
SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

1 

 

A ARTE DO TRANSFORMISMO SOTEROPOLITANO E A QUESTÃO DE 
GÊNERO 

Cleber Meneses1 
 

Resumo: 

Este artigo se propõe a analisar no cenário soteropolitano do 
transformismo, qual a diferença entre transformista e drag queen e promover 
uma reflexão de que maneira estes atores sociais lidam com a questão de 
gênero.  Para promover essa discussão, usarei como referência a Judith 
Butller, com a teoria da performatividade de gênero, demonstrando de que 
maneira esses atores que ferem o princípio de gêneros inteligíveis vêm a borrar 
a concepção binária sobre gênero (masculino/feminino) produzida pela 
heteronormatividade. Uma vez que o sexo biológico não coincide com as 
práticas sexuais e com outros atributos tidos como coerentes a um ser 
masculino, que extrapolam o limite das personagens criadas pelos 
transformistas e invade o seu dia-a-dia, podemos dizer que estas pessoas 
possuem gêneros transitórios? É o que tentarei sinalizar no desenvolvimento 
desta pesquisa. 

 

Palavras-chave: Transformista; drag queen; performance; performatividade; 

gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestrando do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade da 
Universidade Federal da Bahia – UFBA, cleber.cultura@gmail.com. 
 

mailto:cleber.cultura@gmail.com


SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

2 

 

Performers: Transformistas e drags 

Analisando o cenário soteropolitano do transformismo e reconhendo a 

diversidade e versatilidade dos atores sociais que trabalham com a lúdica e 

criativa profissão que rompe a barreira da performatividade instituída aos seres 

inteligíveis, onde homens se montam (transformam) em mulheres para 

performances de entretenimento do público, vejo aqui a necessidade de iniciar 

este artigo, demonstrando as peculiaridades destes atores, chamando atenção 

para as semelhanças e diferenças entre os performers em questão 

(enfatizando que a classificação a seguir não tem a pretensão de fixá-los, mas 

sim de torná-los mais didáticas ao leitor e leitora), categorizo-as baseadas na 

linguagem nativa dos performers da região metropolitana de Salvador e a 

vivência empírica do pesquisador enquanto um destes atores. 

A princípio poderíamos chamar de transformistas todos estes atores, 

mas na prática isso é mais complexo do que se pensa, pois esta arte se 

segmentou em relação à identidade e hoje em Salvador podemos identificar as 

seguintes categorias de acordo as concepções dos próprios performers: 

Transformista – ator que tenta se aproximar ao máximo da figura 

feminina, em seus trejeitos, roupas e maquiagem, porém ainda recaindo no 

exagero se comparados as mulheres comuns, mas ainda assim, entre os 

perfomers é a categoria que mais se aproxima do ideal de mulher 

heteronormativa. A maioria trabalha nas casas noturnas fazendo shows de 

dublagens, outros se dedicam apenas a concursos de beleza como os de miss, 

outros percorrem os dois contextos e há ainda os que se montam para se 

prostituir nas ruas do centro. As que se dedicam a fazer shows de dublagens 

se dividem em: 

 Finas – aquelas que prezam pelo glamour e sempre fazem números 

requintados, com seus vestidos longos e muitas bijuterias; 

Performáticas – aquelas que apresentam números que vão além da 

simples dublagem, trazendo novos objetos cênicos e transformando a música 

em uma história a ser contada, como que um pequeno esquete teatral; 
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Populares - as que fazem números mais populares, algumas fazem uso 

do corpo à mostra, a maioria valoriza a dança e sensualidade em suas 

performances e dublam músicas mais contemporâneas e que são hits de 

sucesso. 

Bate-cabelo – são as que se apropriaram de uma técnica forte de uma 

das categorias das drags, de mesmo nome, e se apropriaram disso trazendo 

para suas apresentações, onde o principal fundamento é fazer uso do cabelo 

ou peruca em movimentos giratórios e em elipse. Algumas dão tanta atenção 

ao movimento que acabam esquecendo-se da dublagem, mas faz parte do 

show. 

