachers'. 05/03/2018 (disponível em:       

https://www.billboard.com/articles/news/pride/8232231/rupaul-responds-backlash-hur

tful-comments) 

 

 

 

7.3. ANEXO 3:  

 

Peppermint Responds to RuPaul's Apology Over Controversial Interview: Exclusive 

"It shows all of us, there is room for growth, education, and I'm hoping a bit of                 

evolution." 

I'm so thankful for the opportunities that I have had throughout my life and career,               

particularly in the past year. Doing Drag Race was one of the best moments of my                

life. RuPaul kicked open so many doors for queer and gender non-conforming folks             

and is an absolute trailblazer in the world of drag. But recently, Ru made statements I                

disagree with. 

 

When I started my transition back in 2012, I learned a valuable lesson. I learned that                

absolutely no one has the ability or the right to define your womanhood, manhood or               

transness, but you. I also learned women should not be defined by what surgeries              

they have or haven't had. 

 

The most important takeaway is that ones transition, the beginning, the middle, and             

end, is entirely personal and cannot be categorized or measured in the context of              

being blessed by someone else's validation or approval. RuPaul issued an apology,            
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which I think is an important step in this ongoing conversation. It shows all of us,                

there is room for growth, education, and I'm hoping a bit of evolution. 

 

Women have always been directly and indirectly contributing to the art form of drag.              

Like voting, driving, working, even eventually the Office of President of United States,             

drag evolves. My hope is that together, we can uplift all forms of drag, both on TV,                 

and in the real world. Gay men do not own the idea of gender performance. RuPaul                

so brilliantly said, "Drag is a big F-You to male dominated culture," and I believe               

people of all gender expressions and bodies can contribute to challenging that            

culture. This is a personal issue for many people, including myself. Unfortunately it             

won't be the first or last time we will hear a woman can't do something a man can. I'm                   

out to change that.” 

 

PEPPERMINT. Peppermint Responds to RuPaul's Apology Over Controversial        

Interview: Exclusive. 6/03/2018 (disponível em:     

https://www.billboard.com/articles/news/pride/8233000/peppermint-rupaul-apology) 

 

 

 

7.4. ANEXO 4: 

 

“EU PREFIRO BIO QUEEN 

Hoje uma página famosa que posta conteúdo sobre RuPaul e ocasionalmente sobre            

drag queens nacionais postou a foto da nossa irmã Pamella Saphic. O que deveria              

ser um local de celebração da arte drag como um todo, mas especialmente no              

recorte das mulheres, virou um território de gente tentando invalidar o trabalho da             

Pam e de todas nós como DRAG QUEENS. Bio queen, faux queen, lady queen,              

todos são nomes lindos não é? Mas vocês já pensaram a carga negativa dentro da               

cena que esses nomes carregam? Chamar de bio queen exclui mulheres trans, as             

quais existem aos montes fazendo drag, faux queen nos chama de FALSAS            

RAINHAS (!), e lady queen nos reduz a lady, a ser mulher, algo que muitas vezes                

não somos quando estamos montadas. Falaram também em apropriação cultural,          

https://www.billboard.com/articles/news/pride/8233000/peppermint-rupaul-apology


57 

mas essa cartada não cola há algum tempo, vocês precisam é tirar essa palavrinha              

do ctrl+c do computador de vocês, porque o que parece é que acordam todos os               

dias pensando onde usá-la (de forma errada). 

Fomos invalidadas quando disseram que nós, ao nos denominarmos drag queens,           

estávamos desmerecendo o trabalho dos homens que se “transformam” em drag.           

Mas e a invalidação desse comentário sobre nossa própria transformação? Todas as            

meninas do Riot Queens estão no meio há mais de um ano e todas as vezes que                 

nos montamos ou fomos expostas na mídia fomos invalidadas. Nossa opinião é            

sempre descartada porque gente que se sente incomodada por nos chamarmos           

drag queens. Nenhum homem que se monta sofre isso. Basta você ir em qualquer              

festa da sua cidade que tenha drag: homens colocam uma peruca, um delineador e              

uma hot pant e são chamados de drag. Mas mulher... Ah, a mulher se tiver usado                

um vidro de glitter em cada olho, tiver de peruca, um figurino pensado e repensado...               

Ela não é drag. É por isso que todos os dias queremos reafirmar que somos drag                

queens, porque quando nos chamam de BIO QUEEN, FAUX QUEEN, LADY           

QUEEN, vocês nos apagam da cena. E a gente tá cansada de ser apagada,              

diminuída quando sabemos, sentimos que temos muito mais de arte drag do que             

muita “drag” por aí. 

