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RESUMO 

A presente dissertação de mestrado visa compreender, através de um olhar etnográfico, 

como as mulheres trans*, principalmente as transformistas de dois bares de Salvador, 

constroem e vivenciam a sua feminilidade. De acordo com o senso comum há uma ligação 

entre o sexo biológico e o gênero, que faz com que o “ser mulher” seja atrelado à idéia da 

Biologia, ou seja, para ser mulher seria necessário possuir uma vagina. Essa visão do senso 

comum é bastante estereotipada ao pressupor que a genitália define a identidade de gênero 

e, mais além, a identidade sexual. A partir das perspectivas transfeministas vemos que 

existem outros arranjos corporais que vão além do binômio “mulher-vagina/homem-pênis”, 

como é o caso das pessoas transgêneras, que são aquelas que produzem seu gênero a 

despeito das expectativas arbitrárias de construção do gênero ligadas exclusivamente ao 

sexo biológico. A experiência transgênera pode ser vivida de duas maneiras: como 

identidade (travestis e transexuais) e como funcionalidade (Transformistas, Drag queens/

kings, crossdressers). Pude perceber em campo que a construção do feminino pelas drags 

que estudei pode se dar de diversas maneiras, alinhadas com o ideal de feminilidade da 

sociedade ocidental ou mesmo subvertendo e desconstruindo esses rígidos parâmetros. 

Constatei ainda o quão arraigada está a transfobia até mesmo no meio LGBT que, muitas 

vezes, se recusa a aceitar e visibilizar as pautas trans* dentro do movimento, além de tratar 

com desdém, no caso dos bares da pesquisa, algumas travestis que transitam por esses 

espaços. Todo o meu trabalho é norteado por uma perspectiva transfeminista, que busca 

subverter a cis-heteronormatividade e posicionar o debate da legitimação das identidades 

transgêneras no campo político, já que é a partir dos micropoderes localizados na 

cotidianidade que se pode modificar o contexto social. Nesse sentido o trabalho busca 

contribuir, sob o ponto de vista de um feminismo interseccional, com o avanço do 

transfeminismo no Brasil através do alargamento das sujeitas que se inserem na categoria 

Mulher. 

Palavras-chave: Gênero. Transgeneridade. Feminismo interseccional 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem por objetivo compreender como as mulheres trans* de 

Salvador/BA, vivenciam a feminilidade e como constroem sua identidade a partir do que é 

tido por "feminino", sob o ponto de vista de um feminismo interseccional, discutindo como 

esse viés feminista se relaciona com os demais dentro do movimento. Apesar de permear 

todo o texto com minhas impressões e observações sobre o meu trabalho de campo 

etnográfico com mulheres trans* em Salvador/BA, realizado em três períodos de dois 

meses entre novembro de 2014 e abril de 2016, buscarei ao longo de toda a dissertação 

falar de minha experiência, analisando as respostas que obtive e as dúvidas que possam ter 

ficado desse processo tão complexo. 

Uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o gênero que lhe foi 

designado ao nascer, ou seja, alguém que nasceu com uma vagina, foi assignada como 

mulher e se identifica com o gênero feminino, por exemplo. Porém existem pessoas em 

que essa identificação não ocorre da maneira que se espera, resultando em uma não 

conformidade entre o gênero com o qual se identificam e o órgão genital que possuem. 

Desta forma, os termos “transgênero”, ou simplesmente trans* – com a presença do 

asterisco – são utilizados para designar pessoas não-cisgênero, ou seja, que não se 

identificam com o gênero com o qual foram assinaladas. Esses termos incluem uma série 

de identidades, tais como transexuais, travestis, drag queens/kings, transformistas, 

crossdressers, intersexuais e pessoas que se identificam com ambos os gêneros ou nenhum 

(COACCI, 2013; FEINBERG, 2006). 

O princípio que me guiou desde o início da minha militância e da minha vida 

acadêmica nos estudos de gênero é o de que o feminismo e a luta por direitos precisa 

abarcar todas as mulheres, levando em consideração suas diferenças e particularidades, 

desta forma, o feminismo interseccional foi um caminho “natural” para mim. O conceito 

de interseccionalidade foi primeiramente utilizado por feministas negras norte-americanas, 

que acreditavam que as opressões não aconteciam isoladamente, e sim se intersectavam em 

algum ponto, não apenas se sobrepondo e se somando, mas se influenciando mutuamente 

(COLLINS, 2000; RODRIGUES, 2013). Assim sendo, Kimberlé Crenshaw (2002) afirma 

que: 

a interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar 
as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais 
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eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o 
racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas 
discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições 
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 
interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas 
geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos 
dinâmicos ou ativos do desempoderamento (p. 177). 

Desta forma, é possível aplicar o conceito de interseccionalidade também se 

tratando de opressões advindas das identidades de gênero e sexuais, ou seja, este conceito, 

da forma que foi originalmente pensado, possibilita visibilizar as inúmeras maneiras de ser 

“mulher”, “sem cair no reducionismo de um principio unificador comum mas sem, 

contudo, resvalar para um relativismo que desloca as relações de poder envolvidas nas 

diversas formas de opressão, transformando-as em mero objeto de disputa 

discursiva” (RODRIGUES, 2013, p. 6). 

É tendo em mente esse conceito de interseccionalidade que proponho uma 

discussão sobre como a transgeneridade é percebida e recebida pelas diferentes vertentes 

feministas que encontramos na atualidade. O foco se dá em duas delas, as RadFems e as 

Transfeministas, existentes principalmente em meios virtuais, como na rede social 

Facebook, onde é possível ver um série de aproximações e dissidências entre elas.  

Discuto também as noções de feminilidade e de como essas são normatizadas e 

estereotipadas em nossa sociedade, estando intimamente e arbitrariamente ligadas à nossa 

anatomia corporal. Essa padronização dos corpos acontece inclusive dentro de espaços 

feministas, onde muitas ativistas relacionam o feminino unicamente à presença da vagina, 

o que mostro durante o trabalho que não é verdade. Minhas interlocutoras subvertem essa 

concepção conservadora, mostrando que outros corpos e outras formas de feminilidade 

também existem. 

Apresento ainda as interlocutoras dessa investigação, que tem identidades de 

gênero das mais variadas, e performam diversos tipos de feminilidade, da mais normativa à 

mais subersiva, mostrando como é o processo de construção de suas identidades artísticas e 

pessoais. Problematizo também a forma como elas são vistas e tratadas tanto nos meios 

LGBT e na cena trans* quanto pela sociedade em geral, nos dois locais em que pude 

acompanhá-las. 

A metodologia escolhida para a realização desta pesquisa foi a etnografia. Um 

estudo desse tipo sobre pessoas transgêneras implica na assimilação de um sistema de 

crenças e valores sociais de um grupo que é visto como “estranho” devido à sua 

marginalização dentro da sociedade em consequência da transfobia, como é o caso das 
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mulheres transexuais e travestis. Realizar esta etnografia me trouxe a possibilidade de 

conviver e interagir com as interlocutoras em lugares que para elas são bastante familiares, 

podendo perceber como elas se expressam, como se referem umas às outras, como se 

comunicam entre si e com o público, qual o conteúdo dos seus shows e como se vestem, 

me permitindo tecer uma narrativa sobre a maneira como elas constroem sua feminilidade 

no dia a dia. Cláudia Fonseca (2004) afirma que uma preocupação comum aos 

antropólogos é: 

construir modelos alternativos de vida social que fogem da lógica  
prevista e previsível da modernidade. E, para tanto, nada melhor do que o 
método narrativo — a ‘integração descritiva de eventos’, pedra angular 
de nossa disciplina. Os dados não falam por si mesmos. São moldados 
pela pesquisadora a temas de debate pertinentes ao campo acadêmico (p. 
7). 

Assim sendo, foi possível construir uma narrativa produtiva, articulando os dados e 

histórias colhidos em campo com a teoria estudada durante todo o mestrado. 

Hélio Silva (2009) se refere à etnografia como um “livro de andar e ver”, pois é 

exatamente isso que o etnógrafo faz em campo, tanto em contextos urbanos e rurais quanto 

em sociedades tribais. O fazer etnográfico se realiza através do trânsito do pesquisador 

pelo local estudado e da observação atenta das pessoas e aspectos físicos que envolvem 

esse lugar, desta forma “essa errância (a vida, o trajeto, o percurso), balizada pelo olhar e 

fixada pela escrita, condiciona o olhar que acompanha, segue o curso das pessoas em volta 

e a paulatina mudança da paisagem, focalizando cada objeto relevante ao olhar” (SILVA, 

2009, p. 175). 

Meu “andar” se restringiu a dois bares de público LGBT da cidade de Salvador, 

onde ocorrem shows de transformistas e drag queens. O primeiro deles foi a Creperia La 

Bouche, um bar ao ar livre localizado no bairro da Barra, na orla, em que os shows 

acontecem às quintas-feiras. O segundo foi o Âncora do Marujo, um tradicional bar LGBT, 

situado na rua Carlos Gomes, no bairro Dois de Julho, e que abriga shows de 

transformistas e promove diversos eventos com essa temática na cidade. Nesses dois 

lugares o trânsito sempre foi intenso, tanto de pessoas quanto de informações diversas que 

me ajudaram a entender as relações que presenciei. Já o meu “ver” incluiu mulheres trans* 

que frequentavam esses espaços – transformistas, drag queens, travestis, transexuais, 

clientes e funcionários dos bares – além dos shows, as interações das artistas com o  

público e entre si, as conversas paralelas e aleatórias, todos os ditos e não ditos incluídos 

nessas cenas. 

Minha pretensão inicial era trabalhar apenas com as mulheres transexuais e 
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travestis que frequentavam esses espaços, o que se mostrou inviável, já que encontrei 

poucas dessas sujeitas durante as minhas visitas. O que eu inicialmente imaginei ser um 

grande problema transformou-se em uma oportunidade de lançar um outro olhar à 

construção da feminilidade, uma vez que percebi nesse cenário uma multiplicidade de 

modelos de feminino, mais ou menos tradicionais, mais ou menos transgressores. Dessa 

forma foquei na observação das artistas transformistas e drag queens que se apresentavam, 

sem perder de vista as mulheres transexuais e travestis. Essa mudança de perspectiva me 

proporcionou uma comprovação do que há tempos já sabia por causa da teoria e da minha 

vivência cotidiana: a feminilidade é uma construção social e nada tem de inata àquelas que 

nasceram com uma vagina. Sobre esses pequenos entraves que nos fazem rever os rumos 

da pesquisa, Hélio Silva (2009) nos fala que 

o percurso do etnógrafo no campo deriva da conjunção exitosa ou 
atritada, isto é, pelos acordos e pelos entreveros entre a orientação que ele 
mesmo quer imprimir a seu itinerário e os itinerários permitidos, 
prescritos, previstos, aceitos pelos interlocutores/interagentes. Acordos 
que conduzem às melífluas fusões de horizontes ou a entreveros 
entrecortados de raios no horizonte e trovões sobre a cabeça. (p. 176). 

Destarte, esta dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro apresento os 

lugares onde realizei a pesquisa, discutindo as dimensões metodológicas da etnografia 

realizada e falando sobre os princípios que nortearam o trabalho. Trago ainda uma 

descrição sociológica das minhas principais interlocutoras – aquelas que pude assistir mais 

shows e ver com mais frequência nos locais –, apresentando suas principais características 

físicas, sua personalidade, como conduzem seus shows e a importância que cada uma teve 

na pesquisa. 

No segundo capítulo trago um breve histórico do feminismo destacando como se 

deu o surgimento de um movimento interseccional a partir do pensamento de feministas 

negras e lésbicas. Discuto ainda sobre como a transgeneridade é encarada pelos diferentes 

vieses do feminismo e do movimento LGBT, como suas pautas estão subrepresentadas em 

ambos os movimentos e o modo como uma política identitária e essencialista pode trazer 

prejuízos para aqueles e aquelas que não se encaixam nos padrões normativos de gênero e 

sexualidade.  

No terceiro capítulo discorro sobre a regulação e normativização sofrida pelos 

corpos, principalmente os femininos ou aqueles que não se encaixam no padrão cis- 

heteronormativo, relegando essas pessoas a um lugar abjeto na sociedade. Trato ainda 

sobre como essas pessoas constróem sua identidade e sua feminilidade em um contexto 
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que afirma que seus corpos são incorretos e que só existe uma maneira de “ser mulher”. 

Por fim, abordo a diversidade e a fluidez das identidades que encontrei na cena trans* de 

Salvador, fundamentada no conceito das teorias sociais do gênero e da sexualidade que 

tratam da construção dos corpos. 

A realização deste trabalho, para mim, foi um grande desafio, visto que minha 

formação acadêmica não é nas ciências humanas. Precisei habituar-me a novas maneiras de 

andar e ver o mundo e a etnografia foi uma forma muito rica e interessante de iniciar este 

processo. Entrar em campo e estar em contato com minhas interlocutoras foi inicialmente 

bastante difícil, mas com o passar do tempo fui adquirindo o traquejo necessário à 

etnógrafa e consegui me aproximar das interlocutoras, o que me proporcionou experiências 

inesquecíveis, além de resultados relevantes para a pesquisa. Sobre a necessidade, para o 

antropólogo, dessa experiência do campo, Lévi-Strauss (1991) nos fala: 

É por uma razão muito profunda, que se prende à própria natureza da 
disciplina e ao caráter distintivo de seu objeto, que o antropólogo 
necessita da experiência do campo. Para ele, ela não é nem um objetivo 
de sua profissão, nem um remate de sua cultura, nem uma aprendizagem 
técnica. Representa um momento crucial de sua educação, antes do qual 
ele poderá possuir conhecimentos descontínuos que jamais formarão um 
todo, e após o qual, somente, estes conhecimentos se ‘prenderão’ num 
conjunto orgânico e adquirirão um sentido que lhes faltava anteriormente 
(p. 415-416). 

Foi, portanto, com experiência do campo, que pude observar na prática uma série 

de situações e conceitos que previamente conheci por meio da teoria, enriquecendo e 

ampliando a minha visão sobre a temática estudada. 
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CAPÍTULO 01 
Etnografando a Transgeneridade em Salvador 

Neste capítulo abordo os aspectos metodológicos da experiência etnográfica que 

vivi com mulheres trans* na noite soteropolitana. Além disso, apresento os princípios que 

guiaram a pesquisa, a entrada no campo e as questões levantadas nesse momento, os locais 

em que realizei a investigação e as interlocutoras com as quais dialoguei. Abordarei 

também, ao longo de todo o capítulo, as dificuldades que enfrentei durante o período e o 

que aprendi no processo. 

A pretensão de realizar um estudo sobre como as mulheres trans* vivenciam a 

feminilidade e como constroem as suas identidades a partir do que é tido como “feminino” 

está ancorada na visão das interlocutoras da pesquisa, ou seja, valoriza o entendimento e a 

visão que “o outro” tem de si mesmo. Nesse sentido, a pesquisa, de caráter etnográfico, se 

constituiu em uma alternativa investigativa por permitir elaborar um quadro detalhado, 

interessante e potencialmente repleto de informações da vida social do grupo estudado. 

Ao trabalhar com grupos historicamente oprimidos, como é o caso das populações 

trans*, é de suma importância refletir cuidadosamente sobre como será a abordagem 

investigativa, para não correr o risco de silenciar e tratar como exótica a comunidade 

estudada. No caso deste trabalho, foi escolhida a etnografia com o intuito de perceber 

como as mulhes trans* percebem a si mesmas e umas às outras no que tange à suas 

vivências de feminilidade. No próximo tópico abordo questões relacionadas à etnografia de 

comunidades trans* em uma perspectiva teórica para, posteriormente, focar mais 

precisamente em meu trabalho de campo. 

1.1 A etnografia como abordagem investigativa 

É sabido que alguns aspectos de uma determinada cultura ou grupo social não são 

tão fáceis de perceber para quem observa de fora. Uma pesquisa etnográfica sobre 

mulheres trans* implica na apreensão de um sistema de crenças e valores sociais de um 

grupo que, apesar de compartilhar desse sistema, é visto como “estranho” devido à sua 
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marginalidade e por conta da transfobia, como é o caso das mulheres trans*. 

Gilberto Velho (1978, p. 124) afirma que é necessário, nesses casos, “um esforço 

maior, mais detalhado e aprofundado de observação e empatia”, proporcionado, então, pela 

etnografia, que valoriza as vozes das interlocutoras e dos interlocutores de uma 

investigação. Desse modo, nos diz Antônio Chizzoti (2010) que, “a interação direta com  

as pessoas na sua vida cotidiana pode auxiliar a compreender melhor suas concepções, 

práticas, motivações, comportamentos e procedimentos, e os significados que atribuem a 

essas práticas” (p. 65). Com isso a escolha pela etnografia se deu devido ao objetivo da 

pesquisa se centrar nas visões que as próprias sujeitas têm de si mesmas. 

Em se tratando de uma etnografia urbana, a alteridade nessa pesquisa não é tão 

acentuada como no caso de etnografias tradicionais, com grupos indígenas, por exemplo, 

em que a alteridade é extremada pois o outro tem crenças e valores muito diferentes dos da 

pesquisadora. No caso desta pesquisa, as interlocutoras estão inseridas na minha própria 

cultura, fazem parte da mesma sociedade que eu e compartilhamos a mesma língua. 

Mesmo assim, é necessário, como destacam Roberto Da Matta (1978) e Gilberto Velho 

(1978), que se exercite o “estranhamento do familiar”, isto é, que se transforme o familiar 

em exótico e, posteriormente, o exótico em familiar para que se possa melhor apreender a 

realidade daquele grupo. 

Seria a alteridade pouco acentuada em uma pesquisa sobre mulheres trans*? Larissa 

Pelúcio (2007) avalia que, mesmo compartilhando das mesmas crenças e valores sociais 

das mulheres trans*, a pesquisadora cisgênero, ao trabalhar com travestis,  percebe que 

essas mulheres representam o “exótico” mesmo dentro do “familiar”, pois seus corpos são 

vistos como desviantes e abjetos dentro da nossa sociedade, que é orientada por uma 

heteronormatividade compulsória. Segundo ela: 

é “familiar” [ver as travestis] como parte do “exótico”. Um exótico 
etnocêntrico que nada tem a ver com as categorias propostas [pela 
antropologia]. Assim, me vi diante de um exercício bastante instigante: 
(1) o de procurar entender o que as fazia tão “exóticas” e “perigosas” na 
paisagem social que me é familiar; (2) estranhar a minha própria visão do 
grupo, uma vez que, ao me esforçar para não folclorizá-las, estava de fato 
agindo dessa forma. Não admitir o estranhamento e o fascínio curioso 
que elas me despertavam, era, de certa forma, agir com arrogância, não 
dimensionando os significados de estar em um ambiente novo, 
desconhecido, e que por isso mesmo, exigia de mim cautela para me 
mover e humildade para aprender. (PELÚCIO, 2007, p. 97). 

Este relato ensinou-me sobre o modo de perceber e agir no meu trabalho de campo, 
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com as interlocutoras da pesquisa, tão exotificadas, como veremos, quanto as travestis 

estudadas por Larissa Pelúcio. Também sobre a etnografia, aprendi que tão importante 

quanto olhar a cena em que as  interações  do  trabalho  de  campo  aconteceram  foi  ouvir  

o  que  disseram  as minhas interlocutoras. Para Roberto Cardoso de Oliveira (1998), tanto 

o olhar como o ouvir são como “duas muletas”, que permitem a pesquisadora caminhar, 

embora não sem dificuldade, nos processos de produção do conhecimento. Assim como o 

olhar, é preciso treinar o ouvir e aprender a captar as sutilezas da interação entre as 

pessoas. No caso desta pesquisa sobre mulheres trans*, em específico, o ouvir teve um 

papel fundamental na apreensão dos locais e dos sujeitos, visto que o trabalho se 

desenrolou em lugares muito ricos em músicas e conversas: as interlocutoras são artistas 

que dublam canções, interpretam esquetes teatrais e conversam com a plateia e entre si, 

além de haver intervenções do público nos shows e muitas conversas paralelas. Tudo isso 

foi um material riquíssimo, que, em campo, por vezes chegava a mim de uma vez só, então 

precisei prestar atenção em tudo e anotar mental e fisicamente as informações que julguei 

pertinentes dentro dessa miscelânea de sons e vozes. 

No que tange à ética em pesquisa, foi necessário problematizar como seria a minha 

relação com as interlocutoras com as quais dialoguei. Ceres Victora (2013) aponta que a 

relação entre o pesquisador e o pesquisado é complexa e deve ser refletida nos trabalhos 

etnográficos, particularmente no que tange à interferência que o pesquisador causa na vida 

do grupo pesquisado e o que é ético ou não nessa relação, que é uma relação de poder. A 

autora cita o caso de um filme feito sobre os índios Charrua, no Rio Grande do Sul, que se 

sentiram insatisfeitos com o produto final de várias formas: no uso da sua imagem, que 

para eles não foi apropriada, no relato da sua história e no uso de seus objetos cotidianos, 

que foram transformados em objeto de consumo para o público. A autora afirma que a 

apropriação de elementos da cultura do grupo pesquisado é inevitável, pois tudo que 

escrevemos, falamos, gravamos ou fotografamos é uma forma de apropriação. A questão 

para ela é conseguir uma forma de retratar a realidade do outro de forma ética e 

responsável, já que não retratar seria, de certa forma, invizibilizar essas pessoas. As 

reflexões de Ceres Victora são relevantes para essa investigação sobre mulheres trans*, 

pois o grupo pesquisado é bastante marginalizado e foi preciso muito cuidado para tentar 

retratá-las de forma correta e ética. 

As técnicas de registro das experiências vividas em campo foram as mais diversas: 

escrita em caderno de notas de campo, gravações, fotografias e filmagens com o auxílio de 
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um aparelho celular, que me ajudaram a descrever mais criteriosamente as indumentárias e 

performances das interlocutoras da pesquisa. Além disso, após cada visita foi elaborado um 

diário de campo, contendo uma descrição densa e minuciosa dos fatos observados 

durante a visita. Em uma etnografia, o diário de campo é um instrumento fundamental e 

indispensável, pois além de registrar os acontecimentos de um determinado dia, permitiu 

que eu começasse a pensar e sistematizar as informações ali contidas. Cláudia Fonseca 

bem analisa a sua importância: 

O diário é um instrumento que tem viajado através das diferentes épocas. 
[…] Redigir sistematicamente o diário ia me levando a uma certa 
perplexidade. À força de ter a experiência de outros lugares, de escrever 
descrições e depois ler e reler essas descrições, acontece algo na 
percepção da gente - a sensação de aventura vai cedendo lugar a uma 
contemplação da alteridade (FONSECA, 1999). 

Conforme o roteiro de escrita de diários de campo semanais do Bacharelado em 

Estudos de Gênero e Diversidade da UFBA, elaborado por Felipe Bruno Martins 

Fernandes (2014), em cada diário descrevi o ambiente, a disposição das mesas, as pessoas 

que transitavam pelo espaço, como elas se vestiam, como falavam, como se portavam; 

detalhei as performances de cada artista, seu figurino, cabelo e maquiagem, bem como as 

músicas escolhidas e o que conversavam com o público. Nos diários relatei também as 

minhas próprias impressões e questionamentos, articulando a teoria estudada ao que estava 

vendo e vivenciando na prática, além de análises que foram fundamentais nas etapas 

posteriores da pesquisa. Cada diário foi numerado e datado para que a identificação fosse 

mais eficiente no momento da análise. 