Drag Queen – performer que se difere das demais pela sua ousadia e 

exagero, onde o bizarro e/ou inusitado fazem parte do contexto. Suas 

montagens seguem as linhas: 

Caricatas – são as que têm como base em sua construção o cômico, 

trazendo acessórios e roupas exageradas, perucas coloridas ou despenteadas, 

maquiagens berrantes, às vezes borradas propositalmente, algumas utilizam 

dentes pintados de preto para dar o aspecto de estragados e exageram nos 

enchimentos que modelam o corpo, criando a impressão de grandes seios, 

barriga e bumbum. São ecléticas quanto aos seus repertórios, onde mesmo 

sendo uma música romântica e séria, sempre dão um novo olhar ao que 

interpretam trazendo para o humor escrachado. Muitas podem ser 

consideradas grandes artistas de stand up e outras se limitam apenas a sua 

performance de dublagem.  

Andróginas – são criativas e tendem para o surreal. Geralmente de 

botas, lentes coloridas, maquiagens extravagantes e muito bem elaboradas, 

perucas coloridas e penteados monumentais, onde algumas utilizam nomes 

masculinos, mas apresentam uma personagem que fica literalmente no entre-

lugar do gênero, onde aspectos femininos e masculinos se misturam em um 

único corpo. Em suas apresentações sempre trazem fortes emoções, utilizando 

fogo, luzes, serra elétrica e objetos cênicos chocantes em suas performances. 
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Bate-cabelo – são as que em suas apresentações usam a técnica de 

bater o cabelo. Muitas delas também possuem uma grande elasticidade, 

escalando e colocando o pé na altura da cabeça. O que as diferencia das 

transformistas que usam a mesma técnica é a montagem, pois elas seguem a 

tendência drag que foge do estereótipo do feminino heteronormativo.  

Portanto, diante deste cenário, vale ressaltar mais uma vez que não se 

trata de categorias fixas, pois dentre os atores performáticos das noites 

soteropolitanos temos personagens que circulam por essas categorias de tal 

maneira, que não se permite ter um único rótulo. O que se percebe é que 

principalmente entre as categorias dos transformistas citados acima, há uma 

transferência da performatividade que assumem enquanto estão representando 

suas personagens femininas, para o cotidiano destes atores, conforme 

veremos a seguir. 

 

Performance e performatividade do gênero 

Nas redes sociais, nos círculos de amigos, nos bares e nas boates onde 

se apresentam, mesmo estando fora dos palcos e em sua forma natural, estes 

atores continuam sendo chamados pelos nomes de suas personagens, usando 

vocábulos criados em seus espetáculos como jargões, deixando escapar aqui e 

ali trejeitos, olhares e performances comuns a performatividade feminina, que 

são evidenciadas em suas personagens, mas que ainda persistem em seu 

cotidiano.  A criação toma conta do criador, tornando-se mais importante que 

seu próprio eu, pois ocorre uma dedicação tão grande a este trabalho, que 

unhas são mantidas grandes e às vezes até pintadas com esmaltes coloridos, 

algumas colocam megahair para não ter que usar perucas, sobrancelhas são 

depiladas e arqueadas, corpo depilado e em sua maioria quando pensam em 

comprar algo novo, em primeiro lugar vem as roupas de show, os acessórios 

femininos, maquiagem, perucas e saltos, para depois pensar em comprar algo 

para si. 
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Mesmo a gente ouvindo nos discursos de muitos destes atores que a 

sua personagem é apenas um trabalho e que fora do palco eles são outras 

pessoas, não é isso que a gente ver no convívio com eles. A persona do palco 

e a persona da vida real começam a se confundir, ou melhor, a se fundir. 

Podemos considerar nesse caso seres em gênero transitório?  

A performatividade feminina é usada como subsídio essencial para 

construção da personagem, mas esta performatividade ultrapassa a barreira 

dos palcos e da encenação e passa a fazer parte do corpo masculino destes 

atores, “borrando” as normas ditadas pela heteronormatividade, onde prega a 

construção de seres inteligíveis2, conforme podemos ver nesta citação: 

 
“Por heteronormatividade entendemos aquelas instituições, estruturas 
de compreensão e orientações práticas que não apenas fazem com 
que a heterossexualidade pareça coerente – ou seja, organizada 
como sexualidade – mas também que seja privilegiada. Sua 
coerência é sempre provisional e seu privilégio pode adotar várias 
formas (que às vezes são contraditórias): passa desapercebida como 
linguagem básica sobre aspectos sociais e pessoais; é percebida 
como um estado natural; também se projeta como um objetivo ideal 
ou moral.” (Berlant e Warner, 2002 p.230) 

 

 É esta heteronormatividade que resulta na performatividade de gênero, 

onde o homem biológico deve seguir os parâmetros construídos como sendo 

do sexo masculino, como por exemplo: ser másculo, viril, sentir atração por 

mulheres, ter filho, gostar de futebol, trabalhar fora de casa e coisas do tipo e o 

mesmo acontece com a mulher biológica, que dever ser: sensível, vaidosa, 

sentir atração por homens, cuidar da educação dos filhos e dos serviços 

domésticos e assim por diante, ou seja, através do discurso os seres nascem 

sabendo que existem apenas dois gêneros: o masculino e o feminino e que 

estes gêneros estão ligados diretamente ao sexo biológico ao qual pertencem. 

                                                           
2 É o que podemos compreender como seres que seguem as normas, que nesse contexto, 

refere-se aos sujeitos que seus atos e desejos são coerentes em relação ao seu sexo biológico. 

Segundo os dicionários: é aquele que é fácil de compreender; diz-se de um fato ou de uma 

proposição logicamente contidos numa fórmula geral já reconhecida. 
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É importante compreendermos que performatividade difere-se de 

performance, pois performatividade é uma criação imposta pelas instituições 

sociais e que a sociedade a repete como uma verdade essencial, enquanto 

performance podemos, em síntese, dizer que se trata de uma encenação 

teatral. Podemos ver isto na citação de Butler: “Los actos performativos son 

modalidades de discurso autoritário: la mayoría de ellos, por ejemplo, son 

afirmaciones que, al enuciarse, también encarnan uma acción y ejercen um 

poder vinculante.” (Butler, 2002 p. 56) e que podemos complementar com outra 

citação desta autora contida em seu famoso livro Corpos que pesam, sendo um 

capítulo do livro traduzido e organizado por Guacira Lopes: 

“A performatividade não é, assim, um "ato" singular, pois ela é 
sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na 
medida em que ela adquire o status de ato no presente, ela oculta ou 
dissimula as convenções das quais ela é uma repetição. Além disso, 
esse ato não é primariamente teatral; de fato, sua aparente 
teatralidade é produzida na medida em que sua historicidade 
permanece dissimulada (e, inversamente, sua teatralidade ganha 
uma certa inevitabilidade, dada a impossibilidade de uma plena 
revelação de sua historicidade).” (Louro, 2010 p. 121) 

Antes era necessário ter um Estado que coagisse os cidadãos a terem 

um comportamento adequado, mas hoje essa dominação social pelo Estado 

não se faz necessária, tendo em vista que a dominação assume novas formas 

mais difíceis de serem combatidas, tais como as vizinhanças, as escolas, as 

famílias, as igrejas, os amigos e todas as demais instituições sociais, conforme 

podemos verificar na citação de Foucault: 

“El Estado ya no necessita atemorizar o coaccionar a los sujeitos para 
que tengan um comportamiento adecuado: puede, com toda 
seguridade, dejar que tomen SUS próprias decisiones em el marco de 
la  sacrosanta esfera privada de la libertad personal em la que ahora 
habitan, porque dentro de esa esfera ellos controlan libre y 
espontáneamente su propia conducta y la de los demás.” (Foucault, 
2007 p. 37) 

Reconhecendo que a performatividade é essencial para construção do 

gênero no contexto social, então os transformistas que começam a misturar 

atos e ações do universo masculino com o feminino fora dos palcos, ferindo a 

inteligibilidade, se encaixam em qual gênero? São biologicamente masculinos, 

mas tem sentimentos ditos femininos, como interpretar isso? E afinal, existem 
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sentimentos que são femininos ou masculinos? Sentimentos também têm 

gêneros? Berenice Bento diz que: 

 “O gênero adquire vida através das roupas que cobrem o corpo, dos 
gestos, dos olhares, de uma estilística corporal e estética definida 
como apropriada. São estes sinais exteriores, postos em ação, que 
estabilizam e dão visibilidade ao corpo, que é basicamente instável, 
flexível e plástico. Essas infindáveis repetições funcionam como 
citações e cada ato é uma citação daquelas verdades estabelecidas 
para os gêneros, tendo como fundamento para sua existência a 
crença de que são determinados pela natureza.” (Bento, 2003) 

Neste caso podemos considerar que um corpo é somente um corpo, um 

espaço que sofre as influências externas para incorporá-lo a um determinado 

gênero. Sendo assim, estes transformistas que passam a ter um convívio ainda 

montados fora dos palcos, saindo nas ruas para curtir o fim da noite em 

ambientes gays e héteros, interagindo com a sociedade não mais como uma 

encenação, uma performance, mas permitindo-se dar autonomia a personagem 

ter uma vida própria, isto seria suficiente para que esse ator, mesmo sendo 

biologicamente masculino, possa ser considerado feminino levando-se em 

consideração a performatividade? Sendo o discurso que define o gênero e 

nesse caso todos os discursos indica que ele é ela, então o transformista é um 

ser de gênero transitório? Mas esta mesma autora diz ainda neste seu artigo 

Transexuais, corpos e próteses que: 

“No entanto, quando se age e se tenta reproduzir a/o mulher/homem 
“de verdade”, desejando que cada ato seja reconhecido como aquele 
que nos posiciona legitimamente na ordem de gênero, nem sempre o 
resultado corresponde àquilo definido e aceito socialmente como atos 
próprios a um/a homem/mulher. Se as ações não conseguem 
corresponder às expectativas estruturadas a partir de suposições, 
abre-se uma possibilidade para se desestabilizar as normas de 
gênero, que geralmente utilizam da violência física ou/e simbólica. A 
patologização é um dos mecanismos utilizados para manter as 
práticas que divergem do modelo hegemônico dos gêneros  às 
margens do considerado humanamente normal.” (Bento, 2003) 

 É então que acontece por parte da sociedade uma ato repulsivo a estes 

atores sociais que não estão inseridos no modelo hegemônico, levando-os a 

cometer atos homofóbicos, gerando a partir daí a performatividade queer, que 

segundo Butller tem o objetivo de criar fissuras e contra-discursos. “El término 

queer surge como uma interpelación que plantea la cuestión de la fuerza y de 

la oposición, de la estabilidad y la variabilidad em el seno de la performatividad” 
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(Butler, 2002 p.58).  E ainda diz: “Queer adquiere todo su poder precisamente a 

través de la invocación reiterada que lo relaciona com acusaciones, patologias 

e insultos.” (ídem).  

Sendo assim, podemos dizer que estes transformistas que levam suas 

personagens ao convívio social heteronormativo, estão sujeitos a estas ações 

homofóbicas, por se imporem às normas e ainda mais por serem figuras que 

chamam atenção por serem excêntricos e gostarem de ser assim. Sentem-se 

bem em ser o centro das atenções como se ainda estivessem nos palcos. 

Muitos deles acabam se tornando reféns de suas personagens, pois enquanto 

estão encarnados em suas personagens são reconhecidos e reverenciados, 

fato que não acontece de maneira habitual quando estão sendo eles mesmos, 

portanto, mesmo correndo maior risco de sofrer injúria, o ego fala mais alto e 

acabam neste momento revertendo a valoração entre os gêneros. Enquanto a 

performatividade, advinda de um mundo machista, prega que ser homem é ser 

superior a mulher, tanto é que as mulheres também fazem parte dos grupos 

minoritários, estes atores invertem essa condição e consideram que o ser 

feminino é superior ao masculino, pois é o que lhes permite permanecer na 

condição de estrela (celebridade).   

Reconhecendo que ser queer é se colocar contra as normas pré-

estabelecidas e viver sem rótulos, podendo ser como quiser e da forma que 

quiser no que tange ao gênero, o sujeito pode ser um homem feminino, uma 

mulher masculina, ser um gay masculino ou afeminado e se respeitar as 

diferenças, não as considerando normais, apenas diferentes. Para o queer não 

há certo ou errado, há apenas o diverso.  

Portanto, analisando por esse prisma, podemos chegar a conclusão que 

os transformistas soteropolitanos que estão invadindo os espaços normativos 

sem pudor algum, fazendo com que todos sejam confrontados com o diferente, 

o diverso, o excêntrico, fazendo-se valer do direito constitucional que dá 

liberdade a todo cidadão de se expressar e do livre transitar, estes sujeitos 

podem se encaixar plenamente no conceito de queer  e sendo assim, não são 
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do gênero feminino e nem masculino, não possuem rótulos, são seres com 

gêneros fluídos que muda de acordo a cada contexto social. 
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