Enquanto vocês nos diminuem por sermos mulher por baixo da montação, eu            

pergunto: o que é ser mulher? Por que ser mulher é um problema quando se é                

artista drag queen? A drag parodia a noção de que existe um gênero fixo. Drag               

revela a farsa do gênero como uma atuação dada pela cultura de acordo com o               

tempo histórico e as mudanças sociais. Na sua encenação do que é ser mulher ou               

homem, drags expõe que não existem verdades essencializantes sobre o gênero,           

que não passa de um construto. A drag queen expõe o gênero como um código               

cultural que se baseia em imitações. A drag expõe a coerção social na base da               

natureza performativa da identidade. Além disso, a paródia da drag, para a filósofa             

Judith Butler, aponta para o fato de que, uma vez que não existe uma base essencial                

ou inicial da identidade de gênero, ela pode ser confundida, desfigurada,           

transformada e ser um assunto que causa algum “problema de gênero”. Então, por             

que importa TANTO ser mulher ou homem por baixo da drag quando ela não passa               

de uma PARÓDIA, um mimetismo do que supomos ser a realidade de gênero? 
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Você prefere bio queen, mas nós preferimos drag queens e enquanto nossa opinião             

não for respeitada vai continuar a ter textão e discussão teórica baseada nas nossas              

experiências sim!” (Página Riot Queens. Eu Prefiro Bio Queen. Facebook, 19 out.            

2016. Disponível em:   

<https://www.facebook.com/riotqueens/photos/a.598126767033735/6172359617894

82/>. Acesso em 15 nov. 2018) 

 

 

 

7.5. ANEXO 5: 

 

Excertos transcritos de “Vlada Vitrova. Perguntas e Respostas - Mulheres in Drag”            

(VITROVA, 2018). 

 

“(...) 

[Pergunta recebida:] ‘Você considera o termo “fishy” misógino?’ 

[Vlada] O termo ‘fishy’ na verdade vem da percepção de alguns homens gays de que               

nossa vagina cheira muito mal. Que cheira igual a peixe. Então é por isso que               

quando uma pessoa está fazendo drag, e reproduzindo muito bem os estereótipos            

de feminilidade, então chamam essa pessoa de ‘fish’, porque é como se essa             

pessoa tivesse uma vagina - e, se ela tem uma vagina, então fede. Então sim, é uma                 

expressão horrível, eu odeio ela e, eu, euzinha, a considero misógina. Mas é você              

quem deve decidir se quer continuar usando essa expressão ou não. Eu escolhi não              

usar, porque eu não acho que é algo legal. 

[Pergunta] ‘Você já sofreu algum tipo de abuso [harrassment] na cena drag?’ 

(...) Abuso psicológico, sim. Várias vezes, de homens que fazem drag. Por exemplo:             

mansplaining o tempo todo. Eles sempre tentam nos ensinar como a gente deve             

fazer drag, como deve ser a nossa aparência, que músicas a gente deve performar,              

como o nosso feminismo deve ser, como a gente deve tratar eles (...). Então isso               

acontece muito. Outra coisa que também acontece muito é gaslighting. Porque a            

gente ouve coisas do tipo ‘Nossa, você é tão dramática! Só porque eu falei que               

mulher não pode fazer drag, você tá fazendo todo esse drama?!’. Então a gente tem               

https://www.facebook.com/riotqueens/photos/a.598126767033735/617235961789482/
https://www.facebook.com/riotqueens/photos/a.598126767033735/617235961789482/
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esse tipo de gaslighting toda hora. [Falam] Que a gente é sedenta por atenção, que               

você só faz as coisas pra ganhar like, que você faz muito drama, que você só quer é                  

pessoas ‘jogando biscoito’ [dando aprovação] em você, etc. Mas eu queria deixar            

claro que esse tipo de abuso psicológico acontece não porque a gente tá dentro da               

cena drag. Esse tipo de abuso acontece com mulheres, independente de onde essas             

mulheres estejam. Então não é algo que vem da cena drag. É algo que vem de                

homens. 

[Pergunta] ‘Genuinamente, eu não consigo ver a mulher drag a não ser como uma              

mulher muito maquiada e artista, mas não drag queen. Drag surgiu no teatro onde              

mulheres não podiam participar, aí os homens se vestiam de mulher e ganharam o              

nome de drag. A pergunta é: é pela desconstrução então e pela militância que a               

mulher quer ser chamada de drag? Porque pela história não é…’ 

Eu acho que toda vez que a gente fala sobre História, a gente tem que estar                

consciente de que se existe História, existe um grupo de pessoas ‘escrevendo’ essa             

História. E, normalmente, pelo menos no mundo Ocidental onde eu me encontro,            

homens brancos e heterossexuais eram o tipo de pessoa que ‘escreve’ a História.             