Ao final do trabalho de campo, todo o material produzido e coletado durante a 

pesquisa, tais como panfletos, flyers, anotações na caderneta de campo, roteiros de 

observação, bem como os próprios diários de campo, contendo o registro de minhas 

experiências na noite trans* de Salvador e de minha interação com as interlocutoras da 

pesquisa contribuíram com a construção da presente dissertação. Todos esses dados, que 

serão apresentados densamente no próximo tópico, foram sistematizados, a fim de 

proceder às análises empreendidas. 

2. A entrada em campo: a “menina que escreve” 

A etnografia é calcada em uma ciência do concreto, sendo a interação entre o 

pesquisador e seus interlocutores, o ponto de partida da abordagem (FONSECA, 1999). 
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Desta forma, a observação participante foi a principal técnica utilizada não só por ser a 

mais interativa, mas principalmente por ser a que melhor permitiu estabelecer uma relação 

de  proximidade  com  as  interlocutoras,  o  que  facilitou  extrair  diversas informações 

importantes bem como perceber várias nuances do comportamento delas. Antes de 

começar de fato a pesquisa de campo, realizei uma visita preliminar em cada um dos dois 

locais que pesquisei que ocorreram nos dias 04/11/2014, na Creperia La Bouche, e 

23/11/2014, no bar Âncora do Marujo. Para isso, elaborei um roteiro de observação 

(APÊNDICE A), que serviu como guia de campo, com o intuito de direcionar o meu olhar 

para as situações que fossem pertinentes à pesquisa. 

A preparação para o campo, entretanto, começou bem antes, a partir de diversas 

leituras, tanto de textos básicos apresentados nas disciplinas do primeiro ano do curso de 

mestrado, sobre ciência e epistemologia, quanto trabalhos mais específicos sobre gênero e 

sexualidades, além de teses e dissertações com tema e metodologia pertinentes ao meu 

projeto. Essas leituras foram fundamentais no modo como eu apreendi o que foi visto em 

campo, pois como Roberto Cardoso de Oliveira (1998) alertou, nossa primeira experiência 

enquanto pesquisadoras, no campo, é a domesticação teórica do olhar. Segundo ele: 

a partir do momento em que nos sentimos preparados para a investigação 
empírica, o objeto, sobre o qual dirigimos o nosso olhar, já foi 
previamente alterado pelo próprio modo de visualizá-lo. Seja qual for 
esse objeto, ele não escapa de ser apreendido pelo esquema conceitual da 
disciplina formadora de nossa maneira de ver a realidade. Esse esquema 
conceitual - disciplinadamente apreendido durante o nosso itinerário 
acadêmico (...) - funciona como uma espécie de prisma por meio do qual 
a realidade observada sofre um processo de refração (CARDOSO DE 
OLIVEIRA, 1998, p. 19). 

Nesse sentido, enquanto pesquisa interdisciplinar, articulei reflexões do campo da 

antropologia, dos Estudos de Gênero e dos Estudos Trans* de base transfeminista para 

disciplinar o olhar que direcionei às mulheres trans* de Salvador durante o trabalho de 

campo. 

Um elemento fundamental para a realização desse trabalho etnográfico foi a 

caderneta de campo. Desde o início, meu orientador, Felipe Fernandes, me alertou a fazer 

apenas breves anotações, para que minha atenção se focasse mais nas situações de campo 

do que na anotação dessas situações no caderno. Apesar disso, no primeiro momento, eu, 

etnógrafa de primeira viagem, não conseguia largar o caderno, anotando nele tudo que 

achava relevante na cena, o que nunca foi pouca coisa! Na primeira visita, logo após o 

show das transformistas na Creperia La Bouche, quando as artistas estavam andando pelo 

bar e conversando com as pessoas, Felipe, que me acompanhou nessa primeira visita, me 
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apresentou a Kaysha Kutner, que disse ter me visto escrever durante todo  o  show,  e  que 

queria ver o  caderno.  Antes que eu tivesse oportunidade de explicar de que se tratava a 

pesquisa, ela arrebatou o caderno de minhas mãos e começou a lê-lo em voz alta, perdendo 

o interesse quando viu que estava apenas descrevendo o local. Percebi neste momento o 

quanto esse caderno iria impactar a percepção que as pessoas teriam de mim. 

A partir daí, em todas as visitas, elas me viram fazendo anotações em um pequeno 

bloco, o que naturalmente despertou a curiosidade, tanto delas quanto do público, em saber 

o que tanto eu escrevia. Em pouco tempo fiquei conhecida na cena trans* de Salvador 

como “a menina que escreve”. Apesar de desde o início ter conversado com elas sobre a 

pesquisa e explicado que eu iria frequentar ativamente os bares por um tempo, a cada show 

elas faziam alguma brincadeira sobre o fato de eu estar anotando e perguntavam um pouco 

sobre o trabalho, tendo várias vezes sido chamada ao palco para falar da minha pesquisa. 

Por vezes tentei diminuir a frequência com que fazia anotações, passando a tirar 

fotos e gravar algumas apresentações, mas não adiantou: o caderno tornou-se uma figura 

tão forte nas minhas visitas que virou um quadro quase permanente dos shows. Muitas 

vezes, principalmente na La Bouche, onde as mesas ficam na mesma altura do palco, elas 

iam até o lugar onde eu estava, tomavam meu caderno e liam para todos, inventando várias 

partes e fazendo graça, o público sempre ria bastante. Obviamente eu ficava bem 

envergonhada e apreensiva, mas deixava estar. Quando elas me viam sem caderno elas 

logo perguntavam por ele, dizendo que eu escrevesse “tudinho que depois elas iam ler”. 

Depois de um tempo Valerie O’rarah aprendeu meu nome, e quando falava comigo no 

início do show às vezes brincava que eu estava escrevendo para o “Jornal Massa” – um 

periódico sensacionalista predominantemente policial e de baixo custo que circula em 

Salvador – e às vezes perguntava sobre a pesquisa e falava para os presentes que eu era a 

“menina que escreve”. 

O caderno também intrigava muitos dos espectadores do show, vários deles me 

abordavam perguntando quando ia sair no jornal a matéria que eu estava escrevendo, ou se 

era para um blog, e eu sempre explicava que era para um trabalho da universidade. Para a 

pesquisadora é sempre um desafio explicar para as suas interlocutoras exatamente o que ela 

faz. Larissa Pelúcio (2007) passou por algo parecido em sua pesquisa de doutorado, em 

que a melhor explicação partiu justamente de uma das travestis que estudava, que resumiu 

dizendo que ela estava a escrever “um livro sobre as travas”. No meu caso, explicar o que 

eu estava fazendo para minhas interlocutoras não foi tanto um problema, visto que na 
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minha primeira visita Felipe me apresentou para as três artistas com quem eu mais convivi, 

esclarecendo sobre do que se tratava minha presença ali. Para as transformistas que eu via 

com menos frequência ou para as pessoas que frequentavam esses espaços e que 

geralmente eu só via esporadicamente era mais complicado, porque geralmente me 

perguntavam em meio ao barulho dos shows, onde era difícil falar qualquer coisa. Eu 

sempre tomava bastante cuidado com o que respondia, fazendo o possível tanto para não 

rebuscar demais minha explicação nem dar uma resposta muito simplista, subestimando a 

capacidade das minhas interlocutoras de entender o trabalho. Apesar disso, certa vez um 

rapaz não conseguiu entender o que eu fazia e, por mais que eu explicasse, ele continuava 

achando que eu era jornalista e que estava escrevendo para um jornal. 

Algumas situações envolvendo o caderno foram até engraçadas: em um dos shows 

de Gina D’Mascar no bar Âncora do Marujo havia um rapaz hétero
 
sentado na mesa à 1

minha frente, de costas para mim, virado para o palco. Comecei a perceber que de vez em 

quando ele lançava umas olhadelas para trás que me fizeram supor, ou que ele estava me 

paquerando – o que achei improvável, visto que ele estava acompanhado de uma moça –, 

ou que ele estava extremamente curioso pra ver o que eu escrevia no caderninho. Aceitei 

como verdadeira a segunda hipótese e achei graça, pensei que meu caderno despertava 

mais curiosidade nas pessoas do que aquela famosa caixa misteriosa dos programas de 

auditório da TV. Às vezes era divertido, como nesse caso, e às vezes senti que me 

distanciava das minhas interlocutoras, talvez por trazer o status da minha pesquisa ou ser o 

que me marcava como pesquisadora, e não nativa, nesses espaços. 

Ingressar no campo, me estabelecer como pesquisadora e criar redes de interações 

com as Drag Queens/transformistas da noite de Salvador foi um processo bastante 

trabalhoso e difícil, em parte devido à minha falta de experiência no trabalho etnográfico, 

pois precisei aprender rapidamente vários “macetes” sobre estar em campo, o que  

observar, o que ouvir e o que falar, como perder a vergonha e interagir com as pessoas e 

até no pós campo, na escrita dos diários, que no início foi uma dificuldade. Apesar disso, a 

experiência em campo se mostrou bastante enriquecedora e produtiva, além de muito 

divertida, já que os shows foram sempre maravilhosos e me proporcionaram inúmeros 

momentos de diversão, tanto no Âncora do Marujo quanto na Creperia La Bouche, espaços 

que descrevo a seguir. 

 Sei que ele era heterossexual porque Gina D’Mascar já havia perguntado publicamente sobre a sua sexualidade.1
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3. Os espaços de sociabilidade trans* de Salvador 

Escolhi  dois  estabelecimentos  na  cidade  de  Salvador  onde  ocorrem  shows   de 

transformismo como lócus da pesquisa. Um deles é o bar e creperia La Bouche, localizado 

no novo calçadão da Barra, em um lugar conhecido como “Beco da Off”, nome que remete 

a uma antiga boate gay ali localizada. O segundo local escolhido é o bar Âncora do 

Marujo, que fica na avenida Carlos Gomes, no bairro Dois de Julho, na região central de 

Salvador. O bar funciona em uma casa antiga e estreita, e conta com um pequeno palco onde 

acontecem os shows – de terça a domingo –, apresentando diversas artistas com 

performances das mais variadas. A seguir apresento em detalhe cada um desses lugares. 

1. Creperia La Bouche 

A Creperia La Bouche está localizada no bairro da Barra, onde mora uma grande 

parte da classe média e média alta de Salvador e que é um local de grande fluxo de turistas 

durante o todo o ano. No novo calçadão da Barra, que foi remodelado e concluído no ano 

de 2014, existem vários bares que atendem aos mais variados gostos e públicos. A “La 

Bouche”, como é conhecida pelas minhas interlocutoras, fica em uma rua perpendicular ao 

calçadão, já próxima ao Farol da Barra, que é popularmente conhecida como o “Beco da 

Off”, em referência a uma boate que havia naquele local. Em uma parede de madeira ao 

lado da entrada do bar está afixada a placa da creperia, onde é possível ver a logomarca 

que  consiste  no  desenho  de  uma  boca  vermelha  com  os  dizeres “LA   BOUCHE, 

CREPRERIA & BAR” (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1: Placa da fachada do bar 
FONTE: Arquivo pessoal Dafne Campos 

O espaço do bar é amplo, completamente ao ar livre, por onde inúmeras mesas se 
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espalham. São tantas mesas e por todos os lugares que não se percebe nitidamente de que 

bar é cada mesa. De uma ponta a outra do beco existe uma grande galeria de esgoto 

coberta, por onde escapa um forte mau cheiro e frequentemente algumas baratas, 

contrastando bastante com a aparência de limpeza e organização que o novo calçadão passa 

e com o brilho e glamour das artistas que lá se apresentam. 

O bar em si é bastante pequeno e abafado, cabe apenas um balcão, o caixa e uma 

pequena escada de ferro preta que dá acesso a um minúsculo primeiro andar, onde ficam os 

banheiros. As transformistas se apresentam na creperia todas as quintas-feiras, a partir das 

23h e o show segue geralmente até 02h. O local onde as artistas se apresentam não é 

exatamente um palco, apesar de funcionar como um. O palco é o espaço em frente ao bar, 

onde são colocadas caixas de som, uma mesa e algumas cadeiras de apoio.  No esquema 

abaixo é possível ter uma ideia de como se organiza o bar, embora a configuração das 

mesas seja variável: 

 

FIGURA 2: Mapa distribuição das mesas do “La Bouche” 
AUTORIA: Dafne Campos 

Durante o primeiro semestre de 2015 Salvador enfrentou um período de chuvas 

muito fortes e frequentes, o que fez com que vários shows fossem cancelados na Creperia 

La Bouche. Por causa disso o bar decidiu investir em uma grande tenda fechada, para 

proteger os clientes da chuva e do vento, que é fortíssimo na orla. A tenda resolveu 

parcialmente o problema da chuva, mas a quantidade de pessoas que ali cabia era bem 
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pequena, já que a cobertura se estendia apenas na parte da frente do bar. Desta 

maneira, o local ficava sempre muito apertado e abafado, o que não impedia as pessoas de 

estarem lá todas as quintas-feiras. 

2. Bar Âncora do Marujo 

O bar Âncora do Marujo definitivamente não se parece com um bar quando se olha 

de fora. Ele funciona em uma casa antiga estreita e não tem nenhum cartaz na fachada 

indicando o estabelecimento. Ao entrar, damos de cara com    um pequeno terraço, onde há 

três  bancos  estofados,  de tecido  listrado,  uma  mesa de  centro,  várias  plantas, cartazes 

emoldurados pendurados nas paredes brancas com as fotos das artistas que se apresentam a 

casa, como Valerie O’rara, Marina Garlen (in memoriam), Dion Santyago, Bia Mathieu, 

Gina D’Mascar e muitas outras que eu não conheci. Em uma parede em frente à rua, vemos 

um grande cartaz rodeado de luzes pisca-pisca, com as cores do arco-íris e grandes letras 

brancas onde se pode ler o nome do bar “ÂNCORA (desenho de uma âncora) 

MARUJO” (FIGURA 3). 

 

FIGURA 3: Logomarca do bar 
FONTE: Arquivo pessoal Dafne Campos 

Depois  de  atravessar  o  terraço,  passamos  por  uma  porta  de  madeira  branca  e 

subimos uns poucos degraus, chegando a uma sala com alguns sofás iguais aos do terraço e 

outros no mesmo modelo, só que com estampa de zebra. Há também algumas mesas 

redondas, pequenas, com cadeiras em volta. Além disso há uma mesa um pouco maior, 

retangular, coberta com uma toalha vermelha e com duas cadeiras brancas de plástico, que 
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geralmente ninguém usa. Ao lado dessa mesa, há uma escada que vai até um pequeno 

primeiro andar, onde observei várias pessoas subindo e que depois soube que funciona uma 

cozinha, mas naquele momento estava desativada. Esta sala também estava decorada com 

cartazes emoldurados de transformistas de várias gerações de Salvador. Além dos quadros, 

um peixe espada adornava uma parede mais alta, com uma lâmpada de cada lado, uma azul 

e uma vermelha. 

Depois dessa sala, subimos mais uns degraus e finalmente chegamos ao local onde 

acontecem as apresentações. É um espaço estreito e pouco ventilado, com um bar logo no 

início, do lado direito da porta, e o palco no fundo do cômodo. Há uma fileira de sete 

mesas do fundo até bem próximo ao palco, todas iguais, redondas e brancas, com cadeiras 

soltas e um grande banco estofado com tecido de zebra, apoiado em toda essa parede e que 

serve para todas as mesas. Do lado oposto há ainda algumas mesas, também encostadas na 

parede, deixando o espaço do meio livre para a passagem das pessoas. 

O palco é pequeno, apenas um pouco mais elevado que o resto do local, com uma 

cortina arco-íris que esconde a entrada para o camarim, um local pequeno, perto dos 

banheiros, onde todas as artistas trocam de roupa. Ao lado da porta de entrada desse 

cômodo, na parede oposta ao palco, há uma televisão pela qual os clientes podem 

acompanhar o show em tempo real, a chamada com jocosidade por “TV Vaticano”, nos dias 

em que a casa está muito cheia e caso estejam muito distantes ou sua visão  esteja 

obstruída pelas pessoas. As paredes de todo o bar são revestidas de cerâmica até mais ou 

menos um metro de altura e na parte superior foi aplicada uma textura preta. A decoração 

do salão onde acontecem os shows é feita por uma série de quadros de diversos tamanhos, 

a maioria deles retratando cenas e animais marinhos, como tubarões, golfinhos e tartarugas 

marinhas (FIGURA 4): 
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FIGURA 4: Mapa distribuição das mesas do “Âncora do Marujo” 
AUTORIA: Dafne Campos 

Quanto ao bar onde são preparadas as bebidas, ele consiste em um espaço bem 

pequeno, com um balcão em que bandejas com copos repousam e acima do qual taças 

coloridas de acrílico ficam penduradas, além de um pequeno aquário iluminado com 

alguns peixinhos vivos. No bar fica também o equipamento que controla o som ambiente e 

os microfones das artistas que, vez por outra, quando surge algum problema técnico, 

solicitam ao bar que ajeitem os equipamentos.  

O bar pertence e é gerenciado por um casal gay, Fernando e Wilson, ambos 

senhores brancos de meia idade, bastante simpáticos e falantes. No local ainda trabalham o 

irmão de Wilson e sua cunhada, Angélica, que é a garçonete e é bastante querida tanto 

pelos fregueses quanto pelas artistas da casa. O Âncora do Marujo é um bar bastante 

antigo e tradicional no meio LGBT de Salvador. Apesar de ser um local bastante simples, é 

o berço da maioria das artistas transformistas da cidade, onde se apresentam pela primeira 

vez e onde muitas comemoram seus aniversários. Durante o trabalho de campo, muitas 

vezes, fui a primeira cliente da noite a chegar. Em uma dessas vezes, Angélica estava 

sentada sem fazer nada, então aproveitei para conversar um pouco com ela e perguntar 

sobre a história do lugar.  Ela me disse que o bar funciona naquele local há dezesseis anos 

e que desde a mudança para aquele local havia shows de drag queens e transformistas. 

Afirmou que os proprietários sempre tiveram contato com as artistas e que, antes de existir 

na configuração atual, o bar se resumia a uma barraca na praia, chamada  “Espaço 

Alternativo Âncora  do Marujo”, em referência à entidade do candomblé cultuada pelo 
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casal, o  Caboclo Marujo . Desde essa época o espaço já era voltado ao público LGBT, 2

mas por ser apenas uma barraca não tinha uma estrutura que comportasse shows 

frequentes, embora eventualmente as artistas se apresentassem em luaus que eles 

promoviam ou em outras ocasiões.  

Soube ainda que todo ano, no dia 13 de dezembro, que é o dia do Caboclo Marujo, 

é realizada uma pequena procissão no bar que segue pela Avenida Carlos Gomes, em 

que a Garota Marujo, escolhida em concurso no ano, se veste a caráter e desfila à frente, 

com a estátua que geralmente fica em um canto do bar. O cortejo sai do Marujo em direção 

a algum dos outros bares que existem na avenida, previamente acertado entre Fernando e 

os proprietários dos bares. Quando nenhum dos bares está aberto no dia, a procissão 

apenas dá um passeio pelas redondezas e volta ao lugar original. Geralmente há flores e 

fogos de artifício. 

Depois da barraca na praia, Angélica me falou que o estabelecimento se mudou 

para uma outra casa, próxima da atual, também na rua Carlos Gomes. O local era pequeno, 

onde havia shows ao vivo, geralmente de voz e violão. Ainda não havia show de 

transformistas porque não havia palco nem espaço. O bar, já com o nome atual, funcionava 

apenas às sextas-feiras e aos sábados. Nesse primeiro local ficaram por cerca de três anos, 

se mudando em seguida para o lugar onde está até hoje. Angélica conta ainda que foi com 

muita dificuldade que conseguiram se estabelecer ali, pois muito do espaço teve que ser 

remodelado, onde hoje é o palco haviam banheiros e onde hoje são os banheiros, era 

apenas um depósito, e que o local teve que se submeter a uma grande reforma antes da 

inauguração. De início só abriam aos finais de semana e, aos poucos, foram expandindo 

seu funcionamento para os outros dias. 

Nas minhas primeiras visitas ao Âncora do Marujo, achei que o público deste local 

seria bastante diferente do público da La Bouche, por causa da localização de cada um 

deles, o primeiro em uma região popular do centro da cidade, numa rua que é conhecida 

por ser um ponto de prostituição, enquanto o último em uma das áreas mais nobres da 

cidade. Minhas suspeitas iniciais provaram-se apenas parcialmente corretas, pois o público 

dos dois lugares acaba por ser bastante semelhante, inclusive sempre via muitas pessoas 

que frequentavam regularmente os dois espaços. A diferença que eu percebi entre eles é 

O Marujo é uma entidade do candomblé de tipo “caboclo” que representa mulheres e homens que 2

trabalharam, navegaram e se relacionaram com o mar. Luis Nicolau Parés (2012) assinala que o 
Caboclo Marujo, na Bahia, é um símbolo do candomblé que ultrapassa a esfera privada dos terreiros, 
internalizando a estética e a imagética gay. 
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que a La Bouche recebe um maior número de homens mais velhos e turistas, bem como de 

casais heterossexuais e mulheres cisgênero, acompanhadas ou não, além de pouquíssimas 

mulheres trans* que não as artistas. Já o Âncora do Marujo recebe mais rapazes jovens, 

que muitas vezes vão em grupos, raras são as mulheres cisgênero e a adesão maior é do 

público de travestis e transexuais, muitas delas que trabalham na rua pelas redondezas do 

bar. 

4. As interlocutoras da pesquisa: Transformistas, Travestis e Transexuais 

Ao pensar no tema para este trabalho me perguntei que interlocutoras iria encontrar 

no campo e como os rumos da pesquisa iriam ser definidos a partir desses encontros. 

Inicialmente planejei focar a pesquisa em mulheres transexuais e travestis, não nas 

transformistas que fazem shows, mas com as idas a campo fui percebendo que poderia 

extrair um material muito rico sobre a construção da feminilidade voltando minha atenção 

também para as artistas, que não deixam de ser englobadas pelo guarda-chuva trans*. 

Nos dois espaços escolhidos para a pesquisa, a quantidade de mulheres transexuais 

e travestis era substantivamente menor do que a de transformistas e percebi que elas 

compareciam, na maior parte das vezes, em ocasiões especiais, como aniversários das 

artistas ou eventos de competições, como o The Voice Marujo. Uma excessão foi Luana 

Lopes, que por diversas vezes encontrei no Âncora do Marujo, até mesmo em dias de 

pouco movimento. 

Ademais, a pesquisa e a análise não se restringiram apenas às figuras dessas 

mulheres, mas também ao ambiente, ao público que frequentava os locais, aos donos e 

funcionários dos estabelecimentos, às interações entre elas e ao que falavam sobre diversos 

assuntos, os ditos, os não ditos e os subentendidos daqueles espaços. Dessa forma, cada 

interlocutora e cada interação contribuíram de uma forma particular para os resultados 

desse trabalho. Apresento a seguir algumas das interlocutoras com quem tive a 

oportunidade de conviver e interagir durante o campo. 

1. Valerie O’rarah 

Valerie O’rarah foi a primeira artista com quem tive contato na noite de Salvador, 

na Creperia La Bouche. Meu orientador, Felipe Fernandes – que já frequentava os bares e 

conhecia as artistas –, nos apresentou e desde o primeiro momento ela se mostrou bastante 
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simpática e disposta a participar do meu trabalho. Valerie é uma figura que não passa 

despercebida, ela é alta, negra e gorda, sempre muito falante e extrovertida em seus shows, 

tanto na La Bouche quanto no Marujo, geralmente ela é a anfitriã, que conversa e interage 

muito com o público, abrindo e encerrando os espetáculos e apresentando as atrações, além 

de interpretar também algumas canções e fazer esquetes teatrais junto com as 

companheiras. 

Seu figurino é um espetáculo à parte: seja com vestidos longos, decotados e cheios 

de brilho, vestidos curtos de cores fortes ornados com uma meia arrastão ou até longas 

túnicas com pedras bordadas e estampas de animais, Valerie está sempre impecável na 

produção. Além disso, ela possui uma variada coleção de perucas, de várias cores, 

tamanhos e texturas, cabelos loiros e ondulados, um mais curto, metade preto, metade 

branco e fios bastante compridos, com uma textura semelhante a dreadlocks são alguns dos 

penteados que costumam fazer parte dos seus looks, sendo complementados por uma 

infinidade de faixas de tecido ou de pedraria na cabeça. 

Quanto à maquiagem, ela costuma fazer um contorno no rosto e no colo, afinando 

nariz e bochechas, além de fazer parecer que tem seios maiores. Geralmente usa cores 

fortes de batom, como vermelho ou vinho, e faz olhos e sobrancelhas muito marcados, com 

bastante sombra de cor escura e brilho, indo do canto do canto do olho, até as têmporas e 

subindo pela testa, onde ela geralmente arremata colando algumas pedras brilhantes, 

búzios ou falsos dentes de algum animal. Seus acessórios são grandes e extravagantes, 

sempre com muita cor e muito brilho, podendo ser usados vários ao mesmo tempo. 

Os espetáculos de Valerie, pelo que pude perceber, podem ser divididos em três 

tipos: conversas e brincadeiras com o público, geralmente no início do show e entre uma 

atração e outra; dublagem – na maioria das vezes de músicas de cantoras brasileiras de 

MPB e apresentação de esquetes, ou seja, pequenas atuações dubladas de vídeos cômicos 

populares na internet. 

2. Rainha Loulou 

Meu contato com Rainha Loulou se deu no Âncora do Marujo, logo na primeira 

noite que estive lá, no concurso The Voice Marujo, em que ela era uma das juradas. Loulou 

é branca, baixa e  

magra, geralmente usa perucas loiras e onduladas, não variando muito de cabelo e 

suas roupas e maquiagens são bastante discretas se comparadas com as de Valerie, por 
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exemplo. Sua personagem se aproxima bastante de uma mulher comum . Seu figurino é 3

composto de vestidos curtos e longos, lisos ou estampados, sempre bastante alegres, mas 

sem ser espalhafatosos, passíveis de ser usados por qualquer mulher no seu dia a dia, bem 

como a maquiagem, sempre bastante elegante, bem marcada, mas sem exagero. 

As apresentações de Loulou geralmente se limitam a ser anfitriã da noite e dublar 

algumas poucas músicas, de estilos variados, tanto em português quanto em outras línguas. 

Durante o meu campo vi Loulou se apresentar poucas vezes se comparada a outras artistas, 

apesar disso, a presença dela nos shows das colegas no Marujo é constante, seja montada 

ou de “cara limpa”. Além disso Loulou é bastante querida, com 15 anos de transformismo 

ela acumulou uma legião de fãs na noite LGBT de Salvador, que sempre vão prestigiá-la 

em seus shows, vibrando muito com cada apresentação. Além de se apresentar na noite, 

Loulou também trabalha com arte quando não está montada, ela é maquiadora, figurinista 

e produtora cultural. 

Pude perceber, tanto durante os shows, quanto em seu perfil no Facebook que 

Loulou é bastante engajada politicamente, por várias vezes a vi no palco tecendo 

comentários, ainda que bem humorados e em tom de brincadeira, sobre o cenário político 

do momento. Além disso, vejo em seu Facebook diariamente postagens de cunho político, 

com um viés de esquerda e feminista, que analisarei mais densamente no próximo capítulo. 

3. Mitta Lux 

A primeira vez que vi Mitta Lux foi através de uma foto no Facebook de uma 

amiga, que havia ido a um de seus shows no Âncora do Marujo. Mitta é uma drag  queen/

transformista reconhecidamente muito bonita, tendo ela participado de vários concursos de 

beleza promovidos não só pelas casas que sediam  shows de transformismo em Salvador, 

como também em competições nacionais, tal qual o Concurso de Transformistas, do 

Programa Silvio Santos, no SBT. 

Mitta é branca, alta e magra, adepta do candomblé. Suas caracterizações 

geralmente envolvem perucas loiras ou avermelhadas, lisas ou com leves cachos, 

maquiagem marcante e forte, mas não exagerada, com olhos marcados, lábios bem 

desenhados e pintados de cores marcantes, como vermelho ou roxo. Além disso, costuma 

usar lentes de contato coloridas em tons de azul ou verde. Suas roupas incluem bastante 

 Uso aqui o termo “comum” para indicar uma mulher ordinária, que não está inserida no glamour do mundo 3

transformista, e não no sentindo de normalidade, sem indicar se essa mulher comum é cisgênero ou trans*.
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brilho, bordados de pedrarias, transparências, corpetes afinando a cintura, saias com 

babados e saltos altíssimos, acessórios grandes e brilhantes, tudo com muito glamour. Em 

meu trabalho de campo soube que quem costura suas roupas é Angélica, garçonete do 

Âncora, que também produz muitas outras drag queens de Salvador. 

O repertório de apresentações de Mitta prioriza a dublagem de músicas de divas 

pop internacionais, como Beyoncé, que é sua favorita e sua marca registrada na noite 

LGBT de Salvador. Suas dublagens são sempre bastante enérgicas e dançantes, com 

coreografias similares às dos clipes das músicas que performa, muito divertidas de assistir. 

Além disso, Mitta também apresenta pequenas esquetes de vídeos e comerciais junto com 

Valerie O’rarah, às quintas-feiras na La Bouche, arrancando boas gargalhadas da plateia. 

4. Kaysha Kutner 

Kaysha Kutner, a “Pérola Negra da Bahia”, como é chamada por Valerie, é uma 

transformista negra, baixa e muito magra. Seus looks de cabelo variam bastante, às vezes 

um curto e muito liso com franja, outras um mais comprido ondulado e com luzes 

vermelhas, ou ainda usa seu cabelo natural, um vistoso black power. A maquiagem de 

Kaysha, assim como a da maioria das drags evidencia bastante os olhos, com bastante 

brilho, cores metálicas e preto, enquanto que nos lábios prevalece várias matizes de rosa. 

Seu figurino inclui muitas roupas justas e curtas, geralmente usando preto como base e 

uma cor mais clara ou com brilho se destacando na produção. Vestidos e blusas 

transparentes ou de tecido furado (semelhante a uma meia arrastão) são bastante usados 

por ela, deixando aparecer por baixo um sutiã bordado com pedras brilhantes. Seus 

acessórios são marcantes, mas nada muito extravagante ou exagerado. 

As performances de Kaysha têm na dança um ponto bastante forte, ela é uma boa 

dançarina e todos a reconhecem por isso. Assim como Mitta, ela costuma interpretar divas 

pop internacionais, principalmente Rihanna e Jessie J., cujas músicas são as mais pedidas 

pelo público durante os shows e, de fato, são apresentações muito boas. Kaysha e Mitta, 

quando dançam juntas, é um espetáculo maravilhoso de se ver e sempre são um sucesso! A 

artista é extremamente bem humorada e está sempre fazendo graça, mesmo quando não 

está se apresentando. Juntamente com Mitta e Valerie, é responsável pelos shows que 

acontecem às quintas na La Bouche, shows esses que são sempre incríveis e engraçados, 

mesmo sendo repetidos semana após semana. Geralmente é Kaysha quem faz os números 

de encerramento do show na creperia, interpretando suas cantoras favoritas e, por vezes, 
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tem dificuldade em finalizar, pois as pessoas pedem sempre bis. 

5. Euvira 

Euvira foi uma figura que chamou bastante a minha atenção logo da primeira vez 

que pus os olhos nela, em um dia muito cheio na Creperia La Bouche. De pele negra, com 

uma barba comprida e volumosa em harmonioso contraste com um rosto maquiado, boca e 

olhos bem marcados, um turbante colorido na cabeça e nas orelhas grandes brincos 

dourados, além de um bindi, acessório que as mulheres indianas usam no centro da testa e 

uma espécie de piercing com uma fina corrente, que ia do nariz até um ponto próximo à 

orelha. Usava saltos altos e um vestido preto e longo, preso ao pescoço e de costas 

totalmente nuas até a cintura, deixando à mostra músculos e tatuagens. Além disso, em um 

de seus ombros repousava uma espécie de xale do mesmo tecido do turbante. Essa 

basicamente é a imagem habitual de Euvira, turbantes coloridos, adornado com pedras, 

penas ou flores, que podem também dar lugar a uma grande peruca crespa, formando um 

black power. Suas roupas são geralmente mais básicas, vestidos lisos de malha ou uma 

combinação de saias e blusas, sempre com um salto alto. Olhos marcados e emoldurados 

por longos cílios, boca sempre colorida de cores fortes, por vezes preto ou azul. 

A artista é anfitriã no Âncora do Marujo na “Terça Estranha”, que ocorre 

semanalmente, em que se apresentam as drags não convencionais. Euvira é bem 

humorada, mas a comédia não é exatamente o foco das suas apresentações, ela prefere 

interpretar músicas mais fortes e introspectivas, carregadas de emoção, algumas em 

francês, outras de Tulipa Ruiz, mas na minha opinião, suas melhores performances são as 

das músicas de Elza Soares, que ela interpreta magistralmente. 

Desde que eu conheci Euvira ela me convidou a adicioná-la no Facebook, onde é 

possível conhecer um pouco sobre sua personalidade e seu posicionamento político. Fica 

bastante claro que ela participa muito ativamente da militância LGBT e feminista, além de 

ser também bastante atenta ao que se passa no cenário político nacional. Em seu perfil ela 

se descreve como “Drag do Fim do Mundo | Drag Não Recomendada | Dama da Noite | 

Drag Nagô”, o que evidencia bem a sua forma subversiva de expressar a feminilidade. 

6. Malayka SN 
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Malayka, assim como Euvira, faz parte das drag queens “Estranhas”, aquelas que 

destoam do ideal super feminino que geralmente essas artistas expressam. Eu a conheci na 

primeira “Terça Estranha” em que estive presente, tendo me chamado atenção por ostentar 

uma espessa barba pintada de azul, combinando com a cor do cabelo. Malayka é negra, 

alta e gorda e usa grossos óculos de armação bem estreita. Sua caracterização para os 

shows é bastante peculiar, seu cabelo varia desde perucas loiras e lisas até crespas e 

coloridas ou ainda chapéus sobre seu cabelo natural pintado de azul. No rosto, além de 

bastante maquiagem – porém bem diferente daquela convencional, com pontos de cor 

restritos a olhos e boca –, Malayka por vezes pinta o rosto inteiro de preto, vermelho ou 

dourado, por exemplo, dando destaque às cores contrastantes dos cílios. Além disso, 

colados ao rosto vemos toda sorte de penduricalhos, desde pedaços de papel e correntes de 

metal até flores de plástico, criando um visual propositadamente bizarro, o que faz parte do 

seu estilo de drag queen, do qual falarei com mais detalhes no capítulo 3. No que diz 

respeito às roupas, Malayka, assim como Euvira, apresenta um estilo mais sóbrio, vestidos 

comuns, curtos ou longos, poucas vezes com brilho, aliados a alguns acessórios mais 

ousados, como meia-calça vermelha e cinta liga, por exemplo. 

Quanto às performances, Malayka geralmente interpreta músicas mais dramáticas e 

um pouco tristes, como Adele e Amy Winehouse, muitas vezes dubla sentada, com o 

microfone em um pedestal, trabalhando bastante os braços e a expressão facial. Antes de 

cada apresentação, Malayka retira os óculos para que seu rosto fique mais visível, o que 

talvez  a impeça de interagir  um  pouco  com  a plateia,  já que sua visão  fica prejudicada. 

Além disso, a artista também faz algumas performances de protesto e de fundo político, 

que nem sempre são apreciadas pelas colegas e pelo público . Assim como Euvira, 4

Malayka é muito atuante politicamente, tendo grande aproximação com o movimento 

LGBT e feminista. Seu Facebook é recheado de postagens problematizando o machismo e 

a homo-lesbo-transfobia. 

7. Alehandra Dellavega 

Conheci Alehandra em 2014, enquanto ela competia no concurso The Voice Marujo 

e recebia uma série de críticas dos jurados, mas depois desse dia a vi poucas vezes, 

somente em eventos especiais no Marujo. No início de 2016 encontrei-a novamente em 

 No capítulo 2, conto mais detalhadamente sobre as performances políticas de Malayka.4
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uma das minhas visitas e foi ela que puxou assunto comigo, perguntando se eu era “a 

famosa menina que escrevia tudo num caderno”, eu confirmei e achei engraçado o fato de 

minha fama ter se espalhado. Ela perguntou do que se tratava, se eu escrevia para um blog, 

um jornal ou algo parecido, respondi que era uma pesquisa da universidade e ela 

prontamente se disponibilizou a ajudar se eu precisasse, o que me deixou bastante feliz 

com a receptividade ao meu trabalho. 

Alehandra Dellavega é negra, muito magra e alta, com olhos grandes e expressivos. 

Ela é careca e essa é sua característica física mais marcante, costuma adornar a cabeça com 

chapéus ou pequenos tufos de cabelo encaracolado ou trançado, colado no couro cabeludo. 

Usa uma maquiagem bastante forte nos olhos, que geralmente passa da testa e chega até a 

cabeça, com destaque especial para as sobrancelhas, que por vezes são desenhadas com 

glitter colorido, combinando com a cor do batom. Ela costuma usar brincos enormes e 

brilhantes, geralmente pendendo até a altura do colo. Suas roupas consistem basicamente 

em vestidos muito curtos, com pedras bordadas, ou algum tipo de macacão de malha, justo 

e colado ao corpo, por vezes ela exibe o peito nu, contrastando com uma saia de babados, 

além de saltos bastante altos. 

A artista me contou que é “filha” de Ferah Sunshine – outra artista que se apresenta 

no Marujo – e que em sua primeira aparição montada ela ainda não era Alehandra 

Dellavega, e sim Penélope que, segundo ela, era horrorosa, com um batom feio e uma 

peruca bagunçada. Mesmo após Ferah tê-la arrumado melhor, ela disse que não se sentiu 

representada naquela personagem de longos cabelos, foi quando sua “mãe” teve a ideia de 

raspar seu cabelo e fazer-lhe uma maquiagem “bafo”, diferente da convencional e a partir 

daí Alehandra passou a gostar e se identificar com sua personagem, adotando para si um 

visual andrógino. 

Alehandra refere-se a si mesma e às colegas geralmente no masculino, e me fala 

que “não é trans”, e sim “um gay”, como a maioria ali. Eu perguntei se alguma das drag 

queens que ela conhecia era trans* e ela pareceu confusa, dizendo que “assim, eles são 

gays, tanto é que eles têm pênis e tudo mais, mas tem também as travestis que não fazem 

show”. Percebi que ela ficou um pouco constrangida em falar de pênis, e que associava o 

“ser trans” com a extirpação do pênis, então, para ela, aparentemente, se a pessoa trans* 

não fez a cirurgia de transgenitalização é apenas “um gay”, reproduzindo assim o senso 

comum sobre transgeneridades da sociedade brasileira. 

8. Gina D’Mascar 
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Conheci a fama de Gina D’Mascar antes de conhecer a pessoa. Fotos suas 

estampam as paredes do Marujo, outras artistas, vez por outra, falam sobre ela e logo que 

definimos o bar como um dos locais da pesquisa, Felipe me contou que nas segundas feiras 

havia um espetáculo chamado “O caldo da VaGina”, apresentado por ela, após os ensaios 

do bloco afro “Cortejo Afro”, que acontecem às segundas-feiras no pelourinho durante o 

verão, apresentado por ela. Fiquei bastante curiosa para assistir esse show, porém só tive 

oportunidade de vê-la em cena no início de 2016. Neste ano, até o fim do meu trabalho de 

campo, seus shows aconteceram nas quartas-feiras. 

Na noite em que fui prestigiá-la, Gina chegou bastante tarde, com uma grande 

caneca de cerveja na mão, cumprimentando as pessoas e brincando com elas. Ela é uma 

figura bastante peculiar, com sua maquiagem exagerada e nada convencional, com cores 

fortes pelo rosto inteiro, cílios desenhados, batom fora dos contornos da boca e dentes 

pintados de preto, simulando cáries. Assim que pousei os olhos naquela  personagem, 

minha mente me transportou para minha cidade natal, Campina Grande, no auge da minha 

infância, nos anos 1990, quando uma figura bastante parecida se fazia presente em todas as 

emissoras de TV locais: o que hoje eu imagino se tratar de uma drag queen chamada 

“Biuzinha Priqui”. Biuzinha fazia shows de humor por todo o estado, num estilo 

semelhante a Gina, fazendo piadas de teor sexual e se vestindo como uma mulher caricata, 

de camadas populares e com cabelos verdes, roupas coloridas e maquiagem imitando a 

perda de um dente. Talvez esse tenha sido meu primeiro contato com o mundo do 

transformismo.  

Gina D’Mascar, além da pintura facial, conta ainda com uma espécie de roupa de 

baixo com enchimentos de espuma na barriga, nas nádegas e nos grandes seios, que cobre 

o corpo inteiro, inclusive braços e pernas com várias camadas de tecido. Imaginei o quão 

quente deveria ser toda aquela parafernália. Quanto às roupas, Gina usa vestidos de 

variados tipos, longos e curtos, lisos ou estampados, mas sempre chamativos e 

espalhafatosos, combinando com a imagem geral da personagem. Seu cabelo é geralmente 

o mesmo, loiro, crespo e volumoso, que não chega a formar um black power, mas sim uma 

“maçaroca” propositadamente bagunçada, eu imagino, para completar o ar cômico da 

personagem. 

Seus shows parecem não seguir um roteiro pré definido: ela dubla algumas 

músicas, tendo uma preferência especial pela sambista Alcione, a quem imita os gestos e 
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trejeitos comicamente, e faz também algumas esquetes semelhantes às que Valerie, Mitta e 

Kaysha apresentam na La Bouche. Apesar disso, o ponto alto dos seus shows parece ser a 

conversa e a interação dela com o público. Gina tem uma série de brincadeiras e mini 

quadros durante o show, conhecidos pela maioria das pessoas, como por exemplo o 

“Pergunte à tia Gina”, em que ela se senta e a plateia lhe faz perguntas as mais variadas, 

sobre relacionamentos, trabalho ou até sobre a vida pessoal dela, ao que ela responde em 

forma de brincadeira, aconselha e faz piada. Outro quadro chama-se “Mãozinha, 

mãozinha”, em que ela chama um rapaz para o palco e diz à plateia para cantar o trecho de 

uma música de Cláudia Leite que contém essas duas palavras, então o rapaz tem que 

levantar as mãos enquanto Gina passa as mãos pelo seu corpo, tentando tirar sua roupa e 

tocando suas partes íntimas. A comicidade do quadro se dá ao constranger o rapaz, que 

tenta se desvencilhar, mas ela não deixa. 

9. Luana Lopes  5

Luana Lopes foi a única travesti que eu encontrei com frequência durante as 

minhas visitas ao Âncora do Marujo que, como já mencionei anteriormente, é frequentado 

majoriamente por homens gays. Luana é negra, tem cabelos pretos naturais, não muito 

longos e alisados, é magra, não muito alta, e recentemente colocou implantes de silicone 

nos seios. Ela não frequenta o Marujo em um dia fixo, a vi algumas vezes nas Terças 

Estranhas, nos domingos, em shows de Valerie e em outros dias aleatórios, às vezes ela vai 

para assistir os shows, outras chega um pouco mais cedo só para conversar com Angélica. 

Em conversa com Angélica, ela me falou um pouco sobre a vida de Luana Lopes e 

sobre o contexto em que ela vive e transita. Luana faz programa nas redondezas do Marujo 

e quando termina o trabalho gosta de ir ao bar ver os shows e oferecer ajuda a Angélica no 

que for preciso. Angélica conta que ela é uma pessoa muito legal e tranquila, que é ótima 

de se conversar e que tem muitas histórias, pois no pouco tempo que ela trabalha na noite 

de Salvador, várias coisas já lhe acontecerem, desde atender clientes horríveis que a 

maltrataram e agrediram fisicamente, quanto clientes que foram bons e a ajudaram em 

alguma coisa. Apesar disso, Luana é sempre alegre e gosta bastante de conversar e contar 

suas histórias, que ela narra sempre de uma maneira performática, fazendo caras, bocas e 

gestos. 
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Luana mora em uma espécie de pensão, junto com outras travestis que se  

prostituem, uma casa grande, com vários quartos que elas alugam e dispõem de comida, 

roupa lavada e outras comodidades, pagando uma certa quantia a outra travesti, que 

comanda a casa, e é como a cafetina das demais. Esse arranjo é descrito por Larissa 

Pelúcio (2007), ao estudar as travestis que se prostituem na cidade de São Carlos, em que 

ela afirma que a cafetinagem entre as travestis também é um amadrinhamento, fornecendo 

orientação sobre como se transformar em travesti e garantindo proteção física e aceitação 

na zona de prostituição em que trabalha. Angélica me contou ainda que todas que moram 

nesse local sabem que é, de alguma forma, uma relação de exploração, mas muitas 

travestis se sujeitam a isso por falta de opção, pois vêm do interior e não têm outro lugar 

para ficar, outras, ainda, ficam lá por terem sido expulsas de casa porque a família não 

aceita o fato de elas serem travestis. 

10. Luka Bahia  6

Luka Bahia é uma travesti que vi poucas vezes no Âncora do Marujo, mas que cuja 

presença naquele espaço me fez levantar uma série de questões relevantes para a pesquisa. 

Luka é negra, baixa e magra, e nas vezes em que a vi, usava cabelos castanhos, longos e 

ondulados. Ela trabalha fazendo programa na noite de Salvador e suas roupas são 

geralmente bastante curtas, grandes decotes, barriga e pernas à mostra e sandálias sem 

salto. Talvez por perceber que não é muito bem tratada pelas pessoas que frequentam o bar, 

Luka adota uma postura bastante peculiar: ela não é simpática nem sorridente, tem um 

andar firme e decidido e está sempre de cabeça erguida. 

A primeira vez que vi Luka foi durante a festa de aniversário de Rainha Loulou, no 

início de 2015, no Âncora do Marujo, ocasião em que várias artistas estavam fazendo 

apresentações em homenagem à aniversariante. Ela chegou já próximo ao final da noite e 

passou algum tempo conversando com algumas artistas ao lado do palco. Pouco depois, 

Luka somiu dentro do camarim e em seguida reapareceu no palco, usando um vestido 

preto e longo, com uma fenda lateral, que parece ter sido feito no improviso ali mesmo, 

pouco antes da apresentação. Ela não foi muito aplaudida como as outras artistas, várias 

pessoas soltaram gritos e da plateia consegui ver várias pessoas aos risos e cochichos. Em 

outra ocasião pude ver pessoas lhe falarem coisas quando ela passava, ao que ela sempre 
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retrucava com veemência, gerando gargalhadas das pessoas ao redor. O tratamento 

recebido por Luka, começou a me dar pistas sobre a hierarquia entre as trangeneridades 

que transitam pela noite LGBT de Salvador, que será analisada no Capítulo 3. 

11. Marina Garlen 

Marina Garlen foi uma mulher trans* soteropolitana, artista e frequentadora do 

Âncora do Marujo e outros espaços LGBT da cidade que faleceu em janeiro de 2016, 

devido a problemas de saúde. Com 49 anos de idade e 35 de carreira, Marina foi uma 

figura de grande importância tanto no meio artístico quanto na militância pelos direitos 

LGBT na cidade de Salvador, tendo participado da ATRAS (Associação de Travestis e 

Transexuais de Salvador) e do Diretório Nacional LGBT da Associação  Brasileira de  

Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT). 

Descoberta e amadrinhada por Dion Santyago – uma influente transformista da 

cena trans* de Salvador –, Marina passou a se apresentar nos palcos soteropolitanos ainda 

muito jovem, tendo ganhado diversos prêmios pela sua arte. No momento de sua morte 

ocupava a cadeira LGBT do Conselho Nacional de Cultura do Ministério da Cultura do 

Governo Federal. Em suas performances a artista costumava usar músicas mais antigas da 

nossa MPB, sendo Marina Lima uma de suas cantoras preferidas, além de canções em 

italiano, idioma que aprendeu durante os 17 anos que morou na Europa (BARBOSA, 

2016). Marina foi uma artista muito querida e respeitada em Salvador, o que ficava 

bastante evidente em seus shows, em que era recebida com muito carinho pelos fãs e 

amigos. 

Pudemos ver neste tópico que as interlocutoras com quem tive a oportunidade de 

trabalhar, interagir e observar apresentam visuais, estilos e personalidades bastante 

diferentes entre si, cada uma performando uma feminilidade única e individual. Isto me fez 

pensar em como a construção da feminilidade, apesar de ser bastante influenciada pelos 

valores da sociedade na qual estamos inseridas, se dá de uma maneira muito única em cada 

indivíduo, seja em mulheres cisgênero, nas mulheres transexuais e travestis ou mesmo em 

atores transformistas, para quem o feminino é apenas temporário. Para este último grupo, o 

show é o principal momento de exibir a mulher construída a duras penas e, para tanto, cada 

uma delas utiliza uma estrutura de apresentação mais ou menos definida, como veremos no 

tópico seguinte. 

Após essa explanação metodológica e descritiva dos locais em que realizei a 
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pesquisa e as interlocutoras com as quais dialoguei passo, nos próximos capítulos, a 

descrever os resultados a que cheguei, que trouxeram compreensões e elucidações – sob o 

ponto de vista de um feminismo interseccional – a respeito da vida cotidiana das mulheres 

trans*, particularmente no modo como essas pessoas atuam politicamente. 
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CAPÍTULO 02 

Transgeneridades e Feminismos: encontros e distanciamentos 

Neste capítulo trago inicialmente a história do feminismo, evidenciando o 

surgimento do transfeminismo como uma vertente do movimento tradicional que tem  

como prioridade dar voz e lutar pelas demandas das mulheres trans*, que por vezes são 

invisibilizadas tanto pelo movimento LGBT quanto pelo feminismo. Pretendo abordar 

ainda as dissidências internas ao feminismo, que tanto contribuem para a pluralização e 

interseccionalização do movimento, mesmo quando algumas correntes, de forma 

equivocada, denunciam essa pluralização como barreiras às lutas das mulheres. Aponto 

ainda algumas idéias sobre como os estudos queer vem a contrapor as políticas identitárias, 

dando visibilidade àquelas pessoas que estão à margem do padrão binário de gêneros e 

sexualidades, uma vez que as mulheres trans* possuem necessidades e demandas distintas 

das pessoas homossexuais e bissexuais. Por fim, baseada em meu trabalho de campo, 

analiso a forma como as interlocutoras fizeram política na noite LGBT de Salvador. 

A ideia inicial para este trabalho surgiu a partir da minha experiência em espaços 

virtuais de militância feminista, como blogs e na rede social Facebook. Nessas plataformas 

pude acompanhar o crescimento de uma tendência entre algumas feministas jovens, em 

geral brancas e de camadas médias, de atacar mulheres trans* e excluí-las dos espaços de 

discussão feminista, deslegitimando sua identidade e afirmando que as mulheres trans* 

seriam nada mais do que “homens disfarçados” (sic). Essas mulheres se identificam como 

Feministas Radicais, ou Radfems. Percebo nas falas dessas Radfems a produção da unidade 

do sujeito político do feminismo como centrada exclusivamente no corpo, nas 

características biológicas e, para elas, “ter nascido” e ter “sido socializada” como  

“mulher” desde a mais tenra idade é o fator preponderante para se reivindicar e se auto- 

intitular feminista, o que discordo. 

Dentro do guarda-chuva trans* existem diversas identidades que, na prática, nem 

sempre são bem definidas e estanques, mas fluidas e, por vezes, situacionais. Jorge Leite 

Júnior (2008) aponta que as categorias “travesti” e “transexual” estão bastante próximas no 

discurso científico, na cultura de massas e na militância política. Em sua pesquisa de 

campo, o autor teve dificuldades em perceber os limites entre uma categoria e outra, e que 

muitas vezes nem as próprias sujeitas sabiam qual era a diferença. 

Enfrentei dificuldades similares durante o trabalho de campo. Como apontei no 

Capítulo 01, inicialmente foi difícil perceber como as interlocutoras se identificavam, pois 
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muitas delas falavam em transformismo, outras em drag queens, algumas se tratavam entre 

si, jocosamente, por “viado” ou “viada”, e outras eram chamadas de travestis. Com o 

passar do tempo, já mais acostumada à cena, percebi que as mulheres trans* que se 

apresentam e frequentam o Âncora do Marujo e a La Bouche são um grupo bastante amplo 

e diversificado, nem todas se identificam da mesma forma e essa pluralidade de 

identificações também foi vista na forma como elas se posicionavam politicamente. Luana 

Lopes, por exemplo, me contou que atendeu um cliente que faria seu primeiro programa 

que disse que “nunca tinha ficado com uma mulher trans”, ao que Luana respondeu “o que 

porra é trans?! Querido, eu sou travesti!”. Com essa fala de uma das interlocutoras vemos 

a pluralidade de vozes que circulam na cena trans* e, neste capítulo, abordarei essa 

pluralidade e a forma como se expressam politicamente, de forma mais ou menos  

engajada, mais ou menos de esquerda, mais próximas ou distantes dos feminismos e dos 

movimentos LGBT. 

De toda sorte, posicionando-se politicamente ou não, as mulheres trans* têm sua 

identidade rejeitada constantemente, seja em redes sociais, na mídia, no mercado de 

trabalho, na família, na vizinhança ou em suas outras relações cotidianas e profissionais. 

Além disso, essas mulheres são excluídas também da política formal, principalmente no 

que tange à ocupação de cargos de liderança e poder, e pude perceber, desde o início do 

trabalho de campo, que mesmo a atuação em defesa dos direitos da população trans* é um 

fator gerador de exclusão, o que faz com que o mundo da política, mesmo a política 

feminista, também seja estruturado pela transfobia. Percebemos ainda a importância dessas 

identidades para subverter a cis-heteronormatividade e posicionar o debate da legitimação 

das identidades trans* no campo político, já que é tanto na política formal como nos 

micropoderes localizados na cotidianidade que se pode modificar o contexto social. Assim 

sendo, é através da análise da posição abjeta em que as mulheres trans* se encontram 

podemos perceber algumas pistas das relações de poder permeadas pela discriminação 

transfóbica.  

É com base nisso que o princípio de todo o meu trabalho é lutar por um feminismo 

inclusivo, plural e que combata a violência contra todas as mulheres, incluso as mulheres 

trans*. Por isso essa dissertação se enquadra nos estudos sobre gêneros e feminilidades não 

normativos. Pretendo, portanto, contribuir com as reflexões transfeministas que buscam 

questionar os binarismos de gênero e produzir uma sociedade menos sexista e transfóbica. 
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1. A emergência de feminismos plurais a partir da crítica negra e lésbica 

Sabemos que as mulheres formam um grupo deveras heterogêneo. Cada uma com 

suas especificidades e particularidades e, dessa forma, torna-se impossível que um 

movimento hegemônico contemple as necessidades de todas. A história do feminismo, que 

conto um pouco nesta seção, mostra como este movimento social sofreu dissidências e 

modificações ao longo do tempo e como surgiram diferentes vertentes com enfoque em 

diferentes grupos de mulheres. 

Depois de sua primeira conquista – o sufrágio universal –, o feminismo, a partir da 

década de 1960, passou a se focar na liberação da mulher, ou seja, na luta para que as 

mulheres tivessem autonomia sobre seu corpo e sua vida. Nessa época, na Europa e nos 

Estados Unidos, o movimento feminista adquiriu bastante força, e as mulheres, pela 

primeira vez, falaram abertamente sobre a questão das relações de poder entre homens e 

mulheres, que se configuravam na opressão do homem sobre a mulher, a qual persistia a 

despeito da conquista de direitos jurídicos, políticos e econômicos que apenas teoricamente 

garantiam a igualdade entre os gêneros (PINTO, 2010). 

Até então, o feminismo baseava-se apenas nas experiências de mulheres brancas de 

camadas médias, européias e norte-americanas. Por este motivo, várias críticas começaram 

a surgir a partir do final dos anos 1970, argumentando que as feministas detiveram-se 

apenas à questão da desigualdade de gênero, “comum a todas as mulheres”, mas ignoraram 

questões transversais, que são de extrema relevância, pois fazem a opressão de gênero ser 

diferente para cada uma delas. A escritora e ativista negra Audre Lorde (1984) observou 

que “as mulheres brancas se focam apenas na sua opressão enquanto mulheres, e ignoram 

diferenças de raça, sexualidade, classe e idade. Há uma pretensão de homogeneidade 

encoberta pela palavra ‘irmandade’, que não existe de fato” (p.116). Já as feministas 

lésbicas buscaram desnaturalizar a heterossexualidade, apresentando-a como apenas uma 

das várias formas possíveis de sexualidade. Adrienne Rich (2010) afirma que “a suposição 

de que ‘a maioria das mulheres são heterossexuais de modo inato’ coloca-se como um 

obstáculo teórico e político para o feminismo” (p. 35). A heteronormatividade, de acordo 

com Monique Wittig (2006), já está tão imbricada na vida social que até mesmo os 

discursos sobre o que é cultura e o que é natureza não questionam a existência da relação 

heterossexual como sendo um campo social que se autorregula através dos discursos: “el 

piensamiento heterosexual es incapaz de concebir uma cultura, uma sociedad, em que la 
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heterosexualidad no ordenara no sólo todas las relaciones humanas, sino su producción de 

conceptos al mismo tiempo que todos los procesos que escapan a la conciencia” (p. 52). O 

pensamento heterossexual já foi de tal maneira naturalizado e legitimado socialmente que 

já não se percebe que é uma construção social que tende a universalizar os discursos e 

produzir conceitos através desta norma. 

A partir dessas críticas das feministas negras e lésbicas, passou-se a questionar 

quem seria o sujeito da teoria e do movimento, e a questão do feminismo e suas diferenças 

passou a ser central na produção de conhecimento de gênero e nas agendas políticas 

feministas (COACCI, 2013). Foi nesse contexto que começaram a aparecer vários 

feminismos buscando atender as demandas específicas que cada grupo de mulheres 

propunha. A questão passou a ser, dessa forma, reconhecer que as experiências das 

mulheres não podem ser enquadradas separadamente nas categorias nas quais se 

reconhecem. Por exemplo, não se pode analisar a experiência com a opressão de uma 

mulher negra pensando-se separadamente a discriminação racial, por um lado e a 

discriminação de gênero, por outro. Para Kimberlé Crenshaw (2002) tanto a raça quanto o 

gênero, nesse caso, precisam ser ampliadas para que possamos abordar a opressão a que  

são submetidas as mulheres negras, o que fez surgir a noção de interseccionalidade das 

matrizes de opressão e, por conseguinte, o “feminismo interseccional”, corrente 

reconhecida por valorizar as vozes e as experiências de todos as mulheres. 

2. A emergência do movimento LGBT e os perigos da política de identidades 

Durante a década de 1970 começou a surgir a ideia de uma identidade 

homossexual. De acordo com Guacira Louro (2001), essa foi uma época em que gays e 

lésbicas procuravam afirmar essa identidade no discurso e na prática, buscando a igualdade 

de direitos no interior da ordem social existente. Esse grupo procurava criar uma imagem 

positiva da homossexualidade, e tal discurso estabelecia limites e contornos, gerando um 

efeito regulador e disciplinador que, como veremos, afeta negativamente as experiências e 

as vidas das mulheres trans*. A autora ressalta que 

a política de identidade praticada durante os anos 70 assumia um caráter 
unificador e assimilacionista, buscando a aceitação e a integração dos/das 
homossexuais no sistema social. A maior visibilidade de gays e lésbicas 
sugeria que o movimento já não perturbava o status quo como antes. No 
entanto, tensões e críticas internas já se faziam sentir. Para muitos 
(especialmente para os grupos negros, latinos e jovens), as campanhas 
políticas estavam marcadas pelos valores brancos e de classe média e 
adotavam, sem questionar, ideais convencionais, como o relacionamento 
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comprometido e monogâmico; para algumas lésbicas, o movimento 
repetia o privilegiamento masculino evidente na sociedade mais ampla, o 
que fazia com que suas reivindicações e experiências continuassem 
secundárias face às dos homens gays; para bissexuais, sadomasoquistas e 
transsexuais essa política de identidade era excludente e mantinha sua 
condição marginalizada (2001, p. 544). 

Nos anos 1980, com o surgimento da aids, a homofobia intensificou-se, ao mesmo 

tempo que surgia, entre os grupos de militância, um sentimento de solidariedade, apesar 

das rusgas dentro do movimento. As políticas identitárias propostas pelo movimento 

LGBT, nesta década, foram importantes para a criação de políticas públicas para essa 

população, principalmente no que diz respeito ao combate à epidemia. Guacira Louro (id.) 

afirma que no final da década já havia surgido vários grupos ativistas, muitos deles se 

propondo a questionar as até então bem delineadas fronteiras sexuais e de gênero, a  

política de identidade homossexual estava em crise, expondo suas falhas e limitações. 

Segundo Paul B. Preciado (2011), nesse momento, 

se justapõem os movimentos feministas, homossexuais, transexuais, 
intersexuais, transgêneros, chicanas, pós-coloniais... As minorias sexuais 
tornam-se multidões. O monstro sexual que tem por nome multidão 
torna-se queer […]. É preciso admitir que os corpos não são mais dóceis. 
‘Desidentificação’ […], identificações estratégicas, desvios das 
tecnologias do corpo e desontologização do sujeito da política sexual são 
algumas das estratégias políticas das multidões queer” (p.14-15). 

Essa desidentificação da qual Paul B. Preciado fala, surge das sapatas que não se 

identificam como mulheres, das bichas que não se identificam como homens, das trans* 

que não se identificam nem como homens nem como mulheres. São as identificações 

estratégicas e a guerrilha de linguagem, que ressignificam identificações negativas ou 

ofensivas tais como “sapatas”, “bichas” ou “travas”, e as transformam em identidades 

resistentes à normalização cis-heterosexista, atentas ao poder totalizante dos apelos à 

“universalização”. 

Por não apresentar coerência normativa entre corpo, gênero, sexualidade e desejo, 

as mulheres trans* costumam ter a sua identidade de gênero negada. Isso ocorre porque a 

nossa sociedade está acostumada a pensar nas pessoas dentro de binarismos, ou seja, como 

se existissem apenas dois gêneros, o masculino e o feminino, cada um com características 

bem definidas e engessadas, principalmente baseadas no sexo de nascimento. 

Inspirada no pós-estruturalismo francês, Guacira Louro (2001) acredita que uma 

política de identidade pode se tornar cúmplice do sistema contra o qual se opõe, por isso 

critica a oposição heterossexual/homossexual como a categoria central que organiza as 

práticas sociais e as relações entre os sujeitos. Poderíamos tecer o mesmo paralelo para o 
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binarismo cisgênero/transgênero que, da mesma forma, passou nos últimos anos, a partir 

da emergência do transfeminismo a organizar as relações sociais que tratam questões 

trans*. Abordarei adiante a emergência dos transfeminismos mas, antes disso, invisto no 

conceito de performance de Judith Butler uma vez que podemos entendê-lo como uma das 

condições de possibilidade da emergência dessa corrente do feminismo que inclui as 

mulheres trans*. 

3. O conceito de performance 

Um conceito bastante importante e explorado dentro dos estudos trans* é o de 

performance. Judith Butler (2015) afirma que quando alguém se assume pertencente a um 

determinado “sexo”, a gramática da frase cria a suposição de que o sujeito indaga e decide 

sobre que “sexo” irá assumir aquele dia, como se essa fosse uma escolha altamente 

reflexiva. Mas o que impõe essa suposição é um aparato regulador da heterossexualidade, 

de forma que seria uma suposição do sexo imposta desde o início. A autora explica ainda 

que a performatividade não é um ato singular, visto que é sempre a repetição de uma 

norma ou um conjunto de normas e, na medida em que adquire a condição de ação no 

presente, esconde e dissimula as convenções de que é uma repetição. Este ato não é 

primariamente teatral; na realidade, sua aparente teatralidade se produz à medida em que 

permaneça dissimulada sua historicidade. 

Os atos performativos são formas de discursos que autorizam. Para Butler, a maior 

parte das expressões performativas são enunciados que ao serem pronunciados também 

realizam certa ação e exercem um poder vinculante. Se o discurso tem o poder para 

produzir aquilo que nomeia, ele está associado à questão da performatividade, assim sendo, 

a performatividade é uma esfera em que o poder atua como discurso. 

Ao comentar o pensamento de Judith Butler, Guacira Louro (2001) afirma que a 

linguagem que se refere aos corpos e ao sexo não faz uma constatação ou descrição deles, 

ao contrário, os corpos são construídos quando nomeados. Desta forma a linguagem 

produz os corpos e os sujeitos. Sobre a condição discursiva do reconhecimento social, 

Judith Butler (2002) afirma que ela precede e condiciona a formação do sujeito: não se 

confere reconhecimento a um sujeito, o reconhecimento é que forma e constitui o sujeito. 

Desta maneira, as mulheres trans* tem a obrigação de performativizar o que seria o 

ideal da identidade de gênero feminina (repetindo gestos, trejeitos, vestuários), bem como 
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utilizar tecnologias de gênero advindas da indústria farmacopornográfica , como aponta 7

Paul B. Preciado (2008), para serem entendidas como mulheres. Essa obrigação, porém,  

por vezes é subvertida e esse ideal de feminilidade é ressignificado por algumas sujeitas, 

como  as  drag  queens  “estranhas”  que  tive  oportunidade  de  observar  durante  o   meu 

trabalho de campo, e que apresentarei no próximo capítulo. Desta forma, como afirma 

Theresa de Laurettis (1994), é sempre necessário lembrar que: 

a feminilidade é puramente uma representação, um posicionamento  
dentro do modelo fálico de desejo e significação; não se trata de uma 
qualidade ou de uma propriedade da mulher. O que significa dizer que a 
mulher, como sujeito do desejo ou da significação, é irrepresentável, a 
não ser como representação (p. 230) 

Assim, é importante considerar que as identidades são sempre construídas; elas não 

são dadas ou acabadas num determinado momento, tanto na dinâmica do gênero como na 

dinâmica da sexualidade e não se pode estabelecer um momento em que a identidade  

sexual e/ou a identidade de gênero seja “assentada” ou estabelecida, visto que as 

identidades estão sempre se constituindo, elas são instáveis, fruto da representação humana 

através da performatividade e, portanto, passíveis de transformação (LOURO, 1997). 

O olhar lançado sobre as identidades pós-modernas parte do pressuposto de uma 

concepção de alteridade, trazendo também à tona o debate da teoria pós-colonial em 

consonância com a teoria feminista (PELÚCIO, 2012), já que ambas as abordagens 

lançam olhares às identidades como representações, neste caso, questionando-as a partir de 

uma visão ocidentalizada, falocêntrica e essencializadora das identidades e das sociedades 

que podiam ser muito bem observadas no início do movimento feminista. Com base nessa 

noção desessencializada das identidades de gênero que as mulheres trans*, num primeiro 

momento, e os homens trans, num segundo, constituíram um movimento político e teórico 

próprio, denominado transfeminismo, que, após a explanação da inviabilidade dessas 

agendas no movimento LGBT, será foco de análise própria. 

4. A invisibilidade das agendas trans* no feminismo e no movimento LGBT e as 

 Paul B. Preciado cunha o termo “famacopornografia” no livro Testo Yonqui (2008), em que relata sua 7

experiência pessoal com a autoaplicação de testosterona. Nesse texto, ele realiza uma retrospectiva histórica de 
eventos políticos, farmacêuticos, médicos e culturais que marcaram o século XX no que diz respeito ao sexo e à 
sexualidade humana, e como essas indústrias se relacionam com o crescente capitalismo ocidental. Segundo o 
autor, essa nova economia emergente se apoia na produção de hormônios sintéticos, na difusão global de imagens 
pornográficas, na criação de novas drogas legais e ilegais e na expansão da comunicação. Esses fatos indicam o 
surgimento da farmacopornografia, ou indústria farmacopornográfica, sendo este um regime pós-industrial, global 
e midiático. A palavra faz referência aos processos biomoleculares (fármaco) e semiótico-técnicos (porno) da 
subjetividade sexual.
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Políticas da Representação 

Pessoas trans* têm sua identidade invalidada diariamente pela sociedade, o que lhes 

proporciona uma série de violências que nós, pessoas cisgênero, só podemos imaginar. 

Porém, essa discriminação, muitas vezes, vem também de grupos nos quais essas pessoas 

deveriam ser acolhidas, como o movimento LGBT e o feminismo. Neste tópico, discuto 

sobre como essa discriminação interna impacta a vida de pessoas trans* e como isso afeta 

os rumos do movimento. Trago também aqui a importância das políticas de representação 

como forma de garantir que as demandas por representatividade de cada grupo minoritário 

sejam consideradas dentro da política formal. 

Homens gays vêm conquistando cada vez mais representatividade na mídia – 

diversos filmes, seriados e novelas têm retratado a homossexualidade de uma maneira mais 

positiva e menos estereotipada – e mais visibilidade para suas demandas específicas, como, 

por exemplo, o casamento homoafetivo. Porém, o que vemos com frequência é que quando 

se fala em movimento LGBT, associa-se apenas aos gays, esquecendo-se, muitas vezes, 

das outras identidades da sigla, principalmente as mulheres e homens trans*. É comum, por 

exemplo, ainda vermos notícias de travestis assassinadas serem divulgadas como sendo 

crimes motivados pela homofobia, quando sabemos que, na verdade, o que houve foi uma 

violência transfóbica. Às mulheres e homens trans* ainda são negados direitos básicos e 

fundamentais, como serem tratadas por pronomes correspondentes ao gênero com o qual se 

identificam ou usarem banheiros públicos sem sofrerem violência. 

É também comum pessoas trans* experimentarem violência e discriminação vinda 

de seus próprios pares LGBT. Não é raros ouvirmos no nosso dia a dia discursos 

misóginos e transfóbicos vindos de homens gays, frases do tipo, “nasci de cesárea para 

não precisar ter contato com uma vagina” ou “ser gay tudo bem, mas virar traveco já é 

demais”, deixam claro que para uma parte da comunidade LGBT, as únicas pautas que 

precisam ser discutidas são aquelas que beneficiam apenas os homens gays. Além disso, 

há uma profunda falta de interesse, por parte dos gays, em conhecer um pouco mais sobre 

as outras identidades que integram a sigla e quais as dificuldades enfrentadas por cada 

uma.  

Tive a oportunidade de ver isso na prática no bar Âncora do Marujo, quando, em um 

show de Gina D’Mascar, em que falavam da sigla “LGBT” e como ela havia mudado ao 

longo do tempo, que: “primeiro existia apenas o G, depois o GL, em seguida 

acrescentaram o S, então mudaram para GLBT e depois para LGBT, e que essa mudança 
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toda era confusa e que ela não conseguia acompanhar”. Um rapaz da platéia, em tom de 

deboche, falou que a sigla agora era “LGBTQI”, e Gina explicou: “esse Q é de queer, o 

queer é uma coisa assim, muito diferente, que eu não sei nem dizer o que é, de tão 

diferente”. Depois falou que o I era de “intersex, que é o hermafrodita”, essa explicação 

foi complementada por um rapaz da platéia que gritou “é o que só tem ovo!”, tudo isso sob 

muitas gargalhadas do público. Esse momento me gerou muita angústia, os rapazes 

ridicularizavam as identidades da sigla enquanto que a artista, mesmo que não 

propositalmente, reproduzia definições distorcidas e preconceituosas sobre cada uma 

delas. Apesar do desconforto que esses diálogos me causaram, foi preciso separar as 

categorias e conceitos nativos e a forma como as interlocutoras viam as pessoas LGBT, 

das definições da militância e da academia, principalmente das Ciências Humanas e 

Sociais, que procuram termos mais precisos e respeitosos para as identidades. Esse é um 

assunto que me traz um grande conflito interno, porque me pergunto até que ponto é 

aceitável as próprias pessoas LGBT (sejam as transformistas, sejam os rapazes gays que 

frequentam esses espaços) propagarem conceitos distorcidos e preconceituosos sobre esses 

assuntos. Eu tenho consciência de que ser LGBT e transitar por esse meio não  faz 

automaticamente o indivíduo ser politicamente engajado na luta, livre de preconceitos e 

contestador da cis-heteronormatividade, do mesmo modo que ser mulher não quer dizer 

necessariamente ser feminista e lutar contra o machismo, por exemplo. Sei ainda que não 

cabia a mim corrigir nem ensinar conceitos às pessoas que frequentavam o bar, 

principalmente quando não faço parte da sigla e estava ali como observadora, mas fiquei 

muito angustiada nesse dia em que vi homens gays de camadas médias, que tinham todo 

acesso à internet e à informação, serem tão cheios de preconceitos e tão pouco empáticos 

com as pessoas trans*. 

Além disso também verifiquei algumas situações que ilustram a transmisoginia de 

alguns frequentadores da noite LGBT de Salvador, que tomava forma principalmente no 

que diz respeito ao tratamento destinado às travestis Luana Lopes e Luka Bahia, ambas 

negras e que trabalham na rua, nas imediações do Âncora do Marujo. Luka esteve presente 

no aniversário de Rainha Loulou em 2015, e nessa ocasião, pude ver que o simples fato de 

ela se locomover pelo espaço gerava cochichos e risadas dos rapazes que estavam por lá, 

além de gritos e gargalhadas quando ela falava. Já com Luana, presenciei várias ocasiões 

em que ela não era levada a sério, mas a mais marcante foi durante a minha primeira visita 

ao Âncora do Marujo, quando ela havia acabado de chegar a Salvador, com toda sua 

alegria e entusiasmo, falando bastante e bem alto, provocando caretas de reprovação e 
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comentários maldosos sobre sua aparência e personalidade, por parte dos presentes na 

noite. Essa é uma forma cruel de discriminação: desumanizar alguém fazendo com que ela 

seja colocada no papel de ridícula, de alguém que não vale a pena ser levada a sério. 

Dentro do movimento feminista ocorre também algo semelhante, muitas feministas 

insistem em não reconhecer mulheres trans* como mulheres de fato. Podemos ver no 

Facebook uma série de páginas e grupos, organizados pelas feministas radicais, que se 

propõem a difamar e ridicularizar mulheres trans*, dedicando uma série de postagens à 

tentativa de provar que essas pessoas seriam homens cisgênero se dizendo mulheres para 

conquistar fama ou estuprar mulheres cisgênero em banheiros públicos, ou ainda lançando 

ofensas extremamente agressivas às mulheres trans*, chamando-as de “macho” ou 

“piroco”. Costumam dizer ainda que homens trans* são nada mais do que lésbicas 

masculinizadas que foram coagidas pelo movimento trans* a se hormonizarem. Tudo isso 

numa tentativa, muitas vezes proposital e consciente, de retirar a humanidade das pessoas 

trans*, pois destituídas dessa qualidade, qualquer ato de violência contra esses indivíduos 

parece menos grave. 

A partir desses conflitos vivenciados em campo e no meu dia a dia, posso retomar 

algumas reflexões teóricas sobre como os próprios grupos oprimidos tratam os sujeitos 

mais marginalizados e, além disso, qual é a alternativa política queer e feminista proposta 

por elas e eles na contemporaneidade. De acordo com Miriam Pillar Grossi e Sônia 

Malheiros Miguel (2001), uma ação afirmativa é a implantação de mecanismos com a 

intenção de afirmar e redistribuir direitos de grupos marginalizados. Tais ações são 

utilizadas, na prática, para equilibrar relações de gênero, geração, sexualidade ou raça/etnia 

em diferentes campos. Uma ação afirmativa é, portanto, uma forma de reparação que tem o 

objetivo de diminuir a distância da representação e presença entre homens e mulheres em 

diferentes dimensões da vida, significando assim, um empoderamento das mulheres que 

pode ser estendido às mulheres trans*. 

É importante considerar que apesar de sermos iguais em alguns aspectos – somos 

todos humanos –, somos bastante diferentes em vários outros, por isso é necessário que se 

reivindique direitos específicos, que se considere as peculiaridades de cada subgrupo, ou 

seja, algumas pessoas compreendem que necessitam de políticas especiais porque as suas 

realidades e identidades não são completamente idênticas às demais (COLLING, 2013). 

Assim sendo, torna-se complicado atender as reivindicações por inclusão política de um 

grupo sem incluir também as pessoas que fazem parte dele. Anne Phillips (2001) admite a 
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possibilidade de que um grupo majoritário possa substituir outro minorizado quando a 

questão é a representação de políticas e ideais com as quais concordam, mas que é 

impossível que se substitua legitimamente um grupo quando a demanda é a sua própria 

representação. Ela questiona: 

é concebível que pessoas brancas substituam outras, de origem asiática ou 
africana, quando está em questão representar determinados programas em 
prol da igualdade racial. Mas uma assembléia formada só por brancos pode 
realmente se dizer representativa, quando aqueles que ela representa 
possuem uma diversidade étnica muito maior? Representação adequada é, 
cada vez mais, interpretada como implicando uma representação mais 
correta dos diferentes grupos sociais que compõem o corpo de cidadãos. 
(PHILLIPS, 2001, p. 273). 

Desta forma, é essencial reconhecer as diferenças entre os indivíduos para assim 

poder criar ações afirmativas que visem diminuir as desigualdades políticas, sociais e 

econômicas entre os grupos historicamente oprimidos. Para isso, faz-se necessária uma 

política  de  representação,  na  qual  indivíduos  pertencentes  a  cada um  desses  grupos 

assumam cargos de poder dentro da política tradicional, defendendo suas demandas.  

A discriminação sofrida por pessoas trans* dentro do feminismo e do movimento 

LGBT, aliada à necessidade dessas pessoas de falarem sobre si e discutirem 

especificamente sobre suas demandas, fez com que surgisse uma nova vertente do 

feminismo, o transfeminismo, que, adotando um viés interseccional, passou a lutar pelos 

direitos das pessoas trans*, dando uma maior visibilidade à causa, como veremos a seguir. 

O transfeminismo defende também uma política de representação, e cada vez mais 

mulheres trans* estão se propondo a ocupar esses espaços na política formal. 

5. A emergência do Transfeminismo 

Em meados dos anos 2000, no Brasil, emerge o transfeminismo, dando voz e 

reivindicando o lugar das pessoas trans* nas agendas feministas e queer. Jaqueline Gomes 

de Jesus e Hailey Alves afirmam que esta vertente do feminismo 

reconhece a interseção entre as variadas identidades e identificações dos  
sujeitos e o caráter de opressão sobre corpos que não estejam conforme os  
ideais racistas e sexistas da sociedade, de modo que busca empoderar os corpos 
das pessoas como eles são (incluindo as trans), idealizados ou não, deficientes 
ou não, independentemente de intervenções de qualquer natureza; também  
busca empoderar todas as expressões sexuais das pessoas transgênero, sejam 
elas assexuais, bissexuais, heterossexuais, homossexuais ou com qualquer outra 
identidade sexual possível (2010, p. 15). 

Apesar dos debates acerca das identidades no feminismo já terem sido modificados, 
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ainda há brechas a respeito da interseccionalidade, já que, como vimos acima, nem todas as 

correntes do feminismo conseguem contemplar as identidades trans*, resistindo em aceitar 

estas mulheres como “mulheres de fato”, e, por vezes, mesmo quando as aceitam, não as 

visibilizam ou lhes permitem se posicionar politicamente (JESUS, ALVES, 2010). 

Uma política que conferiu autoridade aos sujeitos que não se enquadram ou que não 

desejam se enquadrar nas normas sociais de gênero e sexualidade é a Teoria Queer. O 

termo queer vem do inglês e pode significar estranho, ridículo, excêntrico, raro ou 

extraordinário. Originalmente, era usado como uma maneira de insultar homossexuais, 

pessoas trans* ou qualquer indivíduo que não apresentasse uma coerência normativa de 

sexo-gênero-desejo, mas foi ressignificado e passou a denominar a teoria e a política feitas 

por essas pessoas. Os estudos e as políticas queer não se baseiam em uma identidade 

natural (homem/mulher) ou em práticas sexuais (heterossexual/homossexual) tal qual as 

políticas feministas e LGBT.  Segundo Paul B.  Preciado (2011), as multidões queer 

repousam 

sobre uma multiplicidade de corpos que se levantam contra os regimes 
que os constroem como ‘normais’ ou ‘anormais’: são os drag kings, as 
gouines garous, as mulheres de barba, os transbichas sem paus, os 
deficientesciborgues... O que está em jogo é como resistir ou como 
desviar das formas de subjetivação sexopolíticas (p. 16). 

As pessoas que nascem com determinada morfologia e se identificam com o gênero 

considerado correspondente a elas (cisgênero), são tidas como normais, enquanto aquelas 

que não se identificam com o gênero que lhes foi arbitrariamente designado ao nascer 

(transgênero) são vistas como “anormais”, desviantes do padrão. Judith Butler (2015) 

afirma que se o gênero são as marcas da cultura agindo sobre o corpo sexuado, não é 

possível dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Segundo a autora, 

a hipótese de um sistema binário dos gêneros encerra implicitamente a 
crença numa relação mimética entre gênero e sexo, na qual o gênero 
reflete o sexo, ou é por ele restrito. Quando o status construído do gênero 
é teorizado como radicalmente independente do sexo, o próprio gênero se 
torna um artifício flutuante, com a consciência de que homem e  
masculino podem, com igual facilidade, significar tanto um corpo 
feminino como um masculino, e mulher e feminino, tanto um corpo 
masculino como um feminino (p. 26). 

Desta forma, a noção de corpo da sociedade brasileira exclui diversos sujeitos do 

lugar de normalidade, particularmente, no caso deste trabalho, as mulheres e homens 

trans*. 

As pessoas que afirmam que indivíduos trans* não seriam mulheres ou homens “de 
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fato” costumam argumentar que a experiência trans* é uma “farsa”, uma “imitação” ou um 

“engodo”. Esse pensamento nos leva a questionar o que seria a mulher ou o homem “de 

verdade”. Jorge Leite Júnior (2008) reflete que “‘a’ mulher, como uma identidade absoluta, 

não existe. Mas se esta ‘Mulher’, com maiúscula, não existe, com base em que se pode 

considerar as transexuais como falsas, caricatas ou simulacros?” (p. 173). Todo o debate 

sobre “mulheres e homens de verdade” acaba por afetar a noção que temos da humanidade 

mesma das pessoas trans*. Apesar de as pessoas travestis e transexuais não serem 

consideradas “humanos falsos”, dado o teor agressivo e discriminatório do termo, elas 

também não são consideradas “humanos plenos”, tornando-se assim, “humanos de segunda 

categoria” (id.). Com essa idéia, podemos notar como a falta de uma humanidade plena 

para as pessoas trans* influencia diretamente em suas vidas e na restrição do acesso a 

direitos humanos básicos, como saúde, segurança, educação e moradia. 

Em se tratando de identidades, algumas autoras transfeministas propõem o uso do 

prefixo “cis-” não para se opor ao “trans-” em um novo binarismo e criar uma dicotomia 

entre as duas identidades, mas como forma de instituir uma categoria analítica com a 

intenção de desnaturalizar a cisgeneridade. Desta forma, 

propor a descentralização dos gêneros, ou identidades de gênero, 
naturalizadxs – ou seja, expondo a cisgeneridade como apenas uma 
possibilidade de interpretação de gênero, e não uma premissa a partir da 
qual se define o que seja 'normal' – sugere um caminho analítico […] em 
que se torna possível equiparar as perspectivas transgêneras e não- 
cisgêneras às normas cisgêneras dominantes. Este processo de 
equiparação é, em conjunto com as mudanças sociopolíticas decorrentes 
dele, o processo de descolonização das identidades e individualidades 
transgêneras e não-cisgêneras (VERGUEIRO, 2012, p.5). 

Como pessoas cisgênero são vistas como a norma, a medicina tende a patologizar 

toda e qualquer identidade de gênero que não corresponda a esse modelo pré-estabelecido. 

Por este motive, a transexualidade (considerada pela medicina como uma “disforia de 

gênero”) foi, em 1983, considerada uma doença mental e incluída no Manual Diagnóstico  

e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) (PRECIADO, 2008). Essa interpretação do 

determinismo biológico é respaldada pelo saber/poder médico e acabou se alastrando no 

senso comum. A Medicina, como a principal instância de produção de discursos sobre sexo 

e gênero, é o campo que mais fundamenta políticas estatais de saúde pública e acaba por 

determinar o acesso das pessoas à categoria de humano. Esta noção de humanidade, 

mediada pelo arbítrio médico, fere o direito à identidade e ao reconhecimento social da 

diversidade e retira o poder de escolha e ação das pessoas trans*. 

Segundo o manifesto “Transexualidade não é doença! Pela retirada da 
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transexualidade do DSM e do CID!” (2010, p. 267), a patologização das identidades trans* 

está fundamentada no pressuposto de que os gêneros são determinados pelo dimorfismo 

dos corpos, em que a ausência de pênis e a presença de orifício vaginal determinariam a 

identidade de gênero feminino, enquanto que o gênero masculino seria identificado pela 

presença do pênis. Ainda de acordo com o manifesto, a “transexualidade – tal como se 

expressa e é vivida por pessoas transexuais e travestis – não é uma doença, mas sim uma 

experiência identitária que dá ao gênero seu caráter plural, além de possibilitar a todas as 

pessoas o reconhecimento de sua individualidade”, visão esta que compartilho e que 

busquei articular ao longo de toda a dissertação. 

Com base na autoridade da medicina sobre as identidades trans*, uma das  

principais  agendas  políticas  do  transfeminismo  se  tornou  a  luta  pela despatologização 

dessas identidades. Essa luta esbarra no desejo de muitas dessas pessoas realizarem a 

cirurgia de transgenitalização para adequar sua genitália ao gênero que construíram para si 

mesmas. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), oferece a cirurgia gratuitamente, 

mas para ter acesso a ela, o indivíduo precisa ser diagnosticado e se submeter ao processo 

transexualizador que, de acordo com Berenice Bento (2006) é composto por uma série de 

exigências para os candidatos ou candidatas, tais como submeter-se a um tempo de terapia 

com um psicólogo (mínimo de dois anos), que ao final deverá decidir se a pessoa é, de 

fato, transexual ou não. Após algum tempo da terapia, é ainda recomendada a terapia 

hormonal para modificar as características secundárias do corpo. Além disso, o SUS exige 

o teste de vida real, em que a candidata precisa usar roupas próprias do gênero  

identificado, o teste de personalidade, para atestar que a candidata não tem nenhum 

transtorno específico de personalidade, e uma bateria de exames de rotina, para, finalmente 

realizar a tão desejada cirurgia de transgenitalização. O problema desse processo é que ele 

é longo e burocrático, além de expor as pessoas trans* a uma série de constrangimentos 

para provar que elas são quem realmente afirmam ser. Além disso, são poucos os hospitais 

que realizam a cirurgia, poucos procedimentos são feitos mensalmente e na maioria das 

vezes nas capitais de estados, o que resulta em uma fila de espera enorme, de até vários 

anos, com dificuldades específicas para pessoas trans* do interior. 

Apesar do pouco espaço que mulheres trans* encontram dentro do movimento 

LGBT e do feminismo, como vimos no tópico anterior, elas seguem lutando por mais 

representatividade, não só dentro dos movimentos sociais, mas, também, na produção de 

movimentos próprios no que tange à política institucional, procurando produzir suas 
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próprias teorias, fundar organizações específicas, filiar-se a partidos políticos e ocupar 

assentos em conselhos e outras instâncias de deliberação e controle social. Esse movimento 

de inserção das populações trans* na política em busca de serem melhor representadas é de 

extrema importância para a garantia de direitos e políticas públicas que beneficiem 

especificamente esta parcela da população. 

Destarte, sabendo que movimentos sociais podem gerar mudanças institucionais, 

particularmente na produção de relações mais igualitárias entre mulheres e homens trans* 

das várias regiões do país, é urgente que as demandas dessas pessoas sejam ouvidas e 

levadas em consideração pela sociedade. Para isso, buscar representatividade dentro da 

política institucional é um meio de garantir os direitos básicos dessa população. Felizmente 

estamos vendo cada vez mais mulheres trans* se inserindo na disputa por postos de 

liderança e poder. 

6.  Política nos Shows 

Embora durante os shows o objetivo seja puramente de entretenimento, as artistas 

que se apresentam nesses locais várias vezes deixaram claro que são bastante conscientes 

politicamente. Muitas afirmam com orgulho a sua raça negra, suas raízes e religiosidade de 

matriz africana, outras comentam sobre o momento político pelo qual o Brasil passa e 

várias delas estão envolvidas, em maior ou menor intensidade, na luta  pelos  direitos 

LGBT. 

A primeira vez que percebi um posicionamento político das artistas durante o show 

foi no início de 2015, a respeito do caso da travesti Verônica Bolina, que foi presa por 

agredir uma vizinha, tendo sido encaminhada para um presídio masculino, desrespeitando 

sua identidade de gênero, além de ter sofrido uma série de agressões físicas por parte da 

polícia. O caso gerou indignação e criou-se nas redes sociais a campanha 

“#SomosTodasVerônica”. Na ocasião desse show, na Creperia La Bouche, Mitta Lux 

trouxe o assunto à tona, repudiando a maneira como Verônica havia sido tratada e 

repetindo a frase “Somos todas Verônica!” que foi entoada por toda a platéia. 

Pela rede social Facebook foi possível conhecer bastante sobre as interlocutoras, 

sendo uma plataforma que lhes permite expressar suas opiniões sobre diversos assuntos, 

inclusive sobre a política. Rainha Loulou, Euvira e Malayka são usuárias assíduas da rede 

social, em que diariamente compartilham e comentam diversas notícias sobre assuntos 

variados, envolvendo política nacional, feminismo e militância LGBT. O ano de 2016 está 

!  53



sendo um período de grandes reviravoltas políticas, com a Câmara dos Deputados tendo 

sido presidida por Eduardo Cunha – que teve seu mandato cassado e hoje é réu no 

Supremo Tribunal de Justiça – e o impeachment da presidenta Dilma Rousseff 

concretizado, há um risco real de retrocesso na conquista de direitos das minorias sociais. 

Desta maneira, as redes sociais se configuram em um importante espaço de discussão, 

desconstrução e articulação política bastante utilizado pelas mulheres trans*. 

Foi também no Facebook que se deu a maior dissidência política e ideológica entre 

as transformistas soteropolitanas que eu pude acompanhar durante o meu trabalho de 

campo, e esta ocorreu entre Mitta Lux e Malayka SN. Como falei anteriormente, Mitta e 

Malayka possuem estilos bastante diferentes de performances, enquanto a primeira 

incorpora uma feminilidade estereotipada e a beleza padrão, a última tem por objetivo 

justamente subverter esses conceitos normativos de beleza e feminilidade. Mitta é 

conhecida na noite LGBT por ser intérprete de Beyoncé, e publicou no Facebook que em 

seu próximo show faria uma interpetação da nova música da cantora, Formation . Malayka 8

então confrontou Mitta, explicando que seria problemático uma artista branca interpretar 

uma música de resistência e afirmação da identidade negra da cantora norte-americana, que 

toda a proposta da música perderia o sentido. Mitta não gostou das críticas e rebateu 

dizendo que hoje em dia existem maquiagens de vários tons de pele, meias-calças de todas 

as cores e que qualquer pessoa poderia interpretar uma pessoa negra, no caso, Beyoncé. É 

sabido que uma pessoa branca se pintar de preto ou marrom para se fantasiar ou interpretar 

uma pessoa negra é uma prática racista, chamada blackface. Malayka, que é negra, tentou 

explicar isso a ela, mas Mitta foi irredutível e disse que ia continuar interpretando 

Beyoncé, pois “arte era uma coisa e política era outra, e que as duas não se misturavam”. 

Uma declaração controversa, visto que a arte é extremamente política, sendo uma 

forma de expressão e atendendo a diversos objetivos, desde o puro e simples 

entretenimento, até grandes protestos e revoluções. A arte não é desligada do tempo em 

que ela existe, ela reflete um momento histórico e político, por mais inocente que possa 

parecer. A própria arte do transformismo é política, é uma subversão das normas de gênero 

estabelecidas e por isso ainda é uma forma de arte pouco reconhecida e bastante 

marginalizada, como a própria Mitta já fez questão de argumentar em outras ocasiões. 

 Formation é uma música que tem um forte teor político, onde a letra fala sobre lutas histórias 8

dos negros americanos, denuncia o racismo da polícia daquele país e onde a cantora exalta suas 
origens e diz se orgulhar de suas características físicas negras. 
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Depois desse episódio no Facebook, Malayka SN, Euvira, e um grupo auto- 

intitulado de “bichas negras” decidiram fazer um protesto contra a atitude de Mitta, em 

forma de performance, durante seu show na Creperia La Bouche. Assim sendo, Malayka 

levou um quadro branco e se posicionou no fundo do bar, atrás das mesas, durante todas as 

dublagens de Mitta, escrevendo frases de protesto e hashtags. Em um determinado 

momento Valerie O’harah interrompeu a apresentação para reclamar deles, dizendo que 

todo artista tem o direito de interpretar a música e a cantora “que bem entender” e, no fim 

das contas, o protesto rendeu uma grande confusão e Mitta não conseguiu terminar a 

apresentação da música de Beyoncé. Depois dessa confusão Mitta passou algumas 

semanas sem se apresentar no Beco da Off. 

A questão da escolha do repertório musical pode revelar bastante sobre como a 

artista se posiciona politicamente. Percebi durante minhas visitas que as músicas não são 

selecionadas de forma aleatória nem tão somente pela sonoridade, as letras são levadas em 

consideração e definem o tom da performance a ser feita. Um exemplo disso é a presença 

de várias músicas de artistas que reverenciam o candomblé e seus orixás – como Maria 

Bethânia, o Ilê Ayê e Mariene de Castro –, que diversas artistas costumam interpretar. Ou 

ainda músicas que exaltam a identidade negra, de artistas como Sandra de Sá e Ellen 

Oléria, que Valerie O’rarah utiliza com frequência. E até músicas que se posicionam contra 

o machismo e pelo empoderamento feminino, como é o caso das novas músicas de Elza 

Soares, interpretadas por Euvira. Percebo que esse tipo de música sempre resulta em 

apresentações belíssimas e emocionantes, com muita energia e significado, tanto para 

quem apresenta quanto para quem assiste. 

Como já mencionei, muitas das artistas que se apresentam no Âncora do Marujo 

pertencem ao candomblé, algumas delas usando sua religião como fonte de inspiração para 

suas performances. Embora não anunciassem, descobri que existiam também artistas 

cristãs. Certa noite, durante a semana santa de 2015, Kaysha disse, em tom de brincadeira 

no palco que não entendia “bicha cristã” que ia assistir o espetáculo da paixão de Cristo, 

ao que é informada por Valerie que Loulou, que estava presente neste dia e sentada bem em 

frente ao palco, é cristã e que trabalha na paixão de Cristo. Kaysha aparentemente ficou 

desconsertada, riu um pouco e baixou a cabeça, levando a mão à boca, fazendo um gesto 

de como se calasse devido ao seu comentário. Consigo entender a questão levantada por 

Kaysha, já que religiões cristãs, principalmente a católica e a evangélica, possuem ideias 

homofóbicas e transfóbicas muito arraigadas aos seus discursos e práticas. Apesar disso, o 
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fato de ser cristã nunca influenciou os posicionamentos de Rainha Loulou, que sempre se 

mostrou, tanto no Facebook quanto pessoalmente, bastante crítica e empática às lutas de 

todas as minorias e tem um posicionamento político bastante à esquerda. 

Todas essas manifestações políticas, por menores e mais sutis que fossem, me 

fizeram refletir sobre os modos de engajamento político das pessoas e o quanto nós, do 

meio acadêmico, muitas vezes não prestamos atenção aos posicionamentos daqueles e 

daquelas que não são nossos pares, que nas pesquisas não são nunca sujeitos, mas sim 

objetos, que não passaram pelo crivo de uma banca examinadora e não possuem um título, 

mas que estão na rua lutando e resistindo à sua própria maneira, e que é tão importante e 

legítima quanto a nossa. 

Analisei nesse capítulo algumas dimensões da política transfeminista: aquela que é 

feita em meios virtuais, principalmente através de redes sociais, que gera muitas discussões 

e  reflexões,  sendo  bastante  rápida  e  dinâmica,  analisando  e  comentando  notícias      e 

acontecimentos no momento em que eles ocorrem; a política formal, que é imprescindível 

quando se trata de uma representação mais igualitária da sociedade e da  garantia  de 

direitos para essa população, que é bastante marginalizada; e a política feita nos shows de 

transformismo que acontece na noite LGBT de Salvador, que é geralmente bem humorada 

e focada no que acontece no cenário LGBT nacional, atuando tanto nas redes sociais 

quanto nos bares que sediam os shows. 

No capítulo seguinte apresento algumas conclusões a que cheguei sobre o modo 

como as mulheres trans* que frequentam os dois bares da cidade de Salvador constróem 

suas identidades e vivenciam sua feminilidade. Durante a minha pesquisa pude colher 

dados me possibilitaram perceber como vive a mulher trans* em Salvador e como acontece 

e se desenrola a cena LGBT na cidade, revelando aspectos sobre as vivências e interações 

sociais deste grupo historicamente marginalizado e vítima de transfobia. 
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CAPÍTULO 03 

Corpo e Feminilidade 

Neste capítulo proponho uma discussão sobre a normativização dos corpos e de 

como as pessoas trans*, particularmente as interlocutoras com as quais dialoguei durante o 

trabalho de campo, ficam relegadas a um lugar abjeto na sociedade por não apresentar a 

coerência cis-heteronormativa esperada. Trato da construção identitária dessas pessoas com 

base na produção de feminilidades múltiplas em uma sociedade que defende um modelo 

único de “ser mulher”. Abordo a diversidade e a fluidez das identidades na cena trans* de 

Salvador com base no conceito das teorias sociais do gênero e da sexualidade que tratam 

da construção dos corpos. 

O corpo é o meio pelo qual interagimos com o mundo, é quem somos e como 

somos percebidos pelos demais membros da sociedade. No nosso corpo estão inscritos 

signos que nos aproximam ou afastam das outras pessoas, criando as mais variadas 

identificações. Segundo Miguel Vale de Almeida (2004), o corpo é o lugar de 

representação da identidade pessoal: 
é o lugar de representação da própria ‘alma’ […], da posição social do 
gênero, da saúde e da doença, da inclusão e da exclusão. Ele é o suporte 
para formas de vestir, de tratar e domesticar o corpo – através de 
exercício, da intervenção cirúrgica, da manipulação dos cabelos, da 
maquiagem, etc. (p. 12). 

Para este autor, o corpo, além de objeto é também sujeito, “é a interface entre 

natureza e cultura, indivíduo e sociedade, autonomia e regulação” (p. 12-13). Nesse 

sentido, os corpos femininos estão sujeitos a uma regulação e normatização intensa e por 

vezes violenta, seja por meio da adequação a uma imagem corporal tida como ideal, ou 

através de padrões de comportamento que submetem as mulheres à ordem heterossexista. 

No caso das mulheres trans* que acompanhei, a construção de seus corpos se dá em um 

processo constante de produção de feminilidades de diversos tipos. 

Guacira Louro (2013) nos fala que nossos corpos são o meio pelo qual nossas 

identidades – seja de gênero, sexual ou étnica – são percebidas, e que essa percepção nem 

sempre é exata, visto que as marcas inscritas em nossos corpos tem significados atribuídos 

pela cultura em que estamos inseridos. A autora afirma que 
investimos muito nos corpos. De acordo com as mais diversas imposições 
culturais, nós os construímos de modo a adequá-los aos critérios 
estéticos, higiênicos, morais, dos grupos a que pertencemos. As 
imposições de saúde, vigor, vitalidade, juventude, beleza, força são 
distintamente significadas, nas mais variadas culturas e são também, nas 
distintas culturas, diferentemente atribuídas aos corpos de homens ou de 
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mulheres. Através de muitos processos, de cuidados físicos, exercícios, 
roupas, aromas, adornos, inscrevemos nos corpos marcas de identidades 
e, conseqüentemente, de diferenciação. Treinamos nossos sentidos para 
perceber e decodificar essas marcas e aprendemos a classificar os sujeitos 
pelas formas como eles se apresentam corporalmente, pelos 
comportamentos e gestos que empregam e pelas várias formas com que 
se expressam.” (p. 8-9). 

Desta forma, as características do que é considerado feminino ou masculino em um 

corpo não são estáveis e estanques. Em verdade os corpos e comportamentos dos sujeitos 

são profunda e, por vezes, inconscientemente regulados de acordo com os padrões de uma 

determinada cultura. 

Para as mulheres trans* essa regulação do corpo se dá de maneira incisiva, pois  

para construir sua identidade feminina e poder tê-la reconhecida, muitas acreditam ser 

necessário adequar sua aparência ao que é socialmente tido como “ser mulher”, ou seja, de 

acordo com uma expressão corrente, elas precisam “passar”
 
por mulher. Diante de um 9

cenário que dispõe de vários modelos de feminilidade, como é a cena trans*, pode-se 

perceber que há uma naturalização da ideia de uma mulher que seja “hiper-real” e 

sexualizada, o que significa assumir a mulher como um símbolo sem relação com a 

realidade, visto que “a mulher” só existe no plural (JESUS; MARQUES FILHO, 2012). 

Assim, as mulheres trans* muitas vezes se veem compelidas a exercer sua “feminilidade” 

de uma forma normativa e por vezes até exacerbada, para que o seu gênero fique evidente 

e amenizar as violências da ordem heteronormativa e binária a que estão expostas. 

1. Os conceitos de Drag Queen e Transformista 

Existem vários tipos de mulher que não coincidem com o sistema sexo/gênero 

proposto por Gayle Rubin (1993; 1998) , ou seja, mulheres cujos corpos foram atribuídos 10

ao nascer como masculinos e se produziram como femininos no processo de construção do 

gênero. Essa multiplicidade ultrapassa o modelo cisgênero e heterossexual de mulher e 

também faz-se presente nos espaços LGBT de Salvador. Essa variedade se reflete na 

maneira como as transformistas e outras mulheres trans* da cena analisada se expressam 

artisticamente, resultando em uma rica miríade de estilos, performances e sujeitas. 

 Uma mulher trans* que “passa” por uma mulher cisgênero, ou seja, não é identificada prontamente como trans*, 9

sofre menos transfobia e violência transfóbica no seu cotidiano, sendo, ao menos, tratadas no feminino.

 Rubin propõe que o sistema sexo/gênero se constitui em um conjunto de arranjos por meio dos quais uma 10

sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da atividade humana, ou seja, para ela o gênero é a 
inscrição cultural em um dado biológico.
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É conveniente definir e diferenciar algumas das identidades abarcadas, como vimos 

no Capítulo 01, pelo guarda-chuva trans*. Jaqueline Gomes de Jesus (2012) elaborou um 

guia técnico chamado “Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos” no 

qual esclarece que há duas formas de expressar a condição transgênero: vivenciando o 

gênero como identidade (tal qual travestis e transexuais) ou como funcionalidade (que é o 

caso de crossdressers, drag queens e kings e transformistas). Essa ideia será operada ao 

longo deste capítulo para compreender a construção do feminino pelas mulheres trans* 

estudadas. Existem também pessoas que não se identificam com gênero algum e no Brasil 

não há consenso sobre como nomear esses indivíduos, utilizando geralmente o termo queer 

ou mesmo a palavra transgênero. 

No que tange à vivência do gênero enquanto funcionalidade, a noite trans* 

soteropolitana é um ambiente em que podemos acompanhar de perto os processos que 

fazem parte da forma subversiva através da qual drag queens e transformistas vivem e 

constróem o gênero. É importante frisar que as drag queens são artistas, na maioria das 

vezes atores cisgênero, que fazem uso de uma feminilidade exagerada e estereotipada para 

criar uma personagem, mas que não vivem o dia a dia como mulheres. Sobre a origem do 

termo drag especula-se que tenha surgido com Shakespeare que, ao criar suas personagens 

femininas, escrevia a sigla DRAG, que significava dressed as girl, ou “vestido como uma 

garota”, no rodapé na página, para sinalizar que a personagem seria interpretada por um 

homem, já que, na época, não era comum ter mulheres interpretando qualquer papel no 

teatro (AMANAJÁS, 2014). O termo transformista, apesar de ser um dos primeiros para 

definir essas posições de sujeito no Brasil, é a categoria principal usada pelas interlocutoras 

da pesquisa (JESUS, 2012). 

Guacira Louro (2016) ressalta o caráter subversivo da figura da drag queen, que 

constrói sua identidade à revelia das normas de gênero vigentes, revelando a artificialidade 

das características consideradas femininas ou masculinas. A autora afirma que 
em sua “imitação” do feminino uma drag queen pode ser revolucionária. 
Como uma personagem estranha e desordeira, uma personagem fora da 
ordem e da norma, ela provoca desconforto, curiosidade e fascínio. (…) A 
drag escancara a construtividade dos gêneros. Perambulando por um 
território inabitável, confundido e tumultuado, sua figura passa a indicar 
que a fronteira está muito perto e que pode ser visitada a qualquer 
momento. Ela assume a transitoriedade, ela se satisfaz com as 
justaposições inesperadas e com as misturas. A drag é mais de um. Mais 
de uma identidade, mais de um gênero, propositalmente ambígua em sua 
sexualidade e em seus afetos. Feita deliberadamente de excessos, ela 
encarna a proliferação e vive à deriva, como um viajante pós-moderno. 
(2016, p. 20-21) 

Essa faceta transgressora das drags ficou bastante evidente para mim quando 
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passei a ter contato com as transformistas de Salvador e perceber que, em suas 

performances, tanto as clássicas quanto as estranhas – que descreverei mais adiante –, 

borram as fronteiras dos gêneros, propositadamente ou não, seja em suas roupas, seus gestos 

ou suas interpretações artísticas. 

No decorrer da realização do trabalho de campo vivenciei várias experiências 

enriquecedoras e aprendi uma série de coisas interessantes e pertinentes à pesquisa. Antes 

de ir a campo, eu não sabia como identificar aquelas mulheres, se como Drag Queens ou 

transformistas, e isso ficou bem claro quando reli meus primeiros diários, mas com o 

tempo percebi que a categoria mais relevante usada pela minhas interlocutoras foi a de 

transformistas, ou atores transformistas. Todas as transformistas com as quais dialoguei 

possuem um perfil na rede social Facebook, algumas possuem um perfil de sua  

personagem  concomitantemente  a  um  perfil  pessoal,  em  que  se  apresentam  com  sua 

aparência masculina. Em ambos sempre exibem fotos de suas performances, figurinos e, 

por vezes, fotos de suas vidas pessoais, fora dos palcos, sem a vestimenta e a maquiagem. 

Esses perfis são evidência da ideia de que aquelas mulheres que vemos nos shows são 

apenas personagens, embora interfiram bastante na vida de cada artista, mesmo fora dos 

palcos. 

Pude perceber que algumas artistas, em seu dia a dia, não se identificavam como 

mulheres e que para elas o feminino fazia parte de uma personagem construída. Ainda 

assim é possível notar que essas personagens ocupam uma grande parte da vida dessas 

pessoas, pois além de ser uma fonte de renda – já que elas recebem uma determinada 

quantia a cada show –, é uma expressão artística e subjetiva que as acompanha por muitos 

anos, por vezes lhes proporcionando experiências que talvez jamais tivessem sem a 

personagem, como viajar para outras cidades e participar de discussões e eventos que 

abordam os direitos LGBT. Um exemplo é a participação de Valerie O’rarah no Centro de 

Referência LGBT de Salvador e em outros momentos importantes das lutas pela cidadania 

LGBT. 

Assim sendo, presenciei várias das minhas sujeitas se referindo a si mesmas como 

“artistas” e afirmando que “o transformismo é uma arte”, ainda que bastante desvalorizada 

e marginalizada. Apesar dessa definição, também é recorrente que uma mulher transexual 

faça shows e se apresente como drag queen. Em Salvador é possível citar o exemplo de 

Marina Garlen, mulher transsexual e ativista do movimento LGBT, que se apresentava 

eventualmente no bar Âncora do Marujo. Marina, que, como sabemos, morreu 
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precocemente no início de 2016, era mãe de várias drag queens da casa, o que demonstra 

que uma mulher transexual tem uma grande importância nos espaços de shows na cidade o 

que torna a cena, como escutei muitas vezes no trabalho de campo, uma cena “trans” e não 

apenas “LGBT”. Tive a oportunidade de vê-la em cena em 2015, no aniversário de Rainha 

Loulou, ocasião em que pude perceber o quanto Marina era conhecida e querida naquele 

meio. 

Outra informação importante que pude colher durante esse tempo, é a respeito do 

parentesco entre as transformistas, já mencionado aqui em alguns casos de apresentação 

das interlocutoras. Em minha primeira visita percebi que muitas chamavam umas as outras 

como “mãe”, “filha” e até “avó”. Ser “mãe” de uma drag queen quer dizer tê-la  

apresentado  ao  universo  transformista  pela  primeira  vez,  “montando”  a  artista  com a 

indumentária feminina para os palcos e sustentando simbolicamente a artista na  cena 

trans* de Salvador. 

Descrições e conceitos muitas vezes podem ser confusos e insuficientes ao tentar 

nomear uma realidade concreta, porém em contextos como o deste trabalho, fazem-se 

bastante úteis no processo de entender e teorizar sobre uma realidade na qual eu sou uma 

estranha. É através da utilização e (re)criação de conceitos que falo a seguir sobre alguns 

estilos de performances drag queen encontradas na cena LGBT de Salvador. 

1. Estrutura dos Shows de Drag Queens e Transformistas na noite soteropolitana 

Durante a minha pesquisa, os shows foram uma fonte de informação de extrema 

importância, neles conheci muito sobre minhas interlocutoras, seus posicionamentos 

políticos e sua visão de mundo, além de ser este o momento em que mais aprendi sobre 

como elas constróem e expressam a feminilidade de suas personagens, o que acontece 

através do seu visual, suas falas e gestos. Neste tópico, descrevo a estrutura geral da 

maioria dos shows para, nos tópicos seguintes analisar como se dá a performance de suas 

feminilidades. 

Em ambos os locais de pesquisa, os shows geralmente trazem mais de uma artista 

por noite, tendo em média três horas de duração, podendo demorar mais ou menos 

dependendo da quantidade de artistas escaladas para a apresentação e do público presente. 

Os únicos shows solo que eu pude presenciar durante o campo foram os de Gina  

D’Mascar, que têm uma estrutura bastante variada, parecendo, na maior parte do tempo, 
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um stand up comedy, com muita conversa com a plateia e algumas dublagens. As demais 

artistas, por mais que tenham preferências de cantoras e cantores, interpretações e estilos 

bastante diversificados, geralmente seguem o mesmo script: alguém apresentando o 

espetáculo, que conversa com o público, anuncia as atrações e faz algumas dublagens, 

algumas artistas que dublam e conversam com o público, outras que dublam e fazem 

esquetes e ainda os duetos de dublagens. 

Durante cada show, existe ainda um momento específico bastante marcante, 

próximo ao final, em que elas passam a “cumbuca” e pedem contribuições em dinheiro 

como forma de pagamento pelo espetáculo. Em ambos os locais, há uma música 

característica para este momento, que fala sobre “aqué”, um termo de origem africana 

utilizado no universo LGBT que significa dinheiro. Às vezes essa música era precedida 

pela vinheta da campanha “Criança Esperança”, da Rede Globo de televisão. A anfitriã 

explica do que se trata o momento e pede as contribuições da plateia, dizendo que pode ser 

qualquer quantia. Na La Bouche a contribuição pode ser feita também no cartão de débito e 

crédito. Então, durante a música, elas passam por entre as mesas recolhendo o dinheiro de 

uma forma descontraída e divertida, e aproveitam para falar e interagir com alguns 

conhecidos. Neste momento, algumas artistas explicam ainda que esse dinheiro serve para 

ajudar a montar a personagem: comprar roupas, acessórios e maquiagem, destacando o 

quanto a ajuda é importante para que elas continuem a se apresentar. O dinheiro, muitas 

vezes, além de ajudar a manter a personagem, também contribui para a subsistência da 

própria artista. 

Uma coisa interessante sobre os shows é que geralmente a maioria das pessoas que 

estão presentes conhecem as artistas, conversando muito e brincando com elas. Quando 

elas encontram pessoas que não conhecem, fazem sempre questão de se apresentar e 

aprofundar seu conhecimento sobre quem acabou de chegar. Assim que eu comecei o 

campo esse era um momento bastante proveitoso para mim pois, desta forma, era possível 

ficar sabendo um pouco mais sobre as pessoas que frequentavam os locais e até sobre as 

próprias artistas. 

A cena trans* de Salvador – tanto no Âncora do Marujo quanto em outros espaços 

LGBT da cidade – se organiza em torno de concursos, que acontecem durante todo o ano. 

O concurso “Talento Marujo”, que uso aqui como exemplo, tem a duração de 11 semanas, 

em que a cada semana as candidatas têm que cumprir uma prova, que geralmente inclui 

dublagem e interpretação de alguma música com algum tema ou fantasia específicas. Essas 
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provas são pensadas e escolhidas por Wilson, um dos proprietários do bar. 

Angélica, a garçonete do bar, certa vez me contou um pouco sobre como funcionam 

os eventos internos da casa, como o “Talento Marujo” e o “The Voice Marujo”, ambos 

concursos que elegem a melhor artista em determinado quesito. Os concursos são 

compostos de várias etapas, bastante trabalhosas de serem organizadas, dentre elas a 

seleção das candidatas e escolha da artista que apresentará o evento naquele ano, que 

precisa ser alguém que tenha desenvoltura e carisma para prender a atenção dos clientes, o 

que é fundamental para o lucro do bar. Nessa ocasião, perguntei a Angélica se geralmente 

tinham muitas inscrições para concorrer, e, segundo ela, em 2015 foram 14 inscritas, em 

2016, até o dia desta conversa, já tinham 17 inscritas, o que demonstra um número 

crescente de participantes ao longo de cada edição anual. Esses concursos, além de 

proporcionarem visibilidade e certo status para a vencedora, ainda conta com um prêmio 

em dinheiro, que é oferecido pelo próprio bar ou por doações do público e parceiros, e que, 

no caso do “Talento Marujo”, é no valor de R$ 1.500,00. As premiações oferecidas por 

alguns poucos patrocinadores ou pessoas independentes, geralmente clientes antigos, que 

decidem contribuir, podem ser na forma de roupas e serviços de salão de beleza, como 

depilação e maquiagem, ou mesmo alguma quantia em dinheiro. 

Angélica me falou ainda que Wilson é muito cuidadoso na escolha dos temas das 

provas e das regras para cada uma. Ela diz que ele não permite nada que envolva fogo nem 

qualquer outro tipo de artifício que possa causar dano às participantes ou aos clientes. 

Outra restrição é em relação à temática das apresentações, que, de acordo com minha 

interlocutora “não podem ser muito ligadas ao candomblé”. Achei estranho e não entendi, 

pois já havia visto ali inúmeras apresentações ligadas a orixás e a interpretação de cantos 

característicos, além de o próprio bar ser inspirado, como vimos, em torno da figura do 

caboclo Marujo. De início pensei que fosse por Wilson estar ligado a alguma religião 

cristã, e ser algum tipo de intolerância religiosa, mas à medida que Angélica foi falando, 

entendi que pelo contrário, era mais uma questão de respeito ao candomblé e às possíveis 

religiões diferentes que o público pudesse ter. Segundo ela, algumas temáticas são muito 

densas, e poderiam trazer um clima pesado ao ambiente, como em certa ocasião, em que 

Mitta Lux – que em seu dia a dia é pai de santo – fez um espetáculo temático sobre as 

Yabás , que Angélica descreveu como sendo “bonito, mas muito pesado”. 11

Os shows no Marujo acontecem de terça a domingo, sendo os finais de semana os 

 As Yabás, no Candomblé, são os orixás femininos. 11
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dias de maior movimento, embora durante a semana a casa nunca fique vazia. Quando os 

concursos estão acontecendo, as provas são apresentadas geralmente na sexta ou no 

sábado, e sempre trazem muita gente para o bar, movimentando bastante a casa. Tanto 

durante os shows regulares quanto durante os concursos, podemos observar que o bar 

abriga uma grande variedade de estilos de caracterização, desde os mais glamourosos até 

aquelas bem peculiares, como veremos no tópico a seguir. 

1. Drag Queens Clássicas e Drag Queens Estranhas 

A maioria das artistas trans* com quem tive contato durante a pesquisa incorporava 

mais ou menos o mesmo estilo de personagem, a drag queen clássica. Apesar das 

diferenças na forma como cada uma costuma se caracterizar, no geral, elas expressam uma 

feminilidade exacerbada, com bastante maquiagem, geralmente muito bem feita, cabelos 

impecáveis, vestidos e saltos altíssimos, representando o modelo da mulher hiper-

feminina, aquela que chamei acima de hiper-real e sexualizada. O conceito de drag queen 

clássica foi criado durante este estudo e não se configura como uma categoria nativa 

expressa pelas artistas. Durante o campo, pude notar que às vezes minhas interlocutoras 

falavam em tipos de drag queens, geralmente quando se referiam a Gina D’Mascar que, 

segundo elas, performa o estilo “caricata”, embora não desenvolvessem o assunto. 

Segundo Lorelay Fox – uma drag queen brasileira –, em entrevista ao programa 

“Papo de Viado”, do Canal de Danilo Leonardi do Youtube , dentre os diferentes tipos de 12

Drag Queens encontram-se:  a miss, que é uma drag queen bonita, delicada, um pouco 

menos chamativa e que participa de concursos de beleza; a bate-cabelo, que é aquela que 

dubla e dança uma música eletrônica agitada, jogando o cabelo para os lados e fazendo 

coreografias; a hostess (anfitriã em português), que é bonita, mas também é desinibida e 

comunicativa, sendo aquela que recebe os convidados em festas e apresenta as atrações dos 

shows; a andrógina, que mescla elementos considerados femininos e masculinos na sua 

caracterização e performance; a caricata, conhecida por utilizar roupas e maquiagem 

propositalmente feios ou esquisitos, com o intuito de criar jocosidade e humor na 

personagem e a tranimal, um estilo aparentemente ainda pouco conhecido no Brasil, de 

caracterização peculiar e subversive, que descreverei adiante. O que eu chamo de drag 

queen clássica engloba os três primeiros tipos, que são maioria na noite trans* de Salvador. 

 Fonte: Danilo Leonardi. 7 TIPOS DE DRAG QUEENS feat. Lorelay Fox. Disponível em: < https://12

www.youtube.com/watch?v=iBdfzZaOdKY> Acesso em: 26 mai. 2016.
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Em contraste com as drag queens clássicas, existem também as drag queens 

“estranhas”, como escutei algumas se auto-denominarem em campo, que fogem – às vezes 

mais, às vezes menos – à construção do modelo de mulher hiper-feminina. Entrei em 

contato com as drags estranhas em uma visita à Creperia La Bouche, no início de 2016, em 

que, já perto do final da noite, sobe ao palco uma figura que me chamou a atenção desde a 

minha chegada: uma drag queen barbada. Ela entrou em cena com muita elegância, usando 

um vestido justo e longo, segurando uma espécie de leque feito de penas verdes e pedras 

brilhantes. A música que escolheu para interpretar era lenta e suave, em francês, que ao 

meu ver complementava perfeitamente aquela personagem. Encantada com essa 

apresentação, decidi conversar com ela ao final da noite. Ela foi muito simpática e me 

falou que seu nome era “Euvira com U”, que eu poderia procurá-la no Facebook, e que 

estava convidada a vê-la na terça-feira seguinte, no bar Âncora do Marujo, onde 

aconteceria a “Terça Estranha”, em que ela e outras drag queens desta categoria se 

apresentariam.  

Chegada a terça feira, decidi prestigiar e observar o show. Prontamente, uma das 

drags atraiu minha atenção, era Malayka, negra e gorda e cuja barba espessa era pintada de 

azul. Ao terminar sua primeira apresentação explicou sobre o estilo da sua personagem, 

cuja intenção é “subverter o padrão da drag queen tradicional”. No final da noite, abordei 

Malayka e pedi que me falasse sobre seu estilo e a sua trajetória como transformista. 

Segundo ela, seu estilo se chama tranimal, que é, segundo descobri mais tarde, uma 

performance drag queen que busca desconstruir a moda e a maquiagem hiper-femininas, 

opondo-se deliberadamente ao modelo das drags consideradas clássicas. Malayka me falou 

que as maquiagens são sempre bastante marcantes e exageradas, com muitos adereços, mas 

não semelhantes às drag queens que performam a feminilidade normativa e exacerbada, 

com maquiagens perfeitas, vestidos e saltos altos. Ela considerava esse modelo “meio 

misógino”, pois corroborava com a ideia de que a mulher precisa de uma série de atributos 

pré-concebidos para ser considerada feminina, por isso artistas como ela e Euvira desafiam 

a noção de feminilidade, misturando elementos considerados masculinos – como barba e 

pelos corporais – com vestidos, maquiagens, saltos, criando uma figura que transita entre 

os gêneros masculino e feminino. 

Apesar de existirem diferenças tão marcantes entre as drag queens clássicas e as 

estranhas, pude ver que há geralmente harmonia nos relacionamentos entre elas. Muitas 

vezes elas fazem shows juntas, quando em vez apresentando até duetos, como um que 
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presenciei, entre Rainha Loulou e Euvira, em que elas fizeram uma performance cômica, 

interagindo entre si de forma bastante divertida, no encerramento de um dos shows. Loulou 

costuma frequentar as “Terças Estranhas”, às vezes vai montada e se apresenta, outras vai 

de “cara limpa”, como homem gay, e apenas assiste os shows e conversa com as pessoas. 

Essa receptividade e acolhimento do diferente não parte de todas. Durante minhas 

visitas à cena trans* de Salvador, pude presenciar alguns atritos entre as drag queens 

clássicas e as estranhas. Percebi o quanto aquelas drags que estão fora do padrão estético 

de feminilidade exacerbada e que apresentam performances menos glamourosas e com 

menos produção ou cujos números não têm um significado óbvio para o público que 

assiste, são ridicularizadas e marginalizadas. Notei isso desde as minhas primeiras idas a 

campo. Na primeira noite no bar Âncora do Marujo, assisti a uma apresentação de Mell 

Blera, uma das artistas da casa. Seu show destoou de todos que assisti ao longo dessa 

pesquisa, pois, ao contrário da maioria das drags, que interpretam músicas cantadas por 

mulheres, geralmente em ritmo de pop ou MPB, ela fez uma apresentação ao som de 

Marilyn Manson, cantor de rock norte-americano. Mell apareceu no palco com grandes 

chifres animalescos e sem camisa, fingindo que matava um homem e comia o fígado dele – 

ela levou realmente um pedaço de fígado cru e comeu no palco! – despertando diversas 

reações negativas da plateia, que fazia sons e caras de nojo. Eu achei genial, criativo, 

ousado, gostei bastante da apresentação e ela foi a artista que mais me chamou a atenção 

no dia por escolher fazer algo diferente do glamour habitual do mundo das drag queens. 

Outro aspecto da cena trans* de Salvador que percebi ao longo do trabalho de 

campo é que entre as drag queens “alternativas”, ou seja, aquelas que não performam a 

personagem clássica, o “ser drag” é uma escolha pensada e consciente, resultante de algum 

tipo de pesquisa ou trabalho intelectual/cognitivo. Malayka é ator formado na escola de 

Belas Artes, e disse que pesquisou sobre um determinado tipo de transformismo e decidiu 

que aquele era o que ela queria performar. Já Mell Blera, no dia a dia, é professor de artes, 

e em dias de show, leva um ou outro aluno para ajudar com o figurino. Conversando com 

um desses alunos, descobri que ele gostava de assistir o professor nos shows para aprender 

um pouco sobre atuação no palco. Além disso, terminado o show, Mell muitas vezes se 

troca no camarim e sai de “cara limpa” e roupas masculinas. Essa escolha cuidadosa não 

parece estar presente na trajetória de artistas como Kaysha Kutner, por exemplo. Certa vez, 

ouvi Rainha Loulou contar a história de Kaysha, que era um “viadinho” que dançava bem  

e começou como dançarina de outra drag queen, até que aos poucos foi começando a se 
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montar e a fazer os próprios shows e até mesmo ganhar algum dinheiro. E é assim que 

acontece com a maioria delas, é ajudada a se montar por uma amiga no início, que vira sua 

“mãe”. Nesses casos, a personagem é construída ao longo do processo de montagem e, 

assim, funde-se muito mais com o artista e fica difícil delimitar as fronteiras entre o 

criador e sua personagem, diferente das que têm um background acadêmico. 

Outra coisa que pude observar é que as estranhas são geralmente mais alinhadas 

com o tipo de política que se faz nas universidades, usando termos como “misoginia”, 

“cisgeneridade”, “heteronormatividade”, que não se escuta com frequência entre as drag 

queens “padrão”, o que não significa dizer que as Clássicas não façam política, pois, como 

vimos no capítulo anterior, fazem sim, só que de outra forma, tão legítima quanto, apenas 

usando outras categorias e bandeiras.  

Como pudemos ver, são variados os estilos de performances drag queen, assim 

como são variadas as caracterizações de cada artista, aspectos estes que muitas vezes são 

definidos pela trajetória pessoal de cada uma. Essas variações tendem não só a criar 

divergências entre as drags, como também determinam um lugar na hierarquia social no 

que tange aos locais de vivência LGBT da cidade, como veremos no tópico a seguir. 

2. Hierarquias na Cena Trans* de Salvador: rejeição às travestis 

A cena trans* de Salvador, apesar de ser um espaço subalterno de sociabilidade em 

que circulam sujeitos inferiorizados pela norma heterossexual, também reproduz 

hierarquias rígidas de gênero, classe, raça e sexualidade. O bar Âncora do Marujo, como 

um bar LGBT, recebe em suas noites um grupo fiel de travestis. Dentre elas Luana Lopes e 

Luka Bahia que possuem, como pude observar, status diferenciado naquele espaço por 

vivenciarem o gênero como identidade e não como funcionalidade (JESUS, 2012). 

Luana Lopes é uma travesti negra de camadas populares, com poucos recursos 

financeiros para se produzir e que se prostitui nas ruas do centro de Salvador. Segundo 

minhas observações de campo, Luana não é exatamente uma pessoa querida naquele 

ambiente, por diversas vezes vi tanto as artistas da casa quanto o público do bar rirem dela 

ou fingirem que não a escutam. Luana Lopes tem um jeito direto e desinibido de falar o 

que pensa que não agrada muitas pessoas. O mesmo tipo de reação já observei em outras 

ocasiões em relação a Luka Bahia, outra travesti negra que se prostitui e frequenta o bar. 

Luka também recebe por parte das drag queens e público do bar olhares tortos e risos 
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disfarçados, seja quando fala alguma coisa ou simplesmente quando passa pelos corredores 

e entre as mesas do bar. 

A transfobia que essas duas travestis enfrentam em um bar LGBT de Salvador me 

faz pensar que há uma hierarquização das transgeneridades que por ali transitam: no topo 

estão as transformistas mais famosas, que tem certo poder aquisitivo para comprar roupas e 

acessórios melhores e fazer maquiagens mais elaboradas, o que talvez tenha a ver também 

com há quanto tempo se dedicam a essa arte. Por exemplo, Valerie O’rarah, Mitta Lux e 

Rainha Loulou são celebridades na noite LGBT de Salvador, por serem capazes de 

aparecer com roupas, acessórios e maquiagens diferentes a cada noite, além de serem 

desinibidas e competentes na condução dos shows, definindo-as, dessa forma, como a 

“elite” da cena trans*  de  Salvador.  Nessa “elite” também vejo inclusas mulheres trans* 

que não são performers habituais, mas que vez por outra se apresentam, fazem sucesso e 

são reconhecidas e respeitadas pelas outras drag queens e pelo público dos espaços, como 

é o caso de Marina Garlen, Dion Santiago e Bia Mathieu, todas mulheres transexuais de 

pele mais clara e que não se prostituem na rua, pelo menos durante o período do trabalho 

de campo. Em seguida na hierarquia estão aquelas artistas que não têm tanto tempo de 

transformismo (geralmente são bastante jovens) nem um vasto guarda roupa, mas que têm 

talento para performances e dançam muito bem, como Kaysha Kutner e Yanna Steffens, 

ambas negras de camadas populares. 

Logo depois, ao meu ver, estão as que estão começando e que não fazem tantas 

dublagens, preferindo focar seu show em performances de bate-cabelo, como Ludmila 

Striker. Em seguida, percebo que ficam as “estranhas”, as que têm aparência e vestuário 

não convencional para a maioria das drag queens, como as anteriormente mencionadas 

Euvira, Malayka, Mell Blera e talvez a caricata Gina D’Mascar. Tanto é que essas últimas 

se apresentam no início da semana, quando o movimento é baixo e dificilmente a casa fica 

cheia. Por fim, na base da pirâmide, estão as travestis que se prostituem nas adjacências do 

bar e são frequentemente tratadas com desdém, às vezes velado, às vezes escancarado, por 

clientes, artistas e proprietários do bar. 

Talvez essa classificação que faço dessas sujeitas não seja reconhecida entre elas, 

uma vez que todas se consideram parte de um grupo e “amigas”. Não parece se tratar de 

uma hierarquia consciente, mas, durante o trabalho de campo, pude presenciar essas 

situações que, em seus não-ditos e olhares tortos, me fizeram entender que há uma 

hierarquização, principalmente em relação àquelas que considero como estando no topo. 
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Talvez minhas conclusões sobre as faixas hierárquicas ora apresentadas sejam equivocadas 

e, certamente, a teia de relações entre elas é bem mais ampla e complexa do que aqui 

exemplifiquei. Entretanto foi a partir dessas conclusões a que cheguei durante minhas 

visitas que pude dar sentido às interações que presenciei. 

3. Os conceitos de Travesti e Transexual nas Ciências Humanas e Sociais e nos 

Estudos Queer 

A hierarquia apresentada acima coloca na base as sujeitas travestis negras de 

camadas populares com poucos recursos financeiros para sua produção feminina e que se 

prostituem. Nessa visão, as mais oprimidas da cena são as travestis – primeiro grupo trans* 

objeto de análise das ciências humanas e sociais, bem como dos estudos queer e LGBT. 

Nesse campo, essas identidades são vistas como fluidas. Apesar disso, alguns autores 

constroem definições didáticas para analisar essas sujeitas, como é o caso de Larissa 

Pelúcio (2007) que define as travestis como sendo 

pessoas que nascem com o sexo genital masculino (por isso a grande 
maioria se entende como homem) e que procuram inserir em seus corpos 
símbolos do que é socialmente sancionado como feminino, sem, contudo, 
desejarem extirpar a genitália, com a qual, geralmente, convivem sem 
grandes conflitos. Via de regra, as travestis gostam de se relacionar sexual 
e afetivamente com homens, porém, ainda assim, não se identificam com 
os homens homo-orientados (p. 524-525). 

Podemos inferir que esta definição não necessariamente está correta ou é a mais 

apropriada atualmente. Travesti é uma identidade de gênero feminina, e é assim que elas 

devem ser tratadas. Em verdade, a maioria das travestis não se entende nem como homem 

nem como mulher, mas sim apenas como travesti, uma identidade de gênero diferente.  

Em sua pesquisa de doutorado, Luma Nogueira de Andrade (2012), a primeira 

travesti a se tornar docente de uma universidade federal no Brasil, estuda as travestis de 

escolas públicas estaduais de cidades de pequeno e médio porte do Ceará, um contexto 

diferente dos principais estudos etnográficos realizados com travestis no Brasil, que 

geralmente se desenvolvem em grandes centros urbanos (cf. SILVA, 1993; BENEDETTI, 

2005; PERES, 2005; VALE, 2013). Muitas das interlocutoras de Luma contrariam a 

definição de Pelúcio acima, algumas vezes se definindo em termos de características que 

nada tem a ver com a genitália, mas com sua personalidade – como “inteligentes” ou 

“batalhadoras”, enquanto outras interlocutoras conceituam a travestilidade se dizendo 
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mulheres, mas mulheres que “não nasceram completas”. 

Assim como não existe a “mulher universal”, como abordei no capítulo anterior, 

sendo o conjunto de mulheres bastante heterogêneo, também não podemos falar em uma 

“travesti universal”, uma vez que também a experiência da travestilidade é múltipla e  

plural, ou seja, existem definições e experiências variadas. Luma Nogueira de Andrade 

(2012) afirma que 

a forma como o gênero se materializa no corpo da travesti apresenta 
diversas variações, sendo influenciada por classe social, trabalho, 
localização geográfica, faixa etária, cultura familiar, independência 
financeira, escolaridade e outros. Estes componentes influenciam direta e 
indiretamente na estética corporal e comportamental das travestis, sendo 
impossível determinar uma definição que possa contemplar todas as 
experiências travestis ou travestilidades (p. 96). 

Uma grande dúvida que tive durante o processo foi saber até que ponto aquelas 

pessoas que ali estavam montadas se apresentando eram as mesmas por trás da 

maquiagem, ou seja, se a identidade feminina delas se estendia para fora dos palcos. 

Segundo  Leandro  Colling  (2013),  o  conjunto  de  nossas  diferenças  revela-se  bastante 

amplo, por isso, em se tratando de sexualidades e gêneros, em específico, existem diversas 

formas de sermos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, 

transgêneros, intersexos, homens e mulheres. Ao contrário do que prega a sociedade 

cissexista, não é a anatomia do órgão genital que irá definir o gênero com o qual o 

indivíduo se identifica, ou seja, o grupo que se identifica como mulher é bastante variado. 

Certa noite obtive uma pista sobre a questão, vinda de Valerie O’rarah: 
Valerie perguntou se eu estava fazendo o trabalho de campo, eu confirmei 
e ela perguntou sobre o que era o trabalho, se era sobre o Âncora do 
Marujo. Eu expliquei superficialmente sobre a minha pesquisa, disse que 
trabalhava com mulheres trans e queria saber como elas constroem sua 
identidade e como vivenciam sua feminilidade. Ela disse que era 
interessante, mas fez uma ressalva, disse que não era uma mulher trans, 
mas sim apenas uma mulher. Fiquei pensando nisso por um tempo, 
tentando entender o que ela quis dizer, depois cheguei à conclusão que 
ela, enquanto Valerie, é uma mulher, pois aquele é um personagem. 
[Diário de campo 03 – 05/04/15]. 

Pude perceber, durante todo o campo, que para essa minha interlocutora, o “ser 

mulher” apesar de ocupar uma parte importante da sua vida, não é como ela se define no 

dia a dia. Se retomarmos a análise de Jacqueline Gomes de Jesus, Valerie vivencia o gênero 

como funcionalidade, ou seja, enquanto Valerie O’rarah, a personagem, ela é uma mulher 

sem adjetivos. 

Maria Thereza Ávila Dantas Coelho e Liliana Lopes Pedral Sampaio (2014) 

definem preliminarmente o que é a transexualidade. De acordo com manuais médicos e 
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psiquiátricos – como o Manual Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais (DSM) e a 

Classificação Internacional de Doenças (CID) –, uma pessoa é considerada transexual 

quando demonstra o anseio de viver e ser reconhecida como uma pessoa do gênero oposto. 

Esse indivíduo apresenta ainda um sentimento de desconforto e não-adaptação em relação 

à própria genitália, sentimento este que Paulo Ceccarelli (2014) descreve como “Inquilino 

no próprio corpo”, quando a sensação de não identificação e não pertencimento pode ser 

tão insuportável a ponto de levar o sujeito à automutilação e até ao suicídio. Esse 

sentimento conduz a pessoa transexual a um desejo de se submeter a cirurgias e outras 

modificações corporais para adaptar o corpo à aparência que se espera do gênero com o 

qual se identifica. Para tanto, essas pessoas precisam recorrer a um serviço de saúde, seja 

público ou particular, em que profissionais da área (dentre médicos, psicólogos e 

psiquiatras) avaliarão cada indivíduo e decidirão se está ou não apto a realizar a cirurgia, 

submetendo a autonomia da pessoa transexual à decisão alheia.  

Percebe-se que há um consenso entre a maioria dos autores do livro 

“Transexualidades em foco: um olhar multidisciplinar” (COELHO, SAMPAIO, 2014) no 

que tange à distinção entre transexual e travesti. A visão geral apresentada é a de que a 

travesti é aquela que se apresenta com características físicas consideradas femininas, vive 

como mulher e faz modificações secundárias no corpo, porém, não deseja realizar a 

cirurgia de transgenitalização pois não sofre de disforia em relação à sua genitália. Ailton 

Santos (2014) discorda dessas definições tão rígidas que afirmam que pessoas transexuais 

sentem aversão ao órgão sexual, admitindo que existem pessoas que podem até sentir 

prazer com eles. Ele entende, tal qual Berenice Bento (2014), que a transexualidade é uma 

experiência única, singular e, não há consenso sobre essas questões. Berenice Bento 

encontrou mulheres transexuais que não tinham desejo de modificar seus genitais e que, 

ainda assim, sentiam-se mulheres. De fato, é errôneo estabelecer limites tão bem definidos 

para experiências tão fluidas, particulares e diversas como a sexualidade e a identidade de 

gênero. 

Mais do que relacionada ao desejo ou não de iniciar um processo de transição ou 

mudança do genital, entende-se que a diferenciação entre travesti e transexual passa 

principalmente por uma questão de classe. Larissa Pelúcio (2007) observa que a maioria 

das travestis são de camadas populares e médias baixas, ao passo que as transexuais são 

advindas de camadas médias e médias altas. A travesti, no senso comum, é associada à 

prostituição e a um contexto mais violento, enquanto que a transexual, apesar de sofrer as 
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pressões da transfobia, possui um status social de classe mais elevado. A despeito disso, 

como vimos no capítulo anterior, dentro do movimento transfeminista, algumas mulheres 

trans*, ativistas que possuem grande visibilidade nas redes sociais, se identificam como 

travestis, mesmo pertencendo a camadas sociais mais privilegiadas, sendo universitárias e 

estando longe das pistas de prostituição. Podemos notar nisso uma atitude política com o 

intuito de desestigmatizar a categoria travesti, mostrando que é possível para elas 

ocuparem outros espaços que não as ruas. 

4. A Construção do Feminino por Mulheres Trans* de Salvador 

A feminilidade é um conceito bastante naturalizado em nossa cultura. Desde antes 

de nascermos, a sociedade já tem expectativas muito bem definidas sobre como precisamos 

ser, agir, a quem deveremos direcionar o nosso afeto, como nos identificaremos e de como 

deverá ser nossa aparência. Para as mulheres, essas exigências incluem ser delicada, 

elegante, dócil, sentimental e maternal, à medida que nos afastamos dessas características, 

tendemos a ser classificadas como “menos femininas”. 

O feminino é uma qualidade bastante desvalorizada e inferiorizada, característica 

presente não só em nossa sociedade, como também em diversas culturas do mundo. Sherry 

Ortner (1979), procurando identificar as origens da subordinação feminina, afirma que isso 

ocorre porque a mulher e o feminino são identificados com alguma coisa que cada cultura 

desvaloriza, estando mais próximas à natureza, enquanto que o homem e o masculino são 

associados ao que transcende a natureza e a subjuga, ou seja, a cultura. Assim sendo, tudo 

que é relacionado à feminilidade é diminuído e muitas vezes considerado degradante, tanto 

que é comum vermos o feminino sendo usado como forma de ofensa, principalmente 

direcionada a um homem, como por exemplo dizer que alguém que tem medo de algo está 

agindo como “mulherzinha” ou que alguém que não é bom em determinado esporte joga 

“como menina”. 

No meio LGBT, principalmente no que diz respeito aos homens gays, podemos 

identificar esse tipo de atitude machista principalmente no que diz respeito ao modo como 

encaram o comportamento sexual: o “passivo” é associado ao feminino, enquanto o 

“ativo” ao masculino  (FRY, 1982). Tanto no Âncora do Marujo quanto na La Bouche, 13

 Numa relação sexual gay, ativo é o que penetra e passivo é o que é penetrado. 13
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presenciei várias vezes Valerie O’rarah entrevistar os homens da plateia, perguntando se 

eram ativos ou passivos, ao que todos se apressavam em responder enfaticamente que 

eram “ativos, com certeza”. Se o rapaz demorava a responder ou hesitava um pouco, logo 

se ouvia a reação da entrevistadora e da plateia, que riam e sentenciavam: “essa bicha é 

passiva!”. Do mesmo modo, muitos homens gays afirmam não gostar das “bichas 

afeminadas”, que tem trejeitos muito delicados e que “dão muita pinta”, numa clara, mas 

nem sempre consciente, rejeição ao feminino. Assim sendo, por vezes pode ser bastante 

difícil para mulheres transexuais e travestis passarem pela transição, externarem e 

vivenciarem sua feminilidade dentro do meio LGBT e na sociedade como um todo. 

Beatriz Beraldo (2014) afirma que a questão da feminilidade aparece 

primeiramente durante o marco histórico da modernidade, relacionando a mulher enquanto 

sujeito à construção da imagem ideal da mulher, que sempre foi guiada pelos interesses de 

uma sociedade regida pela cultura patriarcal. D esta forma, “cria-se padrões para 

roupas, cabelos, unhas, sobrancelhas, cílios, pelos e pele que são definidos por uma 

estética da feminilidade” (BERALDO, 2014, p. 2). Pude identificar essa estética da 

feminilidade em campo, nos shows de Valerie O’rarah, Mitta Lux e Kaysha Kutner na 

Creperia La Bouche. As três sempre expressavam uma aparência bastante feminina, desde 

as roupas, sapatos, cabelos e maquiagens, até seus gestos e maneira de se portar. 

Em um dos shows observados em novembro de 2014, por exemplo, Valerie usava 

cabelos pretos, compridos e encaracolados, com uma maquiagem forte, longos cílios e 

sobrancelhas bem marcadas, além de uma tiara de strass no cabelo que tomava também 

uma parte da testa. Havia em seu rosto vários cristais, que combinavam com seu vestido 

longo, bastante decotado e de costas nuas, prateado e muito brilhante, que logo me chamou 

atenção quando cheguei ao bar. Seus acessórios também eram todos prateados e cheios de 

brilho: grandes brincos retangulares de strass, combinando com a tiara, uma pulseira de 

espinhos no braço direito e outra um pouco menor no esquerdo, vários anéis de pedras 

brilhantes. Já Mitta exibia um vestido vermelho na parte de cima, bastante justo, em 

formato de corselet, em que na frente havia uma aplicação de paetês dourados. As mangas 

eram separadas do vestido, vermelhas e douradas. A saia, de babados bastante exuberantes, 

era verde, longo atrás e bem curto na frente, complementado por uma meia calça e uma 

sandália dourada de salto. Sua maquiagem era bem marcada, mas suave: olhos delineados, 

longos cílios e sombra preta e prateada com um batom rosa claro. Seus cabelos, não muito 

longos, eram loiros, ondulados e penteados de lado, caindo sobre o ombro. Usava 

acessórios dourados, grandes brincos de pedras, um maxi colar, braceletes lisos e três 
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grandes anéis de strass na mesma mão. Por fim, Kaysha, que nessa noite exibia cabelos 

curtos com uma franja, lisos, vermelhos. Sua maquiagem era também marcada, com cílios 

longos, sombra preta e rosa, batom rosa. Usava um vestido preto, curto, com renda 

transparente na parte de cima, através da qual se podia ver um sutiã preto, de pedrarias. Por 

cima do vestido, usava um cinto vermelho largo e com pedras vermelhas brilhantes. Vestia 

ainda uma meia arrastão preta e sapatos de salto alto. Tinha poucos acessórios, apenas 

braceletes dourados, um anel de pedra preta e uma boina. 

Em outro momento, em abril de 2015, o look do dia de Valerie consistiu em um 

vestido longo, parecendo uma túnica, com alças prendendo o vestido ao pescoço e ombros 

nus, mangas largas, presas à lateral do vestido e aos punhos, terminando em um grande 

bracelete adornado por penas azuis e laranja. A estampa era um animal print de onça, com 

mandalas de um verde azulado no meio. Ela usava ainda dois grande colares, chegando até 

quase à altura do umbigo, um de pequenas miçangas amarronzadas e brilhantes, com várias 

voltas, e outro com pequenas moedas douradas. Seus brincos eram grandes e brilhantes, de 

strass dourado e, na cabeça, trazia uma faixa de paetês dourados combinada com outra com 

uma estampa de onça parecida com o vestido. Os cabelos eram bastante longos, com uma 

textura que se assemelhava a dreadlocks, em um tom castanho, com uns reflexos mais 

claros e outros próximos ao loiro. Usava um sapato alto, um peep toe com estampa de onça 

e dois anéis em cada mão, combinando com as cores do vestido. 

Ainda em 2015, durante a Páscoa, Mitta ostentava cabelos ondulados e não muito 

compridos, em um tom de loiro muito claro, com as raízes pretas, uma maquiagem bem 

marcada nos olhos, de sombra preta, batom vermelho e um pinta desenhada do rosto, no 

lábio superior, parecida com a de Marilyn Monroe . Usava um vestido cuja parte de cima 14

era feita de um tecido transparente, da cor da sua pele, bordada com pedras pretas no busto 

e nas mangas, a parte de baixo era uma saia curta e rodada, também preta, uma meia 

arrastão da cor da pele e uma sandália prateada muito alta. Na cabeça, ela trazia ainda uma 

tiara com orelhas de coelho pretas com apliques de pedras. 

Em outro exemplo, Kaysha, em março de 2016, usava um vestido vermelho de 

cetim, de um modelo simples, sem mangas e com um decote nas costas, solto no corpo e 

bastante curto, calçava uma meia preta acima do joelho, com uma estampa que imitava um 

cadarço, com grandes laços brancos na altura do joelho. Completando a produção, usava 

sapatos pretos de salto, uma peruca de um tom loiro escuro com algumas mechas mais 

 Marilyn Monroe foi uma atriz e modelo estadounidense, famosa nos anos 1950 por sua beleza e sensualidade, 14

sendo considerada, na época, um grande símbolo sexual. 
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claras, ondulada e um pouco abaixo da altura dos ombros, além de grandes brincos 

prateados que iam até quase a altura do ombro. 

Podemos ver que no visual dessas três artistas há um padrão de vestimenta, todas se 

apresentam, na maioria das vezes, de vestido e salto alto, peças que podem ser 

consideradas símbolos de feminilidade na sociedade ocidental. Um padrão semelhante 

pude presenciar nas noites do Âncora do Marujo, no que diz respeito às artistas que adotam 

o estilo de drag queen “clássica”. Rainha Loulou, por exemplo, na Páscoa de 2015, usava 

um vestido curto, verde escuro e estampado, preso na cintura e com a parte de cima 

soltinha, mangas largas, com ombros à mostra e tiras de tecido cruzando um decote em V. 

Carregava uma pequena bolsa retangular preta e seus sapatos eram de salto plataforma, 

com tiras de plástico de um verde mais claro que o vestido. Seus acessórios consistiam em 

várias pulseiras prateadas nos dois braços e grandes brincos de argola. Além disso usava 

cabelos loiros acinzentados, longos até a cintura e lisos. Com algumas variações mínimas, 

esse costuma ser o estilo geral que Loulou adota para si. 

Temos também o exemplo de Yanna Steffens, uma artista que se apresenta no 

Âncora do Marujo e é negra, magra, não muito alta e cujas apresentações geralmente 

incluem músicas bastante dançantes. Em certa ocasião, ela usava um vestido cor creme 

com uma textura que lembrava couro de cobra, com mangas e o ombro à mostra, bem 

curto, estilo envelope (um lado do vestido passando por cima do outro para fechar na 

frente), com apliques de pedras prateadas brilhantes por todo o vestido, usava grandes 

brincos dourados e uma sandália dourada de salto. Neste dia seus cabelos estavam 

compridos e ondulados, castanhos perto da raiz e vermelhos no comprimento, usava um 

batom rosa meio nude, uma sombra marrom e cílios postiços. 

Já Lyzz Barum é uma transformista um pouco mais velha do que as que venho 

analisando, bastante alta, não muito magra e branca, suas apresentações consistem em 

dublagens de músicas lentas, geralmente de MPB. Encontrei Lyzz poucas vezes durante o 

meu trabalho de campo, uma delas foi durante o “The Voice Marujo”, em 2014, em que ela 

usava um vestido vermelho longo, brilhante e bastante decotado. Seu sapatos eram altos e 

prateados, combinando com os demais acessórios: uma pulseira larga e um brinco grande, 

ambos prateados e de strass. Seu cabelo era longo, liso e preto, estava solto e arrumado em 

um pequeno topete no topo da cabeça. Lyzz adota um visual sempre muito elegante, com 

vestidos longos bastante formais, com cintura bem marcada, muito brilho e decotes. 

Podemos perceber, ao analisar as vestimentas dessas três artistas que frequentam e 
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se apresentam no Âncora do Marujo, que, apesar das três serem bastante diferentes em 

aparência, estilo e idade, todas elas expressam sua feminilidade através de roupas e 

acessórios considerados femininos, com bastante brilho, cores e estampas, remetendo 

sempre à estética da feminilidade da qual falei anteriormente. Comparando o Marujo com a 

La Bouche, não noto diferenças significativas na maneira como elas se vestem e produzem 

seu feminino, ou seja, as personagens que se apresentam em um e outro local são as 

mesmas. 

A presença da maquiagem é sempre indispensável, visto que é com ela que as 

artistas desenham o contorno do rosto para parecer mais magro, mais fino e delicado, além 

de ajudar a esconder qualquer característica considerada masculina, como os pelos faciais. 

Uma maquiagem que sempre me chamou a atenção é a que Valerie O’rarah usa. Além de 

maquiar o rosto e afinar os traços, ela, por vezes, fazia um contorno de maquiagem no 

tórax, criando uma sombra entre os seios e causando a ilusão de serem maiores. No mais, 

além da maquiagem com finalidade de disfarçar características masculinas, Valerie tem 

costume de fazer pinturas fortes e coloridas, muitas vezes usando pedras e outros adornos 

para complementar o visual. Mitta Lux também é uma exímia maquiadora, que sempre se 

apresenta impecável em seus shows. Ao contrário de Valerie, ela preza por uma 

maquiagem mais elegante e menos espalhafatosa, apesar de bastante forte e marcante. 

Frequentemente Mitta publica, em sua página de Facebook, vídeos dela se maquiando para 

os shows ou maquiando uma mulher cisgênera para ocasiões especiais. 

Há também casos em que a maquiagem não é usada para esconder imperfeições 

nem camuflar traços de masculinidade, mas sim para compor o estilo da personagem, a 

exemplo de Euvira, que usa a maquiagem junto com uma longa barba, como já mencionei 

anteriormente, com o objetivo de criar esse contraste entre feminino e masculino, bastante 

característico do seu estilo de performance. O mesmo pode ser dito de Malayka, cujo tipo 

de drag queen que incorpora tem como característica marcante a maquiagem pintando todo 

o rosto, com traços e cores não convencionais. Desta forma, a maquiagem pode ser usada 

tanto para demarcar uma estética de feminilidade normativa, quanto para subverter essa 

estética, criando novas maneiras de expressar o feminino. 

Em seus próprios corpos também é possível ver marcas de alterações em função de 

adequar-se a esse padrão de feminilidade, a maioria das artistas mantém as unhas 

compridas, sempre bem feitas e pintadas, e muitas delas removem todos os pelos corporais 

– dos braços, axilas, pernas, peito, face e algumas até depilam total ou parcialmente as 
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sobrancelhas, facilitando o desenho de uma nova durante a produção. 

Essas modificações corporais – maquiagem, depilação, dentre outras – fazem parte 

não só do cotidiano de drag queens e transformistas, mas também de muitas mulheres 

cisgênero, transexuais e travestis. Cecília Sardenberg (2012) afirma que precisamos nos 

submeter a esses e outros rituais para nos tornarmos mulheres de acordo com as 

convenções sociais do nosso tempo, demarcando nossa identidade de gênero para nós 

mesmas e para os outros (p. 07). Apesar disso, percebe-se que tais procedimentos corporais 

são vistos de maneira distinta quando vivenciados por mulheres cisgêneras e trans*. Sobre 

este assunto, a autora enfatiza: 

disciplinadas desde a mais tenra infância nessas e outras práticas 
corporais de gênero, tendemos a encarar tais procedimentos como se 
fossem “naturais”, ou próprios à feminilidade. No entanto, quando se 
considera esses mesmos procedimentos sendo seguidos por travestis no 
seu   processo  de   transmutação,   torna-se   evidente  que  “ser  mulher” 
implica, em grande parte, uma produção bastante sofisticada em torno do 
“gendrar” o corpo (2002. p. 8). 

Percebe-se assim, o caráter performativo da feminilidade, dada a repetição desse 

conjunto de normas a se cumprir para ser considerada feminina, não se tratando, portanto, 

de uma qualidade ou de uma propriedade inata às mulheres cisgêneras. 

Além das vestimentas, constatei que a construção do feminino pelas transformistas 

e drag queens de Salvador passa também pelas suas performances no palco. A maioria das 

apresentações consiste em dublagens de músicas – geralmente de uma intérprete feminina 

– e, muitas vezes, incluem também algum tipo de dança. Desde as músicas mais lentas e 

introspectivas até as mais agitadas, de “bate cabelo”, são interpretadas com gestos 

delicados e sinuosos, ou mesmo com caminhadas que acentuam o movimento dos quadris, 

jogadas de cabelo estratégicas e expressões faciais que aludem a uma sensualidade 

feminina, semelhante àquela que vemos em modelos na passarela ou em grandes “divas” 

da música pop, tudo isso remetendo à estética da feminilidade. 

A dança é um elemento bastante forte nas performances, sendo uma marca 

registrada de algumas artistas, como Mitta Lux e Kaysha Kutner. Nessas apresentações, 

elas costumavam adaptar as coreografias originais mostradas nos videoclipes das cantoras 

ou até mesmo criar novos passos, apresentando-se tanto individualmente quanto em dupla. 

Kaysha gosta muito de interpretar músicas de Rihanna e duas das músicas mais pedidas em 

seus shows são “Man down” e “Diamonds”. Na primeira, ela intercala passos de dança, 

caminhadas sinuosas e muitos gestos com os braços e expressões faciais, enquanto na 

segunda – mais lenta – ela canta mais parada, apenas marcando o ritmo com o pé, fazendo 
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gestos largos e dramáticos, por vezes passando as mãos pela cabeça e pelo corpo. Mitta, 

em suas performances de Beyoncé, costuma trazer trechos das coreografias da cantora, 

uma apresentação bem marcante é a da música “Crazy in love”, em que no clipe, Beyoncé 

aparece caminhando por uma rua de uma forma bastante sensual, caminhada esta que é 

reproduzida por Mitta durante as apresentações. 

Podemos ver que a feminilidade construída por algumas das artistas da cena trans* 

de Salvador, por vezes, está associada à sensualidade do feminino, outras tantas, passando 

por uma sexualização das apresentações e dos seus próprios corpos, visto que muitas delas 

utilizam roupas bastante curtas e transparentes. 

Subvertendo um pouco essa estética feminina temos, como vimos anteriormente, as 

drag  queens  “estranhas”,  que  personificam  uma  mulher  que  foge  ao  estereótipo de 

feminilidade normativa. Apesar de usarem roupas consideradas femininas, como saias, 

vestidos e sapatos de salto, as peças são mais sóbrias do que as das demais artistas, são 

modelos mais reais, com menos brilho, que podemos imaginar uma mulher comum usando 

no seu dia a dia. Além disso, não removem os pelos corporais, apresentando um contraste 

entre a maquiagem e as roupas femininas e as longas e espessas barbas, pelos nas pernas, 

nas axilas e no peito. Considero bastante importante e significativa a figura dessas artistas, 

pois acabam por mostrar que a feminilidade não precisa ser atrelada aos padrões patriarcais 

que dizem que uma mulher precisa ser magra, bem maquiada e destituída de todo e qualquer 

pelo corporal, por exemplo. 

A questão dos pelos corporais me chamou atenção desde o início, pois nós  

mulheres somos ensinadas desde a mais tenra idade que mulheres e pelos são 

incompatíveis, que a existência de pelos em nosso corpo é sinal de sujeira ou falta de 

higiene, enquanto que nos homens é perfeitamente normal. Somos constrangidas por 

termos pelos e, muitas vezes, temos nossa feminilidade questionada, pois a sociedade 

considera que mulheres que decidem não se depilar não são femininas. Uma das pautas do 

feminismo – tanto o transfeminismo, quanto o feminismo radical, quanto as demais 

correntes que se apresentam atualmente – é a liberdade da mulher e a autonomia sobre seu 

corpo, o que inclui ser livre pra decidir depilar-se ou não, e não ser constrangida pela sua 

escolha. 

Pude perceber em campo que o feminino construído pelas travestis difere daquele 

das artistas que se apresentam na noite. Estas sujeitas vivenciam a transgeneridade como 

identidade, o que quer dizer que se identificam como mulheres e assim se apresentam a 
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todos os momentos do dia, muitas inclusive realizam modificações corporais mais 

profundas e permanentes, como o implante de silicone nos seios, por exemplo, para se 

adequarem à imagem do feminino que desejam para si mesmas. Nessa construção, elas 

adotam a imagem de uma mulher “mais real”, deixando o cabelo natural crescer e 

utilizando roupas e maquiagens comuns, para o dia a dia. Viver a transgeneridade como 

identidade significa estar exposta a uma série de preconceitos e violências que uma artista, 

cujo feminino é apenas um personagem do qual é possível se separar, não experimenta em 

seu dia a dia. 

Existe uma discussão em que as RadFems acusam as mulheres trans* de reforçarem 

os estereótipos de gênero ao supostamente expressarem uma feminilidade normativa e 

exacerbada. O que essas feministas não levam em consideração é que a feminilidade e os 

papéis de gênero são constructos sociais que existem anteriormente e independentemente 

das mulheres trans* e que variam de acordo com cada cultura. Da mesma maneira que 

mulheres cisgênero constróem feminilidades diversas e variadas, mais ou menos próximas 

do considerado ideal, as mulheres trans* podem viver sua feminilidade da maneira que 

bem entenderem, pois assim como a masculinidade não existe exclusivamente em corpos 

t i d o s c o m o s e n d o d o s e x o m a s c u l i n o , e x i s t i n d o “ m a s c u l i n i d a d e s 

femininas” (HALBERSTAM, 2008), as feminilidades não são posse exclusiva das 

mulheres cisgênero. Porém, para as mulheres trans*, performar um ideal de feminilidade 

normativa, adequando sua aparência, gestos e trejeitos ao ideal de mulher muito feminina, 

significa uma maior aceitação na sociedade e menos chances de sofrer violência, o que não 

é levado em conta pelas RadFems. 

Destarte, sendo o corpo o local de produção das identidades, mulheres trans* 

sentem a necessidade de adequar sua aparência ao que é socialmente tido como feminino. 

Como vimos, tanto as artistas transformistas quanto mulheres transexuais e travestis 

realizam mudanças no corpo, às vezes mais, às vezes menos, para deixar seu gênero 

expresso em sua aparência. As drag queens e transformistas, além de roupas e mudanças 

corporais, expressam essa feminilidade através de performances nos shows, em que muitas 

vezes se inspiram nas cantoras que dublam. 
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CONCLUSÕES 

Nos últimos anos temos acompanhado no Brasil alguns avanços em termos de 

políticas públicas para os grupos minoritários, graças às lutas feministas e de outros 

movimentos sociais. Apesar disso, há muito ainda a ser feito, principalmente no que 

concerne aos direitos de pessoas trans*, que continuam sendo invisibilizadas, tendo seus 

direitos negados e sendo mortas e violentadas diariamente, o que aponta a transfobia como 

um problema estrutural no nosso país. Tendo em vista essa condição marginalizada que as 

pessoas trans* ocupam na nossa sociedade, um trabalho desta natureza mostrou-se 

relevante, pois é urgente que as pautas deste grupo sejam discutidas também no meio 

acadêmico. 

Eu, na posição de mulher cisgênera, branca, de classe média, cursando uma pós- 

graduação, por ter consciência dos meus privilégios e saber que jamais vou enfrentar as 

mesmas dificuldades desse grupo, procurei estar sempre atenta ao que minhas 

interlocutoras diziam. Tanto em seus shows como em conversas informais, pude aprender 

sobre suas vidas, suas batalhas diárias e suas conquistas, o que me possibilitou construir 

um colorido quadro das relações delas com suas companheiras, seus amigos, suas 

identidades e, principalmente, com sua feminilidade. 

Estar em campo, tanto na Creperia La Bouche, quanto no Âncora do Marujo, foram 

experiências realmente inesquecíveis, tive a sorte de poder escolher locais tão ricos e 

divertidos, e de ser tão bem recebida em ambos, tanto pelas minhas interlocutoras quanto 

pelos administradores dos bares, que sempre se mostraram muito solícitos em conversar e 

participar da minha pesquisa. Apesar do desconforto que por vezes senti por estar sozinha 

em ambientes onde todos estavam acompanhados, ou de ser visivelmente uma estranha, 

alguém sem vivência alguma naqueles espaços, esse trabalho me proporcionou um ganho 

enorme de experiência e expertise como etnógrafa. 

Devido à minha inexperiência com a metodologia, iniciei meu campo com um certo 

medo e nenhuma expectativa de que respostas obteria. Isso acabou se revelando, na 

verdade, uma vantagem, pois me fez ser mais cuidadosa e criteriosa com a observação e as 

interações, além de ter me inserido em campo com a cabeça totalmente aberta ao que 

estava por vir, sem tantas ideias pré-definidas do que eu deveria encontrar. Desta forma, 

muitas vezes fui supreendida por minhas interlocutoras, que descobri serem bastante 

atentas ao que acontece na política e na sociedade, várias delas, inclusive, têm um caminho 
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trilhado junto ao movimento LGBT ou feminista e sempre usam seus perfis no Facebook 

para emitir opiniões, por exemplo, sobre os rumos da política brasileira ou sobre notícias 

que envolvem os direitos de grupos minoritários. 

Assim como o Facebook, os shows sempre foram momentos em que elas, muitas 

vezes, mostraram seu posicionamento político e uma profunda consciência dos problemas 

da população LGBT, principalmente de mulheres transexuais e travestis. Pude presenciar 

durante os espetáculos manifestações de apoio e pêsames a mulheres trans* violentadas e 

assassinadas, tanