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Essa daqui é praquelas gay, que no prézinho já sabia que era gay; A criançada apontava: 

"Cê é muito gay"; Já brincava com as barbie "Teu filho é gay, eu bem que te avisei"; É 
praquelas gay, que num sabia bem porque era ruim ser gay; Sentiu na pele bem cedo 

como tratam as gay; Já brigou com Deus "por quê me fizeste gay? ". Queria ser alguém. 
Já não temas, gay; Aquilo que não mata fortalece um gay; Sente o quanto te empodera 
ter nascido gay; Em teus olhos um espelho onde eu me enxerguei, é que e também sou 

gay e levante, gay; Que a luta ainda não acabou pras gay, a nossa vitória vai ser o close, 
gay; E que se eu tô aqui hoje dando voz pras gay é por ser Gay. 

 

Glória Groove 



 
 

 
RESUMO 

 

 

 Diante da atual ascensão do conservadorismo, intolerante a diversidade sexual, 
este trabalho pretende valorizar a potência performática do artista Drag Queen, que ao 
assumir os palcos, presentifica algo de político, tanto na esfera da luta por direitos a 
população LGBT, quanto na afirmação de sua verdade, atravessado por sua sexualidade 
e pelo uso que faz dela. Pretendemos apresentar o panorama político nacional, o qual o 
fascismo tem encontrado cada vez mais espaço para sua expressão, respaldado por uma 
moral heteronormativa, que retalia diariamente a população de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais do Brasil. Assim percorreremos a trajetória deste 
modo de expressão ao longo da história das artes, apontando alguns dos episódios que 
favoreceram a aproximação deste modo de expressão à população LGBT. Em seguida, 
recorreremos aos estudos de Foucault, para assimilar a relação entre a força de um 
discurso e o uso da sexualidade a serviço do controle dos corpos, entendendo como o 
discurso é patologizante. Por fim, recorrermos ao escopo teórico da psicanálise 
freudiana para assimilarmos como Freud promoveu a desconstrução de natureza 
humana ao retirar a homossexualidade do campo patológico. Entendendo que a 
psicanálise possui em seu cerne clínico um ato político - oferecimento da possibilidade 
de enunciação ao sujeito em questão – derivamos ao campo social a fim de ensaiar 
sobre a enunciação do artista Drag.  

 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Drag Queen. Discurso. Psicanálise. Sexualidade. Poder. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

In view of the current rise of conservatism, intolerant of sexual diversity, this 
work intends to value the performance power of the artist Drag Queen, who, when he 
takes the stage, presents something political, both in the sphere of the struggle for rights 
to the LGBT population and in the affirmation of his truth, crossed by his sexuality and 
his use of it. We intend to present the national political panorama, which fascism has 
increasingly found space for its expression, backed by a heteronormative morality, that 
daily retakes the population of lesbian, gay, bisexual, transvestites and transsexuals of 
Brazil. Thus we will traverse the trajectory of this mode of expression throughout the 
history of the arts, pointing out some of the episodes that favored the approach of this 
mode of expression to the LGBT population. Then we will turn to Foucault's studies to 
assimilate the relationship between the force of a discourse and the use of sexuality in 
the service of body control, understanding how speech is pathologizing. Finally, we turn 
to the theoretical scope of Freudian psychoanalysis to assimilate how Freud promoted 
the deconstruction of human nature by removing homosexuality from the pathological 
field. Understanding that psychoanalysis possesses in its clinical core a political act - 
offering the possibility of enunciation to the subject in question - we come to the social 
field in order to rehearse about the enunciation of the artist Drag. 
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 INTRODUÇÃO  
 
 
 Diante das constantes tentativas de alguns setores da sociedade em quebrar a 

autonomia do Conselho Federal de Psicologia, propondo possíveis tratamentos para a 

reversão sexual daqueles que não se enquadram as exigências heteronormativas, este 

trabalho tem por como objetivo fortalecer a quebra da ideia de natureza humana.   

O interesse que nos levou ao tema desse trabalho monográfico veio a partir de 

experiências pessoais, nas quais, diante da falta de empatia humana para a diferença ao 

próximo, a performance Drag Queen ocupou um espaço primordial de empoderamento 

e aceitação. Foi a partir de meu encontro com este modo de expressão que pude 

experienciar as diversas faces que a sexualidade humana apresenta.  

 Com a criação de um personagem, o artista Drag Queen se apresenta como porta 

bandeira na luta contra a lesbohomotransfobia, tornando-se o maior símbolo 

representativo da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais).  Os altos números de violência contra este grupo social em nosso 

território, expõe a triste realidade brasileira: O país campeão no índice de violência 

motivada pela intolerância contra as minorias sexuais. Assim, a fim de promover uma 

maior aproximação entre o ambiente acadêmico e as questões da comunidade, 

pretendemos estudar quais são as contribuições e provocações que cercam este vasto 

campo da sexualidade humana. 

 Para tal, iniciaremos o primeiro capítulo fazendo um recorte histórico-cultural 

em torno da ausência de garantia de direitos e proteção a comunidade LGBT no Brasil, 

que ao longo dos anos, vem sofrendo as mais exacerbadas retaliações, dos mais diversos 

setores da sociedade, que possuem como objetivo impor à primazia de seus corpos a 

norma heterossexual. 

 Contextualizados com o envolvimento nacional frente a demanda das minorias 

sexuais, tomaremos a trajetória do artista Drag Queen, a fim de investigar o 

comprometimento entre este modo de expressão e a comunidade LGBT, entendendo 

todos os vetores que fortaleceram esta relação. Para isto, tomaremos como ponto de 

partida o teatro grego, que devido a proibição das mulheres em espaços públicos, coube 

aos homens desenvolver a arte do transformismo para representar, nos palcos, a 

vivencia do feminino.  
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 No segundo capitulo, nos ocuparemos a leitura de alguns textos primordiais de 

Michel Foucault na busca da compreensão entre a produção a discursiva em torno da 

sexualidade humana e seus efeitos. Articularemos a isto a concepção freudiana de 

sexualidade e as transformações e especificidades teóricas que a psicanálise propõe 

acerca deste tema.  

 Desta forma, realizaremos primeiro uma análise da arte Drag nos palcos, que ao 

expor sua performance, presentifica, enquanto sujeito de sua fala, assumindo para si a 

potência de enunciar a sua própria verdade, presentificando o mal-estar frente ao furo da 

sexualidade e denunciando a fragilidade do binarismo. Nos propomos a entender de que 

maneira podemos aproximar o efeito clinico de enunciação sobre si, inaugurado pela 

psicanálise (e o preço que disto decorre) à apropriação do lugar de fala pela Drag 

Queen, ao tomar em suas mãos, seu destino, afastando de si o registro da patologia, 

reafirmando uma existência artística.  
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CAPÍTULO I – CONSTRUÇÕES DA ARTE DRAG QUEEN E A SUBVERÇÃO 
DE SI 
 
 
 Nos últimos anos, podemos observar um crescimento acerca dos debates sobre 

os diversos movimentos de resistência das minorias sociais, frente as mais variadas 

formas opressões que as mesmas vivenciam em seu cotidiano. Estes debates têm 

ganhado cada vez mais espaço seja nas mídias, nas ruas, nas artes e na cultura, de modo 

que, há, hoje no Brasil, uma nova demanda social que busca por políticas públicas 

afirmativas que garantam proteção dos direitos individuais e acesso igualitário a todos 

cidadãos em todos os espaços. Uma minoria social não representa necessariamente uma 

minoria quantitativa absoluta da população, mas sim uma camada social que se encontra 

em situação de fragilidade devido a um processo histórico-cultural de estigmatização e 

discriminação, resultando nas mais variadas formas de desigualdade, desvantagem e 

exclusão social. Alguns exemplos dessas minorias sociais são os negros, os índios, as 

mulheres e os LGBTs (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros). 

  Se por um lado há um movimento dessas parcelas da população em situação de 

vulnerabilidade, que resistem reivindicando por políticas públicas afirmativas, há 

também forças conservadoras que entendem tais reivindicações de direitos como 

privilégios, negando-lhes insistentemente a proteção de suas integridades físicas, 

liberdade existencial e autonomia moral pelo Estado. É o que ocorre com a população 

LGBT, cuja sua humanidade é constantemente questionada, ou até mesmo negada, a 

partir de crenças e tradições heteronormativas, naturalizantes e religiosas, contrarias 

com os princípios de proteção de liberdade, respeito à dignidade e de garantia da 

autonomia que a princípio caracterizam as sociedades democráticas e os Estados laicos.  

Diferente do que ocorreu na história de outros países da América Latina, tais 

como Argentina, Chile, Cuba ou Nicarágua, nunca houve, na história do Brasil, 

qualquer texto legal que punisse homossexuais ou praticas homoeróticas, desde que 

realizadas entre maiores e com o livre consentimento dos envolvidos. Contraposto a 

isto, na medida em que nunca houve leis que criminalizasse às relações homoafetivas, 

não há, também, leis que garantam proteção e direitos a população LGBT. Isto acaba 

por dar brechas a práticas lesbohomotransfobicas institucionais, culturais e sociais, 

enraizadas em nossa sociedade e transmitidas pela família, igreja, mídia, ciência, 
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academia, instituições públicas e privadas. Este cenário, inclusive, possibilitou no Brasil 

a propostas apresentadas no congresso que podem legitimar tais violências. 

Um exemplo atual e significativo da violência praticada por parte do governo é a 

proposta de lei apresentada em 2013 pelo deputado João Campos (PSDB-GO), 

intitulada por “Cura Gay”, cujo intuito era destituir o poder e de revogar a proibição do 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) a supostos tratamentos que tinham como objetivo 

modificar a orientação sexual dos homossexuais. 

 O que fundamenta tal projeto é o fato de que em nossa sociedade, sociedade 

ocidental, o normal da sexualidade é a heterossexualidade. A normatividade 

heterossexual, construída historicamente, a partir de todo um jogo de valores, serve a 

uma manutenção de exercícios de poder e controle. Essa norma dita que o normal da 

sexualidade é “o homem” e “a mulher” cisgêneros heterossexual, anulando e 

transferindo as demais formas de manifestação das sexualidades no campo dos desvios. 

Devido a esta omissão das instituições e do governo frente a garantia de direitos e 

proteção a tal parcela da população, podemos evidenciar que a violência contra a 

população LGBT se inicia desde a infância, a partir de discursos que marcam essas 

vivencias como desviantes, e se estende por toda a vida do indivíduo. Essas violências 

variam entre xingamentos e muitas vezes ao extermínio físico. 

Entendemos como lesbohomotransfobia quando alguma pessoa sofre 

constrangimento, discriminação ou qualquer tipo de violência por ser julgada lésbica, 

gay, bissexual, travesti, transexual ou transgêneros. Ela se manifesta por injurias, recusa 

ou diferença de atendimentos em serviços públicos ou privados, recusa de emprego, 

assédio moral e violência física, que muitas vezes leva a assassinatos, agindo contra a 

diversidade sexual, pois as vítimas pertencem a diferentes grupos minoritários de 

orientação sexual ou de identidade de gênero.  

 Para compreendermos mais a diversidade sexual humana é necessário fazer uma 

divisão entre identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual, de modo que 

possamos tentar dar representatividade as mais diversas formas de expressão da 

sexualidade, entendendo suas individualidades e particulares, uma vez que a dualidade 

em “homem” e “mulher” não é capaz de abranger todo este campo.   Esses conceitos 

são o que dão base ao movimento que luta pela defesa de direitos da comunidade LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais e transexuais). 
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O sexo biológico do ser humano é definido a partir da anatomia do indivíduo, 

pela combinação dos seus cromossomos com a sua genitália. Pode ser divido pelas 

categorias macho, fêmea e intersexual, sendo que neste último, há uma indeterminação 

do sexo biológico se pensarmos no binarismo “macho” e “fêmea”. A intersexualidade 

pode se manifestar de diversas maneiras, seja pelo aparelho genital não condizer com o 

tipo cromossômico, ou por conta de as gônadas apresentarem características 

intermediárias entre os dois sexos. 