Então é por isso que se a gente pegar a História como argumento, a gente quase                

não vai ver a participação de minorias. Então eu acho que, primeiramente, a gente              

tem que estar consciente disso: a História é um mecanismo de poder, porque você              

pode escolher qual História você quer contar - e qual você não quer contar. Em               

segundo lugar, as mulheres não podiam subir num palco há 600 anos atrás (na              

verdade, bem antes disso). Por que você quer continuar fazendo isso, e nos dizendo              

que não podemos subir num palco? (...) Eu vou dar agora alguns exemplos da              

cultura onde eu cresci, que é a cultura brasileira, de mulheres que já estavam              

fazendo drag há um bom tempo mas simplesmente não eram reconhecidas como            

drag: tem a Maria Alcina, tem a Elke Maravilha, que eram mulheres que             

performavam suas inconformidades de gênero. E é sobre isso que drag é, não?             

Então se você quer continuar usando a História como uma desculpa pra continuar             

nos excluindo, mulheres, negros, latinos, ou qualquer outro tipo de minoria, você tem             

que pelo menos estar consciente de que o que você está fazendo não é legal. 

[Pergunta] É realmente mais fácil pra uma mulher se montar? 
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Não, não é. E o motivo na verdade é bem simples: drag não é sobre tentar parecer                 

uma mulher. É claro que você pode ter traços de feminilidade, ou sei lá, mas você                

não está focado em tentar parecer uma mulher. Você pode até estar, mas isso não é                

necessário de se fazer. Eu acho que isso é um problema daquele reality show              

[RuPaul’s Drag Race] que trouxe drag pro mainstream. Porque o critério do reality             

show é um critério de transformação de gênero. Então as pessoas assistem o             

programa e acham que esse é o critério máximo e único de drag como um todo, o                 

que não é verdade. Então não, não é mais fácil pra uma menina se montar, só                

porque ela é uma menina. (...) 

[Pergunta] Como a gente deve chamar mulheres que fazem drag? A gente deve             

chamar de faux queens, lady queens, hyper queens, bio queens?  

Essa, na verdade, é uma pergunta bem fácil. Basta chamar a gente de ‘drag              

queens’. 

(...) 

[Pergunta] Qual é a parte mais difícil de ser uma mulher drag? 

Eu vou falar sobre duas coisas aqui, e a primeira é ter que provar que você tem valor                  

(...). Mas isso não é algo exclusivo da cena drag, isso é algo que toda mulher tem                 

que lidar ao longo de toda sua vida, em todos os lugares e em todos os tipos de                  

comunidades. A gente sempre tem que provar que a gente vale tanto quanto os              

homens. (...) E o segundo ponto é que a gente não tem o mesmo tipo de                

reconhecimento que os homens têm. Basta olhar qualquer um desses sites de listas             

e você vai ver: ‘10 drags européias pra ficar de olho’, ‘20 drag queens que estão                

mudando a forma como a gente vê beleza’... 90%-100% das drag queens nessas             

listas são homens! Se eles querem falar sobre mulheres drags, eles fazem uma lista              

separada, ‘Mulheres in drag’. E isso é extremamente estúpido, porque drag é sobre             

questionar as barreiras de gênero. Então se você julga uma drag levando-se em             

consideração o gênero dela out of drag, então você não está entendendo o que é               

drag, certo? (...) a gente não tem o mesmo reconhecimento tanto dentro quanto fora              

da cena. A gente é sempre vista como algo ‘exótico’, como um ‘subgênero’ da coisa,               

o que não é verdade, e a gente tem que mudar isso. 

[Pergunta] É errado ou menos talentoso se uma mulher drag fizer uma maquiagem             

mais leve? 
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Vamos entender algo: Drag não é maquiagem. Maquiagem é uma parte de drag,             

mas drag não é apenas sobre isso. Hoje em dia, com essa cultura de Instagram, a                

gente tende a ver as duas coisas como necessariamente conectadas, mas na real             

não é assim. Maquiagem é só uma parte de fazer drag. Uma parte importante, mas               

ainda assim apenas uma parte. Então eu acho que a partir do momento em que               

você se sente confortável com determinada maquiagem, e essa maquiagem tem a            

ver com o seu personagem/persona, use-a! Não tem absolutamente nada de errado            

com isso! (...) E a real é que vão criticar a sua maquiagem independente da forma                

que você fizer. Por exemplo, se você usar maquiagem igual a minha, que é bem               

forte e caricata, vai ter gente falando: ‘Nossa, parece a Trixie Mattel [participante de              

RuPaul’s Drag Race de traços bastante exagerados pela maquiagem], por que que            

toda mulher drag tenta parecer a Trixie Mattel?’. E se você tentar fazer a sua               

maquiagem drag um pouco mais suave, essas pessoas vão falar: ‘Ah, mas você             

parece uma mulher normal com um pouquinho mais de maquiagem!’. As pessoas            

vão criticar de qualquer jeito. Então escolha fazer a maquiagem da forma que você              

se sente mais confortável.  

[Pergunta] Você não acha a cena drag ofensiva para mulheres? Principalmente por            

estimular a competição feminina? 

Eu acho que sim e não ao mesmo tempo. Eu acho que sim, a cena é misógina às                  

vezes. E acho que não, que isso não é por causa de ‘drag’ em si. Eu acho que isso                   

acontece porque tem homens na cena. E em qualquer ambiente que você estiver,             

em que a maioria das pessoas forem homens [male dominated environment], vai ter             

misoginia acontecendo. Então não é ‘drag’ ou o conceito de drag que é misógino. O               

que é misógino são homens que fazem drag e reforçam estereótipos (…). E isso é               

uma droga, porque quando se é uma mulher, você cresce ouvindo da sociedade             

inteira, em todas as mídias, e de todo mundo na escola que você deve ser assim:                

magra, com o cabelo loiro e liso. (...) Então se você está fazendo drag reforçando um                

estereótipo de gênero… Isso não faz o menor sentido. Então é por isso que eu acho                

que é necessário termos mais mulheres na cena drag. Para que esse tipo de              

comportamento misógino seja apontado, e possa acabar gradualmente. E esse é um            

dos motivos porque deveriam ter mais mulheres fazendo drag. 
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[Pergunta] O que você acha de mulheres heterossexuais fazendo drag? 

Eu acho que não tem o menor dos problemas, porque drag é sobre performance de               

gênero, e não performance de sexualidade. É claro que na comunidade LGBT,            

principalmente por razões históricas, gênero e sexualidade sempre foram discutidos          

juntamente. Mas é possível você performar inconformidades de gênero,         

independente da sua sexualidade. E isso também serve pra homens… eu,           

pessoalmente, não vejo problema com isso. E eu separei a melhor para o final: 

 

Pergunta: Mulher in drag não é apropriação cultural? 

Não, e eu vou tentar explicar o porquê. Através de um outro exemplo, que não vai                

ser sobre gênero, mas sobre etnia, porque pode ser mais claro. Então vamos             

imaginar um pirâmide de hierarquia social em que você tem pessoas brancas no             

topo, e pessoas negras embaixo. Então existe esse movimento acontecendo: as           

pessoas que estão no topo oprimem as que estão na base, como forma de              

mantê-las lá. E eles podem fazer isso ao se apropriar de traços e expressões              

culturais do grupo que está ‘aqui’ embaixo, como uma estratégia para continuar no             

topo da pirâmide, tanto comercialmente quanto intelectualmente. Mas a partir do           

momento que as pessoas que estão embaixo começam a ocupar espaços           

dominados pelas pessoas que estão no topo e começam a usar as expressões             

culturais das pessoas ‘aqui’ em cima, o que eles estão realmente fazendo é [dizer]:              

‘Hey, nós existimos! Olha, a gente está aqui dividindo espaços com vocês! A gente              

está dividindo comunidades com vocês! Olha pra gente!’. Então, essa opressão está            

acontecendo o tempo todo e, de repente, as pessoas ‘aqui’ debaixo começam a…             

[gesticula algo como a subida de uma escada]. De forma que, num futuro utópico,              

não haverá essa pirâmide mais. Isso ‘daqui’ [gesticula indicando o uso de            

expressões culturais próprias da base da pirâmide por membros do topo dela] é             

apropriação cultural, mas isso ‘daqui’ [gesticula indicando o movimento inverso] é           

subversão cultural. Então vamos ver agora a pirâmide social de gênero. Por causa             

de questões didáticas, eu vou ser bem binária aqui - peço desculpas de uma vez,               

mas eu só estou tentando explicar as coisas da forma mais simplificada o possível.              

Então vamos falar sobre ‘homem’ e ‘mulher’. Então nessa pirâmide hierárquica de            

gênero a gente tem os homens no topo e as mulheres embaixo. Então, a partir do                
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momento em que mulheres passam a ocupar espaços predominantemente         

masculinos, a gente está fazendo a mesma coisa, estamos dizendo: “Ei, nós            

existimos! A gente está aqui, olhem para nós!”. Nós não somos seres passivos que              

você usa na ‘sua’ comunidade pra chamar de ‘divas’, de ‘inspiração’. A gente não é               

isso! Nós somos seres ativos! E a gente quer ser ativa na comunidade! Queremos              

fazer algo, queremos fazer drag, performar, a gente quer fazer o que quer que              

seja… Então não é apropriação, é subversão, porque nós, mulheres, já estamos            

‘aqui’ embaixo no que diz respeito a essa hierarquia social. Então, se você falar que               

mulheres estão se apropriando culturalmente de drag, as suas premissas estão           

erradas por dois motivos. O primeiro é: gênero não é cultura - é determinado              

culturalmente, mas não é uma cultura; e o segundo é: você tem que levar em               

consideração as relações hierárquicas de poder, senão não faz sentido nem           

começar a falar sobre apropriação cultural. Espero que esteja claro agora. 

(...)” 
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7.6. ANEXO 6 

GLOSSÁRIO 

 

Bio queens: termo que se refere às mulheres drag queens como “biológicas”. O             

termo - utilizado tanto por inocência e falta de informação de alguns falantes quanto              

propositalmente por outros em contextos que diminuem as mulheres enquanto drags           

- implica que elas seriam biologicamente mulheres que estariam performando no           

interior de sua norma de gênero. A expressão, além de separar as drags em              

categorias diferentes de acordo com o gênero com o qual são identificadas “fora de              

drag” (o que se oporia à própria ideia da paródia subversiva de gênero queer), exclui               

as mulheres trans que também performam como drags. 

 

Lady queens e Faux queens: termos que também se referem às mulheres drags.             

Estas expressões, assim como bio queens, separam as mulheres drags das outras            

drags performadas por homens, e as performers se opõem a elas. Lady queens             

possui toda a carga associada ao termo “lady” e as normas de comportamento             

implicadas e impostas sobre as mulheres. E chamar uma drag mulher de faux queen              

é, literalmente, chamá-la de falsa queen apenas pelo gênero com o qual ela é              

socialmente identificada, desqualificando todo o seu trabalho (que é, por vezes, mais            

complexo do que o realizado por homens que fazem drag). 

 

Fishy: expressão comumente utilizada na cena como elogio para homens drags que            

estariam performando tão adequadamente os padrões de beleza impostos         

socialmente sobre as mulheres que, de maneira figurativa, cheirariam a peixe como -             

supostamente - a genitália feminina. A expressão, considerada fortemente misógina,          

reforça estereótipos negativos em relação ao corpo da mulher e muitos membros            

dos grupos online, homens e mulheres, lutam para que deixe de ser utilizada.  

 

Gaslighting: Termo utilizado para descrever um tipo de manipulação psicológica          

opressora, geralmente praticada com mulheres, que visa desqualificar as ideias e           

percepções da vítima ao descrevê-la como “louca” ou “dramática”, por exemplo           

(LIGUORI, 2015). 
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Mansplaining: União das palavras inglesas man (homem) e explaining (explicar); a           

expressão se refere à maneira condescendente como homens explicam questões          

óbvias para mulheres como se estas não fossem capazes de compreendê-las           

sozinhas, ou ainda para contradizer algo (correto) que uma mulher diga, a fim de              

demonstrar seu conhecimento supostamente “superior” (LIGUORI, 2015). 

 

Voguing: Estilo de dança americano popularizado na década de 1980 - inicialmente            

performado pelas comunidades gay, negra e transgênera de Nova Iorque e           

posteriormente ganhando fama mundial com a música Vogue (1990) de Madonna -            

baseado nas poses de modelos nas revistas de moda e considerado um ato de              

empoderamento de minorias (DORNELAS, 2017). 

 

Apropriação cultural: Geralmente exposta em debates étnicos, a apropriação cultural          

é um problema estrutural que consiste na apropriação de símbolos da cultura e             

resistência de uma minoria social por um grupo hierarquicamente mais privilegiado e            

o esvaziamento político desses símbolos (mal-vistos em seu contexto original, após           

a apropriação geralmente se tornam sinais positivos de “estilo” daqueles que os            

apropriam), além do apagamento de suas origens e do protagonismo da minoria que             

os produz (RIBEIRO, 2016).  