Já identidade de gênero se refere ao gênero que o indivíduo se identifica, de 

modo que o que é priorizado em sua análise não são as questões biológicas ou 

psicológicas, mas sim questões sociais, que atribuem papeis a homens e mulheres. A 

primeira vez que o termo “Gênero” foi utilizado para expressar uma diferença social e 

psicológica entre homens e mulheres foi em 1955, pelo psicólogo John Money. A 

filosofa Simone de Beauvoir ajudou a teoriza-lo e evidenciou que o gênero é tido como 

categorias que são culturalmente, historicamente e socialmente construídos, e são 

assumidos individualmente através de comportamentos, representações, papeis, gostos e 

costumes. As identidades de gênero abrangem a complexidade da experiência humana, 

e devem, contudo, se distanciar do binarismo “homem” e “mulher”. Dentro da 

identidade de gênero há dois grandes grupos, como os cisgêneros (pessoas que se 

identificam com o mesmo gênero de seu sexo biológico) e os transgêneros (pessoas que 

se identificam com o gênero oposto ao seu sexo biológico). Mas vale ressaltar que há 

também pessoas que se identificam com os dois gêneros, são os gêneros fluidos.    

  A orientação sexual diz respeito a um impulso que configura a atração sexual e 

afetiva de um indivíduo. Esse é o aspecto psicológico que complementa o sexo, 

possibilitando ao indivíduo estabelecer quais suas preferencias nas relações sexuais e 

afetivas.  Pode ser classificado em homossexuais (pessoas cuja atração afetiva é 

direcionada para pessoas do mesmo gênero/sexo), heterossexuais (pessoas cuja atração 

afetiva é direcionada para pessoas do gênero oposto), bissexuais (pessoas cuja atração 

afetiva é direcionada a qualquer pessoa do pertencente ao binarismo de gênero 

“homem” e “mulher”) e pansexuais (é atração afetiva que não depende de sexo ou 

gênero). Há ainda um debate sobre uma outra categoria para a expressão de gênero que 

ainda não chegou a um consenso no meio acadêmico, que se refere aos assexuais 

(pessoas que não sentem nenhuma atração sexual ou afetiva por nenhum gênero). 
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Na falta de órgãos governamentais que olhassem para a população LGBT, coube 

aos próprios indivíduos desta comunidade a coletar dados quantitativos e informações 

qualitativas a respeito das violências lesbohomotransfobia. Surgindo em 1980, o Grupo 

Gay da Bahia (GGB), a mais antiga associação em defesa dos direitos dos 

homossexuais no Brasil, que tem por objetivo: 

1. Defender os interesses da comunidade homossexual da Bahia e do 
Brasil, denunciando todas as expressões de homofobia (ódio aos 
homossexuais), lutando contra qualquer forma de preconceito e 
discriminação contra gays, lésbicas, travestis e transexuais, 

2. Divulgar informações corretas sobre a orientação homossexual, 
desconstruindo o complô do silêncio contra o “amor que não 
ousava dizer o nome” e construir um discurso cientifico e correto, 
lutando contra comportamentos, atitudes e práticas que 
inviabilizam o exercício da cidadania plena de gays, lésbicas, 
travestis e transexuais no Brasil. Trabalhar na prevenção do HIV e 
Aids junto à nossa comunidade e outros grupos vulneráveis à 
epidemia. 

3. Conscientizar o maior número de homossexuais da necessidade 
urgente de lutar por seus plenos direitos de cidadania, fazendo 
cumprir a Constituição Federal que garante tratamento igualitário 
a todos os brasileiros. (Grupo Gay da Bahia, 2017) 

 

Após um ano e meio da fundação do grupo, em agosto de 1981, com o intuito de 

denunciar as constantes violações de direitos humanos de pessoas LGBT, o GGB 

começa a fazer um levantamento de casos de homicídio à tal população. O “Relatório 

2016 – Assassinatos de LGBT no Brasil” denuncia que houve um aumento significante 

de assassinatos de LGBT, desde o início do levantamento.  De 130 homicídios em 2000, 

o relatório coletou e divulgou 343 assassinatos de LGBT no Brasil em 2016, tornando o 

Brasil o país campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais, na frente dos 13 

países da África e do Oriente, onde atualmente há penas de morte contra os LGBT. 

Esse levantamento é realizado a partir de notícias que circulam a internet ou 

publicados em jornais, de maneira que o mesmo não dá conta de abordar a totalidade 

dos casos, que certamente superam os números levantados, como é evidenciado no 

“Relatório 2016 – assassinatos de LGBT no Brasil”, pelo coordenador do banco de 

dados de tal pesquisa, o analista de sistemas Eduardo Michels (2017, p.5), que:  

“a subnotificação destes crimes é notória, indicando que tais números 
representam apenas a ponta de um iceberg de violência e sangue, já 
que nosso banco de dados é construído a partir de notícias de jornal e 
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internet. Infelizmente são raríssimas as informações enviadas pelas 
mais de trezentas Ongs LGBT brasileiras. E a Secretaria Nacional de 
Direitos Humanos e o Disque 100 atestam sua incompetência ao não 
documentar a violência letal contra mais de 20 milhões de LGBT, 
cerca de 10% da população brasileira. A realidade deve certamente 
ultrapassar em muito tais estimativas, sobretudo nos últimos anos, 
quando os familiares das vítimas, policiais e delegados cada vez mais, 
sem provas e nem base teórica, descartam preconceituosamente a 
presença de homofobia em muitos desses homicídios”. (Grupo Gay da 
Bahia, 2017) 

 

Além de destacar que um LGBT é brutalmente assassinado no Brasil a cada 25 

horas, o relatório ainda aponta que que 31 % desses assassinatos foram praticados com 

arma de fogo, 27 % praticados por armas brancas, incluindo ainda apedrejamento, 

enforcamento, pauladas, queima de corpo e tortura. Evidenciando ainda que, 

proporcionalmente, travestis e transexuais correm ainda mais riscos, tendo 14 vezes 

mais chances de ser assassinada que um gay. Isso porque dos 343 assassinatos, 144 

(42%) eram pessoas trans (travestis e transexuais), enquanto 10 (3%) eram lésbicas, 173 

(50%) eram gays e 4 (1%) eram bissexuais. O relatório ainda denuncia que houveram 

12 assassinatos de heterossexuais por haver algum tipo de envolvimento com pessoas 

LGBT, seja os amantes de transexuais, parentes ou conhecidos.    

Outro fato curioso que o relatório traz é a impunidade que há por de trás destes 

crimes. Dos 343 homicídios relatados, em apenas 60 foram identificados os autores de 

tais crimes, totalizando apenas 17% do quadro total colhido, sendo que destes, apenas 

10% resultaram em abertura de processo e punição dos assassinos. No meio destes 60 

homicidas, infelizmente, a maior parte possuía contato próximo com a vítima, sendo 

companheiro (27%), ex-amante (7%) e parentes das vítimas (13%).  

Esses números, que embora subnotificados, indicam a realidade alarmante sobre 

o ódio direcionado a essas minorias, devido ao elevado número de casos de violência. 

Denunciam, ainda, que o Estado invisibiliza tal população, na medida que lhes nega 

proteção e trata com descaso as questões de discriminação direcionada a diversidade 

sexual por não haver uma tipificação destes crimes como LGBTfobia, normatizando tal 

mortalidade devido a negligencia da impunidade. Esta negligencia favorece a 

recorrência destes crimes e a vulnerabilidade desta população que permanece em risco, 

uma vez que com a impunidade sistemática, esses crimes passam a ser naturalizados 

pela cultura lesbohomotransfobica, que muitas vezes sustenta a culpabilização e 
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autoculpabilização da vítima, na medida que a mesma se afasta da normatividade 

heterossexual imposta. 

 É diante a esta situação que nos deparamos com a Drag Queen, uma forma de 

expressão artística, intimamente relacionada a população LGBT, que atua diretamente 

na cultura, apresentando de maneira performática as mais diversas possibilidades de 

expressão de gênero e sexualidade. A Drag Queen é um dos símbolos mais 

significativos desta comunidade, por contribuir não só pela afirmação da diversidade, 

como, também, por dar visibilidade aos mesmos. Atua diretamente entre seus 

representados, dando voz as suas angustias, e, simultaneamente, às demais parcelas da 

sociedade, mostrando ao mesmos que não há limites quando se fala em expressão de 

sexualidade. 

  É importante ressaltar que a Drag Queen, não se inclui em nenhuma das 

categorias de sexo biológico, identidade de gênero ou orientação sexual, uma vez que a 

sua expressão é voltada para as artes, de modo que nada tem a ver com a forma que o 

indivíduo se apresenta na sociedade em seu dia-a-dia. Por isto, qualquer pessoa, de 

qualquer sexo biológico, identidade de gênero ou orientação sexual pode vir a ser, ou 

deixar de ser, uma Drag Queen se assim desejar. 

 Seguiremos na tentativa de compreensão desse modo de expressão. Para tal, será 

necessário fazer um percurso histórico acerca da origem das Drags Queens, e como se 

deu a união desta arte a comunidade LGBT. Vamos recorrer a obra de Igor Amanajás 

para realizar um breve panorama sobre o surgimento das Drags Queens e como elas 

passaram a representar a liberdade sexual das minorias sexuais. 

 Este modo de expressão se conecta ao campo das Artes por haver uma 

elaboração de um personagem, uma caricatura luxuosa de um corpo feminino, que se 

expressa através de outras artes performáticas como a dança, a dublagem e a encenação 

de pequenas peças. A experiência Drag Queen desafia os limites do binarismo de 

gênero e sexo, revivendo situações do cotidiano.  Deste modo, fatores sexuais, políticos 

e sociais contribuem para a manutenção deste modo de expressão, uma vez que este se 

insere no campo do sociossexual para dar base a suas performances. Ao longo da 

história da Arte, observaremos que a figura do artista transformista, esteve presente em 

muitos momentos, e que houve uma transmutação na linguagem do transformismo até 

que se chegue a era contemporânea.  
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O percurso do artista transformista está vinculado com o percurso do teatro. O 

teatro existe desde o início da humanidade, e é possível concluir que as raízes do 

transformismo também datam dos mesmos tempos remotos. Usaremos como ponto de 

partida o teatro grego, berço do ator, para essa análise - embora se saiba que outras 

formas de teatralidade já eram expressadas por outras civilizações mais antigas. Aqui o 

uso das máscaras é o que possibilitou ao ator a troca de gênero nos palcos.  

Embora a utilização de mascaras já fazia parte dos costumes ritualísticos e 

cultural do ser humano, somente era permitido ao homem subir nos palcos e, portanto, a 

atuação. Sendo assim, a partir desse momento, ficou estabelecido que a função de vestir 

a máscara com personas masculinas e femininas seria um papel único e exclusivo do 

homem. Cabe aqui lembrar que para a composição de personagens femininos, os atores 

também utilizavam de outros acessórios, como roupas e enchimentos, não se limitando 

apenas as máscaras.   

 Assim, o artista Drag Queen apresentou-se em duas frentes, como aponta Roger 

Baker em seu livro “Drag: The History of Female Impersonation in the Performing 

Arts” (1994). Uma que diz a respeito a sua característica sagrada, assumindo a 

responsabilidade de representar personagens trágicas na Grécia, que pertenci a uma 

narrativa. A outra é a característica secular, onde a Drag surge em rituais de forma pagã, 

atuando a partir da sátira, de blasfemar e dar voz ao indizível perante a sociedade.  

 Em seguida, o teatro foi capturado pela Igreja Católica, tomando novas direções. 

Por volta do ano 1100 d.C., a Igreja decidiu trazer o teatro para o centro de sua casa. 

Isso se deu devido a sua impossibilidade de controlar manifestações populares pagãs. A 

partir daí passou a investir em pequenas encenações sacras para melhor entendimento de 

seus fiéis sobre a mensagem a ser passada. Na medida que essas encenações ocorriam, a 

Drag Queen mais uma vez ganha os palcos. Por motivos sociorreligiosos, não eram 

conferidas às mulheres funções diretas relacionadas à Igreja. Como as histórias bíblicas 

não abrem muito espaço para personagens femininas – uma vez que as Marias 

contribuíam com poucas falas e os anjos são assexuados –, um jovem adolescente 

poderia, muito bem, assumir essas funções. Tal fato marcou profundamente a 

subjetividade daquela época, que, até mesmo quando o teatro se separou da Igreja e 

começou a tomar novas direções, a mulher permaneceu apenas na posição de 

espectador.  
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Marcada pela decadência da cultura, a Idade das Trevas - período que data o séc. 

V ao séc. XVI d.C.-, foi um período em que as artes se voltaram para o ensinamento da 

fé cristã, sem nenhuma preocupação com as figuras humanas. Após este período o teatro 

se desvincula com a Igreja, dando espaço a histórias de diversas narrativas 

desassociadas do tema religioso, surgindo então na Itália, companhias itinerantes de 

comediantes mascarados, atores bufonescos e saltimbancos, que pautavam sua arte no 

improviso. 

 Estes atores italianos, após séculos de extinção das máscaras no contexto teatral, 

resgataram a tradição de personalização a partir do mascaramento facial. Segundo 

Amanajás (2014, p. 9), “Nessas companhias, era comum o envolvimento das mulheres 

desempenhando diversas funções artísticas; porém, as máscaras eram uma atribuição 

do ator”. Simultaneamente, em outra parte da Europa, surgia um dos maiores 

dramaturgos de todos os tempos. Atores transvestidos retomaram os palcos no teatro 

Elisabetanos, durante o século XVI, assumindo papeis femininos, desempenhado por 

jovens adolescentes homens.  Shakespeare revolucionou não só a concepção do teatro 

ocidental, como também o modo de se enxergar a arte do ator. 

Acredita-se que foi Shakespeare quem utilizou o termo “Drag” pela primeira 

vez. Ao criar suas personagens femininas, no rodapé da página em que descrevia tal 

papel, marcava-o com a sigla DRAG, “dressed as a girl” (vestido como menina, em 

tradução livre), para indicar que aquela personagem seria interpretada por um homem. 

Mesmo não havendo provas concretas disso - uma vez que nenhum manuscrito do autor 

sobreviveu ao longo dos 450 anos que o separam da contemporaneidade -, a história é 

orgulhosamente contada pelas Drag Queens. Nesse contexto, a Drag Queen secular viu-

se deslocada e marginalizada, pois, perante a novos conceitos de personagens 

tridimensionalidados, essa Drag parecia não se encaixar por sua forma mítica e 

anarquista.  

Já nos meados do século XVII - após um período de restauração conhecido por 

Protetorado -, se estabeleceu na Inglaterra, a partir de seus parlamentares, a proibição de 

peças teatrais, causando o fechamento de teatros e levando os atores da época a 

aposentadoria. Somente depois de 18 anos os palcos voltaram a ganhar vida na 

Inglaterra, então governada por Carlos II. Porém, uma medida ocasionou mudanças não 

só para a cultura, como para o destino dos atores Drags. Devido a irritação do monarca 
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Carlos II em presenciar homens em trajes femininos, foi em 1674 que as mulheres 

obtiveram permissão para subirem aos palcos, interpretando assim papeis femininos. 

Embora as mulheres se encontravam no palco, suas habilidades cênicas eram 

pouco estimuladas, posto que as mesmas permaneciam sem ter acesso à literatura e aos 

estudos prévios. Isto fez com que a presença da mulher no teatro se tornasse um 

mecanismo de exploração da sexualidade feminina, de modo que a plateia não se 

importava com às suas habilidades cênicas. Desta maneira, as Drags passaram a 

coexistir com a presença das mulheres nos palcos, até que sua função se tornasse 

desnecessárias aos palcos. 

 Mudanças no pensamento da sociedade no século XVIII, causadas pelo acesso à 

leitura, as novelas e aos demais aspectos culturais, resgataram a Drag Queen, que havia 

sido esquecida do teatro, dando espaço a sua versão satírica. A moda - que até então era 

relacionada ao status social e ao gênero - passa a se construir nos moldes que 

conhecemos atualmente, originando uma nova concepção de vestimenta, influenciando 

diretamente na estética da Drag. Homens vestidos de mulheres em suas mais luxuosas 

roupas circulavam pelas ruas da Inglaterra, Itália e França e, pela primeira vez, a Drag 

Queen passou a se relacionar com o que é o homem homossexual. O teatro também se 

reformula, passando a se atentar a novas questões. De reinos distantes, como eram 

algumas peças de Shakespeare, à atual Londres do século XVIII, as relações diárias das 

pessoas se tornou o eixo das peças.  Temas como a caótica vida na cidade em 

comparação ao campo, estupro de inocentes, infidelidade, classes em ascensão, heranças 

e a relação matrimonial entre homens e mulheres foram postos em cheque. 

Na medida que a sociedade passa a apresentar novos modos possíveis de relação 

entre homens e mulheres, passa, também, a apresentar a figura do homem homossexual. 

Foi a oportunidade perfeita para a Drag Queen anárquica regressar a sociedade, 

satirizando as mudanças sociais no comportamento. Surge nessa época as então 

chamadas Molly Houses, bares em que as Drag Queens se reuniam, trajadas dos mais 

diversos tipos sociais da época, para se comportarem como mulheres. Ao percorrer do 

século, as mulheres foram ganhando espaço e passaram a atuar em papeis que valessem 

a pena, restando assim, para os homens que se montavam de Drag, os papeis cômicos, 

modo pelo qual a figura da Drag retoma o palco. Apenas a “Ópera” era o estilo teatral 

“sério” que permitia a personificação de mulheres por homens. Diante dessas novas 
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perspectivas, o ator passou a ser enxergado como uma categoria à parte de seus colegas, 

levando aos atores Drags papeis em comedias como grandes damas. Ainda no século 

XVIII, surge a palavra “homossexual” para distinguir um certo “comportamento” e, 

com a palavra, todas as implicações sociais, religiosas e sexuais da moralidade. 

 A partir do século XIX, a Drag Queen assume um personagem conhecido por 

dama pantomímica, uma coqueluche de caráter cômico e bastante carismática, onde 

consegue se aproximar a partir de um discurso que se relacionava com a realidade da 

classe trabalhadora e da classe média. Em Londres, homens passaram a frequentar 

estabelecimentos chamados de Music Hall, conhecidos por dar espaço a canções e 

pequenas cenas cômicas. Mais uma vez a dama pantomímica ganha espaço, passando a 

não só mais atuar, como também a cantar canções satíricas, como parte do repertorio da 

personagem. 

Como destaca Amanajás, durante os primeiros 50 anos do século XX, a dama 

pantomímica foi a única forma de Drag Queen aceita e respeitada, até porque, era um 

personagem que todo ator comediante possuía em seu repertorio.  Contudo, vieram duas 

guerras mundiais, levando o mundo se reorganizar. A moda feminina e o próprio 

pensamento das mulheres em relação a sua posição social foram resignificados. 

Consequentemente, a maneira como a Drag Queen se apresentava novamente veio a ser 

revisto.  

 A partir do surgimento do cinema, televisão, cultura pop e dos movimentos gay 

e feminista, a Drag ganha outras possibilidades dentro das artes, uma vez que a imagem 

da dama pantomímica já não alcançava mais tanta visibilidade. Congruente a isto, no 

teatro os elementos do grotesco e do burlesco passam a ser rejeitados, dando espaço 

para o glamour. A década de 20 marca um novo momento para a mulher ocidental, que 

agora passa a ser independente, ativa, que trabalha e dirige. Influenciadas pelo cinema 

norte-americano, as mulheres passaram a experimentar tal liberdade, mudando o ideal 

de beleza tanto da figura feminina, quanto da masculina. Nesse contexto de alteração 

social, o ator Drag Queen é afetado diretamente, não só por suas apresentações 

marcadas pela moda e glamour, mas, também, pela personificação de grandes mulheres 

da vida real como parte do seu repertorio. 

A década de 50 chegou com um movimento anti-homossexual, que tomou conta 

de todas as mídias impressas e colocou as Drag Queens no anonimato pelos próximos 
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15 anos. Os teatros da Inglaterra começaram a fechar as suas portas, devido a 

popularização da televisão como forma de entretenimento. Para Amanajás, a década de 

60 possui três fatores que influencia diretamente na politização deste ator: (1) A larga 

circulação da pílula anticoncepcional, que possibilitou as mulheres uma maior 

experimentação de sua sexualidade evitando os riscos da gestação. (2) A Diminuição da 

censura, principalmente na literatura, e a diminuição das restrições impostas sobre a 

homossexualidade, consequência de sua descriminalização em lei em 1967 na 

Inglaterra. E (3) o surgimento do movimento gay nos Estados Unidos dois anos mais 

tarde. Estes fatores associados possibilitaram aos atores Drag Queen uma grande 

quantidade de material cultural, possibilitando um maior diálogo com seu público.  É 

nesse contexto que a cultura pop também se molda, coexistindo com a dita arte 

tradicional. 

A baixa cultura, ou cultura de massas, foi acolhida por várias frentes artísticas da 

época, levando os críticos da época a definirem esses artistas como “novos vulgares”, 

“mastigadores de chiclé” e “delinquentes” pela aparente falta de comentário e crítica 

social, rebaixando a pop art ao nível de não-arte. Nesse contexto, os adolescentes 

surgem como uma classe social que possuía dinheiro e precisava de música, moda e 

entretenimento.  

Nesse momento, a comunidade gay passou a ter uma nova perspectiva perante a 

sociedade, que se encontrava diante de uma nova dinâmica, multifacetada e pluricultural 

apresentada pelas grandes metrópoles. Assim, como os jovens heterossexuais, os jovens 

gays passaram, também, a buscar por uma identidade cultural própria a partir da música, 

moda e entretenimento. Entretanto, ainda que os homossexuais conquistaram uma maior 

abertura perante a sociedade, a princípio, os novos bares gays foram construídos nas 

áreas periféricas, afastadas das famílias e dos bons costumes. Contudo, é dentro destes 

bares que, mais uma vez, ressurge a figura da Drag Queen. 

Associado com todos esses fatores, a virada da década de 50 para 60 foi ainda 

mais influente a essa frente artística. Influenciando diretamente na arte Drag Queen, 

artistas de todas as vertentes se uniam para buscar uma nova arte. Efêmera ou não, essas 

manifestações artísticas se localizavam no “entre”, “no ser” e “não ser” - cuja 

hibridização das formas e linguagens dava o caráter novo e desbaratinador do novo 

acontecimento artístico. Assim divas hollywoodianas e da música pop, conhecidas 



23 
 

como as mulheres que eram maiores que o mundo, tornaram-se as musas inspiradoras 

das Drag Queens.   

 

Judy Garland, Marilyn Monroe, Betty Davis, Barbra Streisand, 
Cher, Diana Ross, Madonna, Etta James e tantas outras proporcionaram 
a todos os personificadores femininos um vasto material e desejo de 
magnificar suas performances. Durante as décadas de 70 e 80, as drag 
queens não só se resumiram a aparições em show em bares, mas 
alcançaram o rádio, a televisão, a Broadway – musicais como Alô, 
Dolly! e A gaiola das loucas – e o mundo do cinema. Nos filmes, não só 
participariam em drag, mas como tema condutor da narrativa: Priscilla, 
a rainha do deserto; Para Wong Foo, obrigada por tudo! – Julie 
Newmar; Tootsie; a versão cinematográfica de A gaiola das loucas; 
Quanto mais quente, melhor; e Uma babá quase perfeita são exemplos 
de filmes que abordam o tema drag queen. (AMANAJÁS, 2014, p. 17) 

 

 

Mas somente durante a década de 70 que a Drag Queen ganha um caráter 

político. Até então, a arte Drag era distanciada das questões políticas, uma vez que, 

estar em Drag era sinal de diversão. Durante as décadas de 60 e 70, o mundo ocidental 

passou por uma revolução de perspectiva social que desafiaram os códigos tradicionais 

de comportamento relacionado à sexualidade humana. A libertação gay foi um 

movimento político, que tomou conta do ocidente na luta por direitos a comunidade 

LGBT. Devido a manifestos públicos, em 1973 a Associação Americana de Psiquiatria, 

retirou de sua lista de transtornos mentais, a homossexualidade como um distúrbio 

mental. Isto fez com que jovens lésbicas e gays “saíssem” do armário, como forma de 

ativismo, celebrando o orgulho à diversidade sexual. O ser gay tornou-se um ato 

político. É diante deste cenário que a Drag Queen toma frente a luta pelo direito das 

minorias sexuais. Surge assim a Drag Queen radical.  

 Com a chegada da década de 80, uma nova doença aparece reestigmatizando a 

população LGBT. A AIDS incitou o terror nos olhares da sociedade, de modo que mais 

uma vez as Drags se marginalizaram, reservando suas apresentações a bares gays. Com 

o ressurgimento das Drags em clubes gays, somado ao viés político que foi agregado na 

década anterior, a Drag Queen tornou-se algo essencialmente gay. Soma-se a isto o 

recém consumo do ecstasy, nos clubes gays e heterossexuais, a Drag passa a ter 
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figurinos mais conceituais e experimentais, mantendo o clima luxuoso que marcam a 

sua figura. E, novamente, na década de 90 que a Drag é reinserida no convivo social.  

Drag agora possui a função de entretenimento, seja em lipsyncs 
(dublar uma música de alguma cantora de modo verossimilhante ou 
caricatural), voguing ou em esquetes cômicas abordando principalmente 
a cultura e o universo gay através de zombarias, roupas conceituais e 
magníficas e de um dialeto próprio dessa comunidade. Não só 
entretenimento, os artistas drag posicionaram-se, mais uma vez, na 
frente da luta pelos direitos da comunidade gay, tomando a causa com 
um fervoroso ativismo político e tornando-se um dos símbolos mais 
significativos das paradas gay nos dois lados do Atlântico. 
(AMANAJÁS, 2014, P. 18) 

 

Reinserida socialmente, é na década de 90 que a Drag Queen chega a seu auge. 

RuPaul, um homem, negro gay, alto de peruca loira, inspirado em uma top model em 

cada centímetro. Com o lançamento de sua música “Supermodel (You Better Work)” 

atingiu o primeiro lugar das paradas músicas mundiais.  

RuPaul é um espetacular ato de auto-reinvenção e reivindicação 
Drag. Ele criou uma personagem – atrevida, forte, linda e negra – mas 
argumenta que sua performance é de um personificador feminino, 
alegando que ele não se parece com uma mulher, e sim com uma Drag 
Queen: ‘Eu não penso que eu poderia nunca me assemelhar com uma 
mulher. Elas não se vestem desta forma. Somente Drag Queens se 
vestem assim. [...] Tudo é Drag. Só que a minha é mais glamurosa’ ’ 
(BAKER, 1994, p. 258, apud AMANAJÁS, 2014, P. 18) 

 

O prestigio de RuPaul, por ter elevado a arte Drag, é resultado do que pode ser 

visto em suas músicas, filmes, trabalhos como modelo fotográfica e de passarela. Isto 

lhe proporcionou um reality que vai ao ar na televisão desde 2009. RuPaul’s Drag Race 

é uma plataforma para Drag Queens de todo os Estados Unidos para mostrarem suas 

habilidades artísticas, desde confecção a atuação, onde elas disputam a coroa de 

próxima Drag Queen Superstar. Como destaca Amanajas, além de disseminar a cultura 

gay e a arte das Drag Queens, o programa tem aberto possibilidade e espaço para vários 

artistas Drags poderem ser vistos e reconhecidos por seus trabalhos.  

Embora no Brasil, o movimento das Drag Queens tenha despontado na década 

de 90 - com o sucesso da presença de Drags em bares Gays de suas capitais, e em 

frentes ativistas e midiáticas -, se rastreiam traços que nos provam a existência de Drags 

(ou protótipos de Drags) nos anos 70. É no cenário da Ditadura Militar, com a 
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sociedade buscando modos de reivindicar a censura instaurada e restrição dos direitos 

dos cidadãos, que surge no brasil movimentos artísticos voltados a androgenia. Surge 

então Dzi Croquettes e a banda de Rock Secos e molhados.  

O grupo composto por artistas masculinos, barbados e de pernas 
peludas chocou a sociedade ao se apresentarem de salto alto, vestidos e 
glitter na maquiagem, tornando-se o escândalo e o deleite dos públicos 
do Brasil e de Paris. O Dzi Croquettes alcançou reconhecimento 
internacional por sua postura política e artística, o que destaca que o 
grupo formado por esses 11 artistas militantes da causa gay em paetês 
foram os precursores do que enxerga-se hoje como drag queen no 
Brasil. (AMANAJÁS, 2014, P. 19, 20) 

Devia a influência direta do teatro europeu a tradição teatral brasileira, seria 

ingênuo pensar que não havia a presença da Drag Queen em seu contexto cênico no 

brasil em seus 450 anos anteriores de sua história. Assim como a Drag Queen passou 

por uma transformação monumental de estética, linguagem e conceitos perante o 

cenário mundial, o mesmo ocorreu no Brasil.  

O curioso é que desde os anos 90, as Drag Queens no Brasil têm se inserido em 

espaços para além do entretenimento. Silvetty Montilla, Léo Áquila e Dimmy Kier, 

Drag Queens famosas e respeitadas na noite paulista, já se candidataram algumas vezes 

a cargos políticos. 

Atualmente, uma nova geração de Drag Queens vem se destacando no Brasil. 

Pabllo Vittar, Gloria Groove, Alma Negrot e Lia Clarck são alguns nomes que podem 

ser vistos nos mais variados programas de auditório, novelas e programas da TV aberta 

brasileira. Aliás, a maranhense Pabllo Vittar vem se destacando não só no brasil.  A 

Drag possui recordes mundiais de recordes de reprodução e visualização de suas 

músicas nas plataformas digitais. É também a Drag Queen mais seguida nas redes 

sociais do mundo, ultrapassando a norte-americana RuPaul. 

Desse modo, podemos ver que, ao longo de sua longa trajetória na arte, e 

sobretudo na sociedade, o fenômeno Drag Queen tem sido uma forte arma de 

provocação, divertimento e estranhamento em que o masculino e o feminino se fundem 

na construção de um personagem. Contaremos com a seguinte apresentação de 

Amanajas sobre Drag Queen, para seguirmos a diante neste trabalho: 

Drag queen não se trata apenas de se vestir de mulher e exalar 
beleza para fins de divertimento próprio – o artista tem 
responsabilidades para com sua arte e sobretudo, com a sociedade para 
a qual se torna a voz e levantador de ideias. A drag queen possui uma 
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função social cênica, seja de entretenimento ou de política que não se 
basta no autoprazer e no divertimento corriqueiro (AMANAJÁS, 2014, 
P. 21) 

 

Portanto, continuaremos este trabalho não a partir de uma definição arte Drag 

Queen, mas a partir da potência da especificidade de sua experiência -  como vimos 

nesta trajetória apresentada -, a sustentação do discurso da diversidade sexual. Nossa 

trajetória, torna para nós irrelevante a definição da arte Drag, uma vez que a mesma nos 

indica que quanto experiência, a arte Drag é um efeito dos discursos políticos e sociais 

em torno da diferença sexual, de modo que a definição não dá conta da potência desta 

arte e a pluralidade desta experiência. Definir, seria aqui, reduzir a experiência do 

fenômeno Drag a uma narrativa guiada por suas verdades. Em contrapartida, a 

experiência nos possibilita uma análise daquilo que se apresenta. Um encontro entre os 

inúmeros discursos de verdade sobre a sexualidade com a arte. E assim é o fenômeno 

Drag, que ao sustentar o discurso da diversidade sexual, foge ao controle destes 

discursos, foge as suas nomeações. Fugindo tal, como o real.   

Enquanto as Drags vêm avançando o debate em torno de seu caráter político em 

prol da diversidade sexual, ainda há muita luta a ser feita. Em uma reportagem do portal 

G1 do jornal O Globo (2017), vemos que, no dia 15 de setembro de 2017, o juiz federal 

Waldemar Cláudio de Carvalho tomou a decisão liminar, proferida a partir de uma ação 

popular, que pede ao CFP (Conselho Federal de Psicologia) que reveja a resolução nº 

001/1999 do CFP, de modo que o mesmo passe a interpretar a não proibição de 

psicólogos (as) ao atendimento buscado por reorientação sexual. A decisão do juiz, foi 

justificada, a partir da interpretação dada a resolução, de impedir aprofundamentos 

científicos relacionada à (re)orientação sexual. 

 A Resolução de 1999 foi baseada num movimento da Organização Mundial de 

Saúde (OMS), que, em 1994, retirou a homossexualidade da classificação internacional 

de doenças, que até então era considerada um desvio e transtorno sexual. Vale lembrar 

aqui, que já em 1985, o Conselho Federal de Medicina havia despatologizado a 

homossexualidade. Diante da liminar, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) recorreu 

contra a liminar do juiz federal Waldemir Cláudio de Carvalho, como reportou o portal 

de notícias G1 do jornal O Globo (2017). O CFP ainda se posicionou da seguinte 

maneira:  
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“Entendemos que esta liminar não agrega nenhum benefício 
para a discussão da causa e ainda traz graves prejuízos à população 
LBGT. Consideramos que, neste caso, a interferência extrapola a 
competência do Judiciário, ao dizer como um conselho profissional 
deve interpretar a sua própria norma. O que a Resolução 01/99 procura 
evidenciar é que não cabe às psicólogas (os) brasileiras (os) o 
oferecimento de qualquer tipo de terapia de reversão da 
homossexualidade, por entendermos que não se trata de processo a ser 
corrigido, mas da diversidade de expressões da sexualidade. Neste país 
que se constitui como campeão na quantidade de pessoas assassinadas 
por orientação sexual, não cabe à Psicologia brasileira a produção de 
mais violência, mais exclusão e mais sofrimento a essa população já 
suficientemente estigmatizada”. (Giannini, R. Conselho Federal de 
Psicologia recorre contra liminar de 'cura gay': depoimento. 
[22/09/2017] Rio de Janeiro: O Globo) 

 

A decisão da liminar do juiz Waldemar Claudio de Carvalho provocou reações 

por parte de toda sociedade brasileira. Muitos entenderam que esta questão marca um 

retrocesso dos direitos dos homossexuais, uma vez que, desde 1994, a OMS reconhece a 

homossexualidade como uma orientação sexual, e não mais um transtorno. Porém, vale 

ressaltar, que a transexualidade e a travestilidade continuam sendo classificados como 

transtornos mentais, tanto pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), como para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

A patologização das identidades de gênero põe em cheque uma série de disputa 

de poder-saber, a partir da classificação a partir da classificação do DSM-V (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais). Neste sentido, a experiência 

subjetiva do sujeito é rejeitada, dando lugar ao regime normal e patológico, gerando 

uma proliferação de discursos em torno das identidades de gênero.  

Com o objetivo de denunciar às violências acometida contra a comunidade 

LGBT e fazer circular um maior esclarecimento sobre a sexualidade humana, 

seguiremos este trabalho, a partir de uma análise sobre a importância da performance 

Drag Queen, que vai além do ato de entretenimento. A Drag presentifica algo político, 

tanto na esfera da luta por direitos das minorias sexuais, quanto na afirmação de sua 

verdade através de seu modo de existir, atravessado pela sua sexualidade e o uso que faz 

dela. Para tal, recorreremos às obras do filosofo Michel Foucault, investigando como 

que a tomada dos palcos pelas Drags, fortalece o discurso da despatologização, ao 

mesmo tempo que desconstrói a ideia de desvio, na medida que expressa a existência da 

diversidade sexual. Posteriormente, pretendemos sustentar, também - a partir das obras 
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de Sigmund Freud e Jacques Lacan -, como a fala da Drag é política, uma vez que 

oferece a possibilidade de enunciação ao sujeito em questão, contribuindo para a 

desconstrução da ideia de natureza humana, na medida em que apresenta a verdade 

sobre si.   
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CAPÍTULO 2 – SATIRIZANDO A MORAL, EXPONDO O REAL 
 
 

Seguiremos nossa trajetória abrindo este capítulo com a essa indicação de 

Foucault em sua aula inaugural à cátedra vacante no Collège de France, ministrada no 

dia 2 e dezembro de 1970 e posteriormente reproduzida no livro “A Ordem do 

Discurso” (2013), “é sempre na manutenção da censura que a escuta se exerce” 

(FOUCAULT, 2013, p. 12 e 13). Articularemos, assim, com a trajetória da arte Drag 

como movimento de resistência, que escapa aos discursos de verdade sobre a 

sexualidade, ao anunciar a sua verdade nos palcos.  

Em seu pronunciamento, Foucault mostra sua inquietação ao ser convocado para 

discorrer sobre o “Discurso”. É diante de sua inquietação que Foucault revela a relação 

entre o “Discurso”, “Poder” e “Desejo”. Para o autor, o discurso é veículo de poder e 

objeto de desejo. Assim, segundo Michel Foucault “(...)o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se 

luta, o poder do qual nos queremos apoderar”. (2013, p. 10). Vemos, portanto, que o 

discurso se prolifera num território de continuo conflito, no qual, todos os indivíduos de 

uma sociedade disputam por esse poder, de modo que, a disputa discursiva se torna 

causa e feito de si próprio.  

E é neste território de conflito que Foucault chama nossa atenção para a escuta. 

Mas para que deveremos atentar a nossa escuta?  Para Foucault devemos nos atentar a 

“escuta de um discurso que é investido pelo desejo, e que se crê – para sua maior 

exaltação ou maior angustia – carregado de terríveis poderes” (2013, p 13). Por isso, a 

figura da Drag nos parece central na luta pela diversidade sexual. Pois faz frente a uma 

frequente perseguição coercitiva sobre os corpos, que violentamente atuam sobre a 

população LGBT. Tanto nos espaços de governabilidade públicos: a partir de projetos 

de leis, que, se estabelecem a partir da legalidade, produzindo discursos patologizantes 

acerca da diversidade sexual, e consequentemente, criando diretrizes para controle dos 

corpos. Como, também, nos espaços sociais: onde alienadas pela produção de dizeres 

que reforçam a ideia de desvio em torno da diversidade sexual, exercem a prática da 

execução dos indivíduos desviantes. A Drag Queen surge, assim, como uma potência 

performática, que resiste ao expor seus corpos na tomada dos palcos, expondo e 

denunciando as diversas vivencias comuns à população LGBT. É na tomada dos palcos 

que a Drag Queen sustenta o discurso da diversidade sexual, justamente por ser efeito 

discursivo, atravessado por um agrupamento discursivo de seus representantes e 
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representados. A fala da Drag foge aos discursos de controle, na medida em que expõe o 

real sobre a diversidade sexual, disputando assim o poder. 

Em “História da sexualidade – a vontade de saber” (2017), Michel Foucault 

aborda o tema da repressão sexual como modo fundamental de poder, saber e 

sexualidade na sociedade ocidental. Para o autor, o início deste modo de repressão pode 

ser datado com o início do século XVII, na instauração do regime vitoriano, quando a 

sexualidade, vivida até então, “pavoneava” pelos corpos, é cuidadosamente encerrada. 

Se, outrora a sexualidade era vivenciada no plano da experiência social, agora faz-se 

necessário reduzi-la ao nível da linguagem, na custosa e difícil tentativa de domina-lo 

no plano real. Para o autor, este período, não por acaso, também marca, o 

desenvolvimento do capitalismo, e, desta forma, a repressão sexual passa a atender a 

ordem burguesa. Neste contexto, a manutenção do exercício da sexualidade se dá de 

maneira que garanta os modos de produção, e, neste sentido, a experiência sexual é 

reduzida a reprodução, de maneira que, se reprime tudo aquilo que disto se diverge, para 

que a força de trabalho não se dissipe nos prazeres. Assim, a prática da sexualidade 

passa a ter o caráter utilitário e fecundo. O quarto dos pais torna-se o único lugar 

permitido para o exercício do sexo e, consequentemente, os pais tornam-se modelo 

institucional a ser seguido. Toda pratica sexual que foge o exercício da reprodução 

torna-se anormal, e com este status, passa, portanto, pagar o seu preço.    

Segundo o autor, além da condenação ao desparecimento, a repressão sexual 

funciona também como “injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, 

consequentemente, constatação de que, em tudo isso, não há nada para dizer, nem para 

ver, nem para saber” (FOUCAULT, 2017, p. 8). Porém, o autor vai além ao afirmar 

que a interdição e a censura sozinhas não seriam capazes de garantir uma instauração do 

poder. Para ele, há uma complexa tecnologia positiva em torno do sexo, na qual, o 

poder mascara uma parte importante de si mesmo para ser aceito e tolerado, seu poder 

produtivo. 

Assim, devido a hipócrita lógica burguesa, torna-se necessário a repressão 

algumas concessões, de modo que, aquilo que desvia a norma e insiste em aparecer, seja 

reinscrito atendendo aos circuitos de produção ou aos do lucro. Neste sentido, o 

pensador nos leva a pensar a repressão sexual além de suas proibições. Para Foucault 

mais do que proibições, há agora produções de discursos em torno do sexo, que atuam 

na manutenção dos poderes sobre os corpos, é o que ele chama de “proliferação 

discursiva”. E aponta que um destes discursos é a psicanálise.    
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Não somente foi ampliado o domínio do que se podia dizer sobre o sexo 
e foram obrigados os homens a estende-lo cada vez mais; mas 
sobretudo focalizou-se o discurso no sexo, através de um dispositivo 
completo e de efeitos variados que não se pode esgotar na simples 
relação com uma lei de interdição. Censura sobre o sexo? Pelo 
contrário, constituiu-se uma aparelhagem para produzir discursos sobre 
o sexo, cada vez mais discursos, susceptíveis de funcionar e de serem 
efeito de sua própria economia (FOUCAULT, 2017, p. 26). 

 

 Foucault ao fazer uma análise dos três últimos séculos que nos antecede, observa 

que não se trata de pensar apenas pelo viés da hipótese repressiva, centrada na censura, 

uma vez que, o que houve foi uma explosão discursiva. Para Foucault, há uma incitação 

à multiplicação dos discursos sobre o sexo no campo do exercício do poder, que faz uso 

de um vocabulário depurado, decente, numa retórica da alusão e da metáfora. A 

confissão religiosa se torna um processo de individualização do sujeito cristão, uma vez 

que o cristão é levado a dizer tudo sobre o seu sexo, buscando de forma incansável a sua 

verdade. Com o avanço do século XVIII, a partir de incitações políticas, econômicas e 

técnicas que surgem para falar sobre o sexo, torna-se necessário formular um discurso 

racional que se afaste da moral sobre o mesmo, para, desta forma, geri-lo e inseri-lo em 

sistemas de utilidade. O surgimento do termo “população” é um exemplo de como as 

técnicas de poder passam a encarar o sexo como problema econômico e político. Agora, 

faz-se necessário a análise das taxas de crescimento populacional, levando em 

consideração os números de natalidade, morbidade, fecundidade e etc.  Assim, a 

produção de saberes que visam o conhecimento de como tornar aquela população 

estérea ou fecunda se inicia. Neste sentido, sexualidade e educação se aproximam, 

sendo a educação porta de intervenção pedagógica adequável aos conteúdos da 

sexualidade.  

 Foucault ainda subverte a lógica da repressão ao apontar a seletividade da 

distribuição daqueles autorizados a falar sobre o sexo daqueles que não estão, 

examinando para além daquilo que pode ou não ser dito sobre. Segundo ele, “não se 

fala menos do sexo, pelo contrário. Fala-se dele de outra maneira; são outras pessoas 

que falam, a partir de outros pontos de vista e para obter outros efeitos”(FOUCAULT, 

2017, p. 30). Desta forma, observamos em sua trajetória que os discursos sobre o sexo 

são múltiplos, entrecruzados, sutilmente hierarquizados e estreitamente articulados em 

torno de um feixe de relações de poder. A medicina e justiça penal passam a suscitar 

discursos sobre o sexo, principalmente ao intensificar a consciência de um perigo 

incessante.  
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Inicialmente, a medicina, por intermédio das “doenças dos nervos”; em 
seguida, a psiquiatria, quando começa a procurar – do lado da 
“extravagância”, depois do onanismo, mais tarde da insatisfação e das 
“fraudes contra a procriação”, a etiologia das doenças mentais e, 
sobretudo, quando anexa ao seu domínio exclusivo o conjunto de 
perversões sexuais; também a justiça penal, que por muito tempo 
ocupou-se da sexualidade, sobretudo sob a forma de crimes 
“crapulosos” e antinaturais, mas que aproximadamente na metade do 
século XIX se abriu à jurisdição miúda dos pequenos atentados, dos 
ultrajes de pouca monta, das perversões sem importância, enfim, todos 
esses controles sociais que se desenvolveram no final do século passado 
(...) (FOUCAULT, 2017, p. 34).  

 
 
 Como apontamos anteriormente, ao pedir que o CFP (conselho Federal de 

Psicologia) reveja a resolução 001/1999 de seu código, o juiz Waldemar Cláudio de 

Carvalho corrobora com esta lógica perversa.  

A relação estabelecida entre sexo e perigo acarretou na criação de uma série de 

aparelhos que intensificaram a propagação discursiva sobre este campo. Formas de 

sexualidade que não se restringiam aos limites econômicos da reprodução, ganham o 

estigma de perversões e passam a ser alvo de punições jurídicas. Congruente a isto, 

anexa-se os desvios das normas sexuais no campo das doenças mentais. Definiu-se 

assim uma ordem do desenvolvimento sexual, passando cuidadosamente por cada etapa 

da vida do sujeito, desde seu nascimento a sua velhice, a fim de delimita todos os 

desvios possíveis. 

 Com esta dinâmica, a monogamia heterossexual se torna norma da sociedade, de 

modo que, crianças, loucos e criminosos passam a ser alvos de investigação, 

assegurando assim a discrição do casal legitimo. É diante desde cenário que se 

estabelece a “contra a natureza” diante da dimensão especifica da sexualidade humana. 

 Ao se questionar sobre o significado do surgimento das sexualidades periféricas, 

Foucault (2016) mais uma vez se atenta às formas de exercício de poder e suas 

operações. Evidencia que a regulação dos mecanismos de poder, criada para atuar sobre 

os corpos dos indivíduos, a fim de barrar ou eliminar as chamadas perversões, é uma 

tarefa fadada ao fracasso, e, portanto, sua manutenção exige constante recomeço. 

 Diante do fracasso constante da instauração da norma, o homossexual se torna 

personagem principal a esta caça as sexualidades periféricas, uma espécie a ser 

insistentemente investigada pelas ciências. Em 1870, com a publicação de Westphal 

sobre as “sensações sexuais contrarias”, a psiquiatria, psicologia e medicina passam a 

classificar a homossexualidade, não a partir de um modo de relação possível da 
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sexualidade. Mas, como uma qualidade do sentir sexual, de modo que marca a 

estigmatização deste grupo de pessoas. Investiga-se sua infância, história, caráter e 

passado, confere-lhe uma anatomia indiscreta, classificando-o como natureza singular, 

que se revela em todo seu ser. Considerada uma androgenia interior, a 

homossexualidade aparece como uma forma de tornar-se em si mesmo o masculino e 

feminino, e desta forma, torna-se a ordem natural da desordem.  

 A perseguição daquilo que foge a norma heterossexual se mantém atuante até os 

tempos atuais. Como apresentamos no capítulo anterior, a população LGBT do Brasil 

continua sendo vítima de coerções nos mais diversos campos sociais. Do interior de 

suas casas aos espaços de representatividade social, esta população continua sendo 

constantemente hostilizada pelas mais diversas camadas da sociedade e segue em busca 

de medidas de proteção que possam garantir sua sobrevivência.  

 É preciso, portanto, desnaturalizar a situação de risco que este grupo está 

inserido, na medida em que, esta realidade de exclusão e vulnerabilidade é sustentada 

por discursos e o poder que se exerce. A partir de uma disputa de discursos, observamos 

que, a fim de estabelecer a ordem burguesa do século XVIII, uma complexa rede de 

saberes fora criada a fim de ditar a norma sobre a sexualidade humana. Esses discursos 

marcados pela ideia de normalidade e patológico construíram uma trama discursiva, que 

produz, como resultado de suas ações, a mortificação de todos aqueles que desviam da 

norma estabelecida. E como o poder é objeto de desejo de todos, não há como se situar 

fora desta disputa.  

Desta forma, observamos, que enquanto o poder se estabelece no plano dos 

discursos, a resistência se presentifica, também, em seu plano. Neste sentido, ele afirma 

que enquanto repressão em torno do sexo estabelece aqueles autorizados a falar sobre o 

sexo e sua natureza, aqueles quem não possuem esta autoridade, ao expor sua 

experiência no plano da linguagem, possuem um caráter transgressor (Foucault, 2016).  

Desta forma, retomamos ao artista Drag Queen, que ao se transformar em um 

personagem e tomar a fala nos palcos, renuncia todos os discursos que marginalizam 

aqueles quem não se encaixam na regra heteronormativa, expondo as mais diversas 

faces da sexualidade humana. A Drag subverte a lógica perversa, ao revelar, a partir da 

arte, diversas faces da sexualidade humana. 
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2.1 Psicanálise e sexualidade 

 

 No capítulo anterior, apontamos de que maneiras o discurso hegemônico, 

heteronormativo vem trazendo consequências nefastas à população LGBT. Vimos, até 

aqui, também, que, somente dentro do campo discurso é possível fazer frente aos 

demais discursos que não reconhecem as demais formas de manifestação da sexualidade 

para além da heterossexualidade.  Assim, seguiremos nos aprofundando ao escopo 

teórico da psicanálise, a fim de ampliar a nossa compreensão do tema, promovendo a 

desconstrução da ideia de heteronormatividade como base de natureza humana. 

Vimos acima, que para além da repressão sexual tão difundida em nossa 

sociedade ocidental, houve uma produção discursiva em torno do sexo. Essa produção 

discursiva, marcada pelo surgimento do sistema capitalista, tem por objetivo garantir o 

controle dos corpos, limitando a atividade sexual em função da força de trabalho, 

estabelecendo assim a ordem burguesa.  Fala sobre sexo aquele quem está autorizado a 

falar. Fala-se, a partir de técnicas polimorfas de poder, de modo que se cria uma ciência 

em torno do sexo, capaz de justificar racismos iminentes, subordinados a moral. Desta 

forma, marginaliza-se todas as formas de expressão da sexualidade que valorize os 

prazeres dos corpos.  

Assim, vimos também, que devido à potência performática da Drag Queen, o 

que é definido como verdade em torno da sexualidade humana e a expressão de gênero 

são subvertidos. Negando os dizeres que atendam ao controle dos corpos, a Drag Queen 

apresenta nos palcos outros modos possíveis de experimentação e vivência da 

sexualidade. Modos singulares, particulares e locais são apresentados em sua 

performance, apresentando o real em torno da se xualidade. 

Para avançarmos, adentraremos ao pensamento da psicanálise, referenciando-nos 

no escopo teórico freudiano. A fim de que possamos entender a contribuição deste 

modo de expressão artística para a ideia de desconstrução da natureza humana. Ao 

entender como a sexualidade é central na formação sintomática e na forma de nos 

relacionarmos com o mundo, valorizando a enunciação desses artistas, os quais ao 

apresentar a verdade sobre si, também nos permite pensar sobre o real da castração fora 

do binarismo heteronormativo. 

É diante do desconhecimento da ciência do século XIX frente à origem e causas 

das perturbações das mulheres histéricas que a psicanálise se estabelece. Freud inaugura 

um novo modo de tratamento àqueles considerados doentes dos nervos, rompendo com 
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a tradição cientifica vigente. Apresentando a clínica da escuta, Freud, como aponta 

Roudinesco (2016, p. 81), inaugura uma clínica que se propõe a pensar sobre a 

interioridade de seus pacientes, abandonado a exterioridade da clínica do olhar.   

 Freud juntamente a Breuer mudam a forma de se fazer clínica ao lançarem 

“Estudos sobre a Histeria” (1893). O tratamento psicanalítico é apresentado, 

estabelecendo-se como clínica a partir de uma relação transferencial entre médico e 

paciente. Os estudos de casos apresentados nesta obra marcam a gênese da psicanálise. 

(Roudinesco 2016). Denunciando, assim, de início, que traumas sexuais de origem 

infantil estavam intimamente relacionados à dissociação mental encontrados nos 

sintomas histéricos. Para Freud, as únicas pessoas capazes de explicar a origem das 

histerias, eram as próprias mulheres que conviviam com tais perturbações, de modo que 

o terapeuta oferecia a escuta como modo de ajuda-las a livrar-se de suas perturbações. 

De caráter revolucionário, a psicanálise afirma a potência do lugar do “não 

saber”. Ao estabelecer o lugar da fala para suas pacientes, Freud pode desenvolver toda 

sua teoria a partir da escuta, fornecendo-nos toda a etiologia de seus estudos acerca das 

neuroses.  Seu fazer clínico era “uma combinação frágil unindo alma e corpo, afeto e 

razão, política e animalidade (...)” (Roudinesco, 2016, p. 100). Com o seu avanço, a 

psicanálise inaugura uma nova maneira de pensar a sexualidade humana. 
Longe de se ater a descrever ad nauseam estupros, patologias sexuais, 
praticas eróticas ou comportamentos instintuais, ou elaborar pranchas 
anatômicas, perdendo-se em mensurações, cálculos diversos ou 
avaliações, ou ainda ditar normas ou redigir o catalogo de todas as 
aberrações sexuais, ele estendeu a noção de sexualidade a uma 
disposição psíquica universal, tornando-a própria essência da 
atividade humana. Logo, foi menos a sexualidade em si mesma que 
veio a ser primordial em sua doutrina do que um conjunto conceitual 
capaz de representá-la: a pulsão, fonte do funcionamento psíquico 
inconsciente, a libido, termo genérico designando a energia sexual, o 
“apoio” [Anlenhung], ou processo relacional, a bissexualidade, 
disposição típica de toda forma de sexualidade humana e por fim, o 
desejo, tendência, realização, busca infinita, relação ambígua com o 
outro. (ROUDINESCO, 2016, p. 96) 

 
É, ao se deparar com a sexualidade humana, que Freud, ao longo de suas obras, 

trabalha em cima da desconstrução da ideia de natureza humana. Permitindo-se afastar 

de todo e qualquer julgamento moral, Freud muito contribui para o debate acerca da 

sexualidade humana. Posto que a homossexualidade era considerada como perversão 

patológica para a psiquiatria do fim do século XIX, e, portanto, digna de intervenção. 

Freud, pelo contrário, confere um novo caráter a ela. Diante da escuta analítica do 
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inconsciente, Freud ao estabelecer a bissexualidade como base a todos os seres 

humanos, revela a homossexualidade como escolha objetal psíquica tão comum e 

possível quanto a heterossexualidade. 
Em suma, Freud introduziu a homossexualidade num universal da 
sexualidade humana e a humanizou, renunciando progressivamente a 
fazer dela uma disposição inata ou natural, isto é, biológica, ou então 
uma cultura, a fim de concebê-la como uma escolha psíquica 
inconsciente (ROUDINESCO e PLON, 1998, p.352). 

 

 A partir daqui, seguiremos no intuito de aproximarmos os conceitos deixados 

por Freud, que marcam toda a teoria da psicanálise, com a performance Drag. A 

aproximação desse fazer artístico com a psicanálise nos permite aproximar a escuta 

clínica da política, de modo a valorizar o que há de mais íntimo e pessoal de cada ser 

humano: Sua sexualidade.  

 

2.2 Bissexualidade como condição humana 

 

Freud ao estabelecer um novo modo de tratamento baseado pela escuta analítica, 

inaugura a Psicanálise. Ciência recém-nascida, coube a Freud desenvolver toda a teoria 

do inconsciente e seus mecanismos. Percorrendo por suas obras, é possível 

acompanharmos toda construção de seu pensamento, de modo que, muitas vezes vemos 

o próprio Freud abandonar conceitos por ele criado, dando espaço a novos caminhos a 

serem traçados. “A Interpretação dos Sonhos” (1900) marca o nascimento da teoria 

psicanalítica, onde Freud apresenta os mecanismos entre consciência e inconsciente, 

apresentando conceitos que nos guiam à uma escuta psicanalítica. 

 
Freud expõe sua concepção do aparelho psíquico – ou primeira tópica 
– a partir dos “manuscritos” enviados a Fliess e para cuja redação se 
inspirara em todas as teorias da psique enunciadas pelos pensadores 
do século XIX. Distingue assim o consciente, equivalente da 
consciência, o pré-consciente, instancia acessível ao consciente, e, por 
fim, o inconsciente, “outra cena”, lugar desconhecido da consciência. 
(...) um lugar instituído pelo recalcamento, isto é, por um processo 
visando manter fora de toda forma de consciência, como se um “erro 
de tradução”, todas as representações pulsionais suscetíveis de se 
tornar fonte de desprazer e, logo, de perturbar o equilíbrio da 
consciência subjetiva. (ROUDINESCO, 2016, p. 112) 
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 É diante de seus estudos sobre os sonhos que Freud percebe que aquilo que é 

recalcado pela consciência, nada mais é que desejos de origem sexual, que por motivos 

morais e culturais, são impedidos de se manifestarem. Assim, para Freud, a sexualidade 

se torna central na investigação da formação sintomática do inconsciente, de modo que 

para ele, a sexualidade também está diretamente relacionada com a forma de nos 

relacionarmos com o mundo. 

Realizaremos um breve percurso em textos chaves para apresentar a articulação 

intrínseca da sexualidade a formação sintomática. Ou dito de outra a maneira, de como a 

sexualidade está relacionada com a forma de um indivíduo estar no mundo. 

 A fim de investigar e se aprofundar sob os estudos da sexualidade humana, 

Freud lança em 1905 sua mais importante obra, junto a “Interpretação dos Sonhos” 

(1900), para o conhecimento humano. “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” 

(1905), se desenvolve a partir das descobertas que intrigaram Freud ao longo de seus 

estudos com os sonhos.  A sexualidade e a infância foram objetos de estudo para Freud 

durante todo seu percurso, e ao perceber que problemas com afetos da vida adulta se 

originavam de experiências traumáticas vivenciadas neste momento, produziu um texto 

explicando sua teoria sobre a sexualidade infantil, e, portanto, sobre a sexualidade 

humana.  

Cuidadoso ao dar continuidade ao seu pensamento. É possível observar um 

Freud bastante cauteloso ao tratar das polêmicas questões que acompanham a trajetória 

da sexualidade humana. Promovendo esclarecimento sobre a sexualidade humana, 

Roudinesco (2016) afirma que em os “Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade” 

(1905), Freud entende que a sexualidade infantil não conhece o tabu e nem a lei e, para 

tanto, usou do humor para descrever as atividades sexuais da infância livrando-as de 

todos discursos patologizantes da medicina do século XIX. Consequentemente, libertou 

o adulto. Com os três ensaios, a perversão passa a ser uma etapa no desenvolvimento 

humano presente para todos, deixando o reduto patológico para ser o negativo da 

neurose, de modo que a homossexualidade se torna consequência de uma bissexualidade 

humana presente a todos. Assim, a ideia de desvio é quebrada, e a homossexualidade se 

torna um componente inconsciente da sexualidade humana.  

Se para reviver a origem de seus traumas, era necessário fazer com as pacientes 

rompessem com o afeto que acompanhavam resistência de valores morais, Freud 

observou que a falta de esclarecimento humano em torno da sexualidade era causa de 

adoecimento. Em seus ensaios, ao tratar a bissexualidade humana como universal, 
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Freud não se propõe traçar uma teoria geral da sexualidade. Era necessário reconhecer o 

caráter subjetivo que envolve a experimentação do indivíduo consigo e com o mundo. E 

ao fazê-lo, Freud reconhece que a sexualidade humana, muitas vezes, percorre por 

caminhos confusos, tornando assim, difícil determinar sexualidade, para além do sexo. 

Reconhecendo a dificuldade de determinar a sexualidade, Freud também 

promovia a tolerância ao promover o esclarecimento sobre a sexualidade humana. Mas 

ao fazê-lo, Freud reconhecia que a própria ignorância sobre a sexualidade era motivo 

para tal confusão. Para ele, o recalcamento sexual revelava algo da necessidade de 

investimento sexual, acompanhada por uma vontade de renúncia do mesmo. Mais uma 

vez, o conflito aparece em Freud, confirmando seu caráter adoecedor.   

 
O caráter histérico permite identificar um grau de recalcamento sexual 
que ultrapassa a medida normal; uma intensificação da resistência à 
pulsão sexual que ultrapassa a medida; uma intensificação da 
resistência à pulsão sexual (que já ficamos conhecendo como 
vergonha, asco e moralidade); e uma fuga como que se tem como 
consequência, nos casos mais acentuados, a manutenção de uma 
completa ignorância sexual, mesmo depois de alcançado o período de 
maturidade sexual.  (Freud, 1905, pág. 156)  

 

Em “Três Ensaios Sobre a Sexualidade” (1905), Freud se dispõe a falar sobre a 

sexualidade humana a partir de suas necessidades sexuais, e assim, apresenta a noção de 

“pulsão sexual”. Em analogia a pulsão de nutrição, energia que busca pela satisfação da 

fome, a pulsão sexual se faz valer da libido para alcançar a satisfação sexual. Até então, 

a ciência entendia que a pulsão sexual se constituía na fase de maturação da puberdade, 

manifestando-se com a atração de um indivíduo de determinado sexo por outro 

individuo de sexo contrário ao seu, negando assim a sexualidade infantil. 

 Em seu primeiro ensaio, intitulado de “As aberrações sexuais”, Freud (1905, 

pág. 129) segue a fim de investigar aquilo que ele denomina por “invertidos”, ou seja, 

pessoas que ao chegarem a sua maturidade sexual manifestam atração sexual por 

pessoas com o mesmo sexo ao delas, apresentando um comportamento invertido 

daqueles que apresentam uma pulsão sexual dita normal. Desta forma, o que marca a 

inversão como patologia é o desvio da norma em relação ao objeto sexual. Usando dos 

registros da medicina de sua época em torno da “inversão”, Freud questiona as 

considerações em torno dela, e revela como a conferiram como doenças dos nervos.   

 Indo contra esta medicina que patologiza a inversão, Freud sustenta posição 

contraria à ideia da presença de sinais intato de degeneração nervosa na inversão. Para 
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ele, só era possível falar em degeneração quando o indivíduo apresenta um conjunto de 

desvios graves em relação a norma, prejudicando sua capacidade de funcionamento e 

sobrevivência. Assim, ele afasta a inversão da degeneração, uma vez que é possível 

encontrar indivíduos dotados de um elevado desenvolvimento intelectual, cultural e 

ético que não apresentam nenhum outro grave desvio em relação à norma, e, ainda 

assim, encontram-se invertidos.   

Ao observar que inversão se apresenta de maneiras distintas em cada indivíduo, 

Freud (1905) recusa o seu caráter inato. Para ele não é possível pensar em caráter inato 

da inversão, uma vez que não há um comportamento padronizado que abranja todas as 

situações presentes na inversão. Apresentando três grupos distintos de invertidos, os 

“invertidos absolutos” – indivíduos que possuem como objeto sexual, exclusivamente, 

outros indivíduos do mesmo sexo –, “invertidos ocasionais” – indivíduos que devido a 

condições externas de inacessibilidade ao objeto sexual, pode encontrar prazer no ato 

sexual com uma pessoa do mesmo sexo – e “anfígenos” – indivíduos que apresentam 

como objeto sexual tanto o sexo oposto quanto o mesmo sexo -, Freud transfere a 

inversão do campo da patologia para um comportamento da sexualidade humana, ao 

conferi-la como um caráter adquirido da pulsão sexual.  

Assim, ao demonstrar que a inversão não está associada a fatores degenerativos 

e inatos do sujeito, Freud abala todas as concepções cientificas que encontravam razões 

a partir da patologia para explicar a homossexualidade. É ao se deparar com o conceito 

de pulsão que Freud pode estabelecer a bissexualidade como tendência universal. 

Embora somente em 1915, com o texto “Pulsão e suas vicissitudes”, que Freud 

desenvolve este conceito tão importante a psicanálise, vemos nos três ensaios a origem 

dele. Diante da especificidade deste conceito em relação ao tema trabalhado, nos 

reservaremos a leitura dos três ensaios, uma vez que encontramos nele todo material 

necessário para a construção de nosso pensamento. 

Entendendo a pulsão como força motora da sexualidade humana, que movido 

pela necessidade de satisfação sexual, vai ao encontro de um objeto independente a ela, 

Freud (1905) se volta ao estudo daquilo que, em seu tempo, era chamado de perversões 

sexuais. Seu interesse pelas perversões se apresenta diante da variação dos objetos 

possíveis aos interesses da pulsão, mas, uma vez determinado o objeto, uma aparente 

fixação energética que agarra o sujeito ao objeto se presentifica. 

Nessa perspectiva, Freud prossegue seu estudo por classificar as perversões, de 

acordo com os desvios em relação à finalidade das pulsões, em dois grupos: 1) as 
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“transgressões anatômicas”, referente à utilização de outras regiões corporais, além da 

genital - como boca e ânus, por exemplo - para atender a finalidade da satisfação sexual; 

2) à “fixação de alvos sexuais provisórios”, onde Freud recorre aos pares de opostos, 

como exibicionismo-voyeurismo e sadismo-masoquismo, que embora presente nas 

relações sexuais ditas normais, tornam-se perversões quando substituem o ato sexual 

como finalidade exclusiva. 

Vemos assim, que a perversão se presentifica perante a modificação da meta 

sexual da norma, fixando-se exclusivamente em outros objetos, atendendo outras 

finalidades que não o coito. Porém, a experiência cotidiana revela que essas 

transgressões se faziam presentes na vida dos mais sadios seres humanos. Assim, mais 

uma vez, Freud, ao recusar o uso da palavra perversão ao tratar das distinções da 

apropriação humana de sua sexualidade, recusa outro termo que transfere ao campo da 

anormalidade algo da sexualidade humana. Para Freud, a perversão não se trata como 

característica da ordem do patológico, mas de uma característica da sexualidade humana 

(FREUD, 1905). 

Isto porque, segundo Freud (1905), a pulsão sexual normal, por encontrar 

barreiras de valores morais e culturais, não alcançam satisfação total de seus impulsos.  

Desta forma, as pulsões normais acabam sendo pulsões perversas por se manterem fixas 

diante a finalidade e a exclusividade do ato. Neste sentido, as pulsões são pulsões são 

sempre perversas por sempre serem pulsões parciais.  

A afirmação “a neurose, é, por assim dizer, o negativo da perversão” (Freud, 

1905, pág. 157), é o que dá base para se pensar a sexualidade infantil. Ao reconhece que 

a criança ainda não possui noção de lei e moral, Freud constata que a criança consegue 

se relacionar com o que a de geral da sexualidade humana. Uma vez que a criança não 

atingiu a maturidade sexual, ela faz uso de sua sexualidade para outros fins que não 

genitais. Daí a construção do pensamento da sexualidade infantil ser perversa e 

polimorfa. Pois, a sexualidade abrange um processo constante de todo o sujeito, onde a 

perversão se faz presente para todos. 

Para desenvolvermos melhor a ideia que afasta a sexualidade da finalidade 

exclusiva do ato sexual, recorremos ao texto trabalhado por Freud em 1916, intitulado 

de “A Vida Sexual dos Seres Humanos”. Neste texto, Freud se propõe a amarrar o 

conceito de “sexual”, uma vez que, contrário ao pensamento popular vigente, a busca de 

prazeres, a função reprodutora e o contraste entre o sexo masculino e feminino não 

abrangem a totalidade de suas características. Para tal, mais uma vez Freud recorre aos 
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estudos dos ditos invertidos e perversos, pois estes, apresentam uma vida sexual que se 

opõe a essas características. Assim, seu material de estudo capaz de revelar algo novo, 

volta a ser a sexualidade infantil.  Diante da observação analítica das crianças, Freud 

observa que o interesse sexual das crianças se inicia com sua destituição do lugar de 

privilégio. 

Em outras palavras, quando as crianças se voltam para as questões de onde vem 

o bebê, seu desenvolvimento sexual também se desperta. Ao questionar um adulto sobre 

a origem dos bebês, a criança recebe diversas respostas que não satisfazem sua 

inquietação de modo que, com a formulação da questão, a criança passa a desenvolver 

por si mesma, formulações psíquicas para responder tal questão. Freud faz uso ampliado 

do conceito de sexualidade “(...)a fim de dar suporte às teses da causação sexual das 

neuroses e do significado sexual dos sintomas” (FREUD, 1916, pág. 324).  Assim, 

vemos em Freud que a sexualidade, para além do ato sexual, constitui o modo que o 

indivíduo experimenta o mundo, se manifestando inclusive nas fantasias infantis.  

Em “Fantasias Histéricas e Sua Relação Com a Bissexualidade” (1908), Freud 

se volta a relação das fantasias infantis com a formação dos sintomas neuróticos. Assim, 

seu percurso se faz com a formação das fantasias, onde concluí que estas se dão nos 

devaneios da juventude. Em outras palavras, as fantasias são satisfações de desejos que 

foram originalmente reprimidos, e devido a elevada aplicação - consciente, ou não - de 

energia psíquica em ideias, podem se tornar precursores de sintomas histéricos. Sobre 

sintomas histéricos Freud descreve as seguintes características a eles:   

 
(1) Os sintomas histéricos são símbolos mnêmicos de certas impressões 

e experiências (traumáticas) operativas. 

(2) Os sintomas histéricos são substitutos, produzidos por ‘conversão’, 

para o retorno associativo dessas experiências traumáticas.  

(3) Os sintomas histéricos são – como outras estruturas psíquicas – uma 

expressão da realização de um desejo. 

(4) Os sintomas histéricos são a realização de uma fantasia inconsciente 

que serve à realização de um desejo. 

(5) Os sintomas histéricos estão a serviço da satisfação sexual e 

representam uma parcela da vida sexual do sujeito (uma parcela que 

corresponde a um dos constituintes do seu instinto sexual). 
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(6) Os sintomas histéricos correspondem a um retorno a um modo de 

satisfação sexual que era real na vida infantil e que desde então tem sido 

reprimido. 

(7) Os sintomas histéricos surgem como uma conciliação entre dois 

impulsos afetivos e instituais opostos, um dos quais tenta expressar um 

instinto componente ou um inconsciente da constituição sexual, 

enquanto o outro tenta suprimi-lo.  

(8) Os sintomas histéricos podem assumir a representação de vários 

impulsos inconscientes que não são sexuais, mas que possuem sempre 

uma significação sexual. (...) 

(...) (9) Os sintomas histéricos são a expressão, por um lado, de fantasia 

sexual inconsciente masculina e, por outro lado, de uma feminina.  

 

Assim, Freud (1908) ao revelar a relação entre fantasias histéricas e a 

bissexualidade humana, reafirma o caráter inato do homem a uma disposição bissexual 

desde a infância. Indica-nos, ainda, que, a causa de adoecimento que se relaciona a 

sexualidade se exerce pela repressão total ou parcial da mesma. 

O conceito de fantasia é de extrema importância para a psicanálise e leva a 

consequências clínicas relevantes, pois aponta para o conceito de realidade psíquica que 

ao mesmo tempo modifica a concepção do sintoma e leva a uma transformação na 

prática clínica. Tal virada de conceito pode ser acompanhado no texto: “Minhas Teses 

Sobre o Papel da Sexualidade Na Etiologia das Neuroses” (1906[1905]). Nele, Freud 

apresenta duas correções teóricas que reformulam teoria psicanalítica. Como dissemos 

acima, Freud ao apresentar a teoria da psicanálise, entendia que vivencias traumáticas 

de infâncias eram responsáveis pela formação dos sintomas histéricos dos adultos. 

Conhecida por “Teoria do Trauma”, neste momento a psicanálise reconhecia que 

apenas as experiências diurnas causavam adoecimento ao sujeito, o que ainda não 

valorizava as perdas psíquicas oriundas a castração.  

Somente com este texto Freud a abre mão da “teoria da sedução” ao valorizar a 

noção de “realidade psíquica”. Isto quer dizer, que, neste momento, Freud propõe uma 

reformulação da teoria psicanalítica, valorizando o caráter sexual que implica a 

construção, consciente e inconsciente, da fantasia. Com isto, ao dar lugar à fantasia, a 

segunda correção é feita de imediato. Com a valorização do trauma na participação da 

formação de um sintoma histérico, o sujeito possui uma participação passiva com a 

ação, e isto se perde com a noção de realidade psíquica. Freud (1906[1905], pág. 261) 
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revela que a construção de uma fantasia consiste na participação ativa do sujeito em 

relação a qual psiconeurose o indivíduo pode sucumbir.  

Em “Moral sexual ‘Civilizada’ e doença nervosa moderna” (1908), Freud se 

volta ao antagonismo entre a civilização e a vida pulsional, se aprofundando na perversa 

relação estabelecida entre a nossa civilização ocidental e o livre desenvolvimento da 

sexualidade humana.  Segundo o autor, a vida da sociedade ocidental moderna se 

estabelece a partir de restrições das pulsões, de modo que, tais restrições acarretam, 

dentre outras coisas, no aumento das doenças nervosa moderna. A heteronormatividade 

estabelecida como modelo social e a submissão da mulher são produtos de tal 

sociedade.  

Assim como Foucault destaca, em “A História da Sexualidade: Vontade de 

Saber” (2017), há em nossa sociedade uma coerção social sobre a sexualidade e os 

corpos que nega a obtenção de prazeres à sexualidade, de modo que, a sexualidade 

passe a atender a força de trabalho. Para Freud, essa coerção social é produtora de 

sofrimentos. Freud, como Foucault, entende que as pulsões sexuais servem 

originalmente a obtenção de prazeres, mas, a moral que rege nossa sociedade, moral 

sexual civilizada, ao estabelecer como norma o casamento monogâmico heterossexual, 

sanciona um conjunto de forças que limitam o fluxo das pulsões aos propósitos da 

reprodução. A partir de um processo de substituição, as pulsões recalcadas, por não 

terem conseguido alcançar satisfação, transforma-se em sintoma. Assim, a repressão 

sexual, hostis a sociedade, faz com o que é recalcado retorne na forma de sintomas, 

originando assim as neuroses. Advertindo ainda sobre as restrições impostas às 

atividades sexuais, Freud diz: 

Acrescentamos ainda que a restrição da atividade sexual numa 
comunidade é, em geral, acompanhada de uma intensificação só medo 
da morte e da ansiedade ante a vida que perturba a capacidade do 
indivíduo para o prazer, assim como a disposição de enfrentar a morte 
por uma causa. O resultado é uma redução no desejo de gerar filhos, 
privando assim esse grupo ou comunidade de uma participação no 
futuro.  (FREUD, 1908, pág. 186) 

 

 A partir da trajetória apresentada, vemos que, tanto em Foucault, quanto em 

Freud, a noção de sexualidade deve ser entendida para além do ato sexual, de modo que 

possamos valorizar a complexidade das experiências individuais. Em ambos autores, a 

sexualidade está diretamente relacionada com a formação do indivíduo, participando, 

inclusive, da maneira em que o sujeito se apropria do mundo. Desta forma, tal como a 
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histérica pode falar de seu sofrimento, somente o indivíduo em questão pode falar de 

sua sexualidade.  

Assim, o lugar de enunciação sobre a arte e ser Drag deve ser dada a ela, e não a 

“especialistas” sobre o tema. Assim como as demais experiências LGBTs. Vimos 

também que o sintoma é algo que nos vincula com a realidade, denunciando uma 

renúncia da sexualidade, enquanto a fantasia, por outro lado, nos liga ao mundo externo, 

possuindo base na sexualidade. Devemos, ainda, ter em mente que assim como a 

heterossexualidade indica uma escolha objetal construída através da saída do complexo 

de Édipo, as demais experiências LGBTs, também são uma saída possível e não 

patológica a castração.   

Da mesma forma, pensamos que a Drag Queen pode ser entendida como uma 

resposta ao real da castração, por promover o furo nas identidades já estabelecidas. 

Como o processo de “montagem” leva a uma dimensão da identidade – imaginário –, e 

a sátira, como apresentamos no capítulo anterior, dá um efeito no simbólico, talvez o 

efeito no real seja a desestruturação via a impossibilidade de recobrir esta experiência 

com as palavras e escopo da linguagem pautadas pela tradição.  
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Considerações Finais 

 

 É diante da impossibilidade de determinar a natureza humana que retornamos a 

figura Drag. Efeito de discursos políticos em torno da sexualidade humana, a 

especificidade da performance Drag Queen, se favorece da aliança entre a comunidade 

LGBT e este modo de expressão, que ao se apresentar e tomar os palcos, apresenta, 

assim, as diversas faces da sexualidade humana.  

 É ao se apresentar, enquanto arte do estético, que a Drag renuncia a definição 

daquilo que é, tornando-se, em si mesmo, aquilo que não é.  A recursa de uma definição 

disto que se apresenta, expõe caráter o esclarecedor deste modo de arte com a 

sexualidade humana. Pois ao recusar definições, a performance Drag foge a nomeações, 

e, por seguinte, foge de discursos que patologizam a diversidade sexual humana, uma 

ver que a patologia passa a ser definida como um campo do “fora dos possíveis”, ou 

seja, aquilo que não pode ser descrito com o recurso tradicionais da linguagem. E ao 

recusar recursos tradicionais da linguagem, a arte Drag expõe o real da sexualidade 

humana.   

  Freud ao propor uma ciência do inconsciente, consequentemente, inaugura um 

novo momento para a experiência da sexualidade humana. É ao ocupar o lugar do não 

saber que Freud propõe pôr em jogo os conflitos em torno das diferenças da sexualidade 

humana. A Psicanálise também subverte ao reservar a sua escuta para a anunciação 

subjetiva daquele que se apresenta, recusando definições patologizantes em torno do uso 

que o indivíduo tem de sua sexualidade.  

Se para Foucault a sexualidade é maior que o ato sexual, em Freud não é 

diferente.  Servir-se da sexualidade, inclui, também, o uso das referências simbólicas 

que se dispõe para a construção do laço social e da identidade de gênero.  Por isso, a 

importância de se pensar a sexualidade para além das dualidades em torno da 

sexualidade. Uma vez que o jogo de palavras homem e mulher, homossexual e 

heterossexual, cisgêneros e transgêneros, nos ajude a ter uma compreensão relativa do 

mundo, elas não dão conta de revelar as individualidades que atuam para além dessas 

formas de individualização.  

 
Muitos autores se recusariam a reunir num só conjunto os casos aqui 
enumerados e prefeririam frisar as diferenças em vez das semelhanças 
entre esses grupos, o que se prende à sua maneira favorita de encarar a 
inversão. No entanto, por mais legitimas que sejam essas distinções, é 
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impossível desconhecer que todos os graus intermediários são 
abundantemente encontrados, de modo que o estabelecimento de 
séries que se impõe por si só. (FREUD, 1905, pág. 130) 

 

 Freud entende que as forças que atuam a partir do inconsciente se estabelecem 

por vias complexas, e muitas vezes, se revelam como incompreensivas. E, diante da 

impossibilidade de descrever os caminhos que buscam os afetos, Freud,muitas vezes, 

recorre às artes por busca de compreensão. Para o autor, é na obra apresentada pelo 

artista que se revela o material daquilo que não é possível de ser dito. Então, assim 

como a sexualidade humana se torna tema central em Freud para o desenvolvimento a 

teoria da psicanálise, as obras de arte, ao lado de suas pacientes, fornecem material para 

uma maior compreensão da experiência humana. 

 Para o ele, são as obras de artes quem retiram, a partir de situações distintas, o 

que há de comum na vida cotidiana. A sensibilidade do artista se ocupa em trazer a 

língua este incompreensível que todos conhecemos, mas não vivemos. Assim, tanto a 

psicanálise quanto a arte, se ocupam, com dificuldade, em elaborar aquilo que um dia 

não pode ser vivenciado.  
Só raramente um psicanalista se sente impelido a pesquisar o tema da 
estética, mesmo quando por estética se entende não simplesmente a 
teoria da beleza, mas a teoria das qualidades do sentir. O analista 
opera em outras camadas da vida mental e pouco tem a ver com os 
impulsos emocionais dominados, os quais, inibidos em seus objetivos 
e dependentes de uma hoste de fatores simultâneos, fornecem 
habitualmente o material para o estudo da estética. Mas acontece 
ocasionalmente que ele tem de se interessar-se por algum ramo 
particular daquele assunto; e esse assunto geralmente revela-se um 
campo bastante remoto, negligenciado na literatura especializada da 
estética.  (FREUD, 1919, pág.35)  

  

 Neste sentido, a aproximação da psicanálise com a performance Drag, nos 

permite uma melhor compreensão sobre a sexualidade humana, visto que esta forma de 

arte se constrói diante dos limites da teoria da em torno da sexualidade humana. 
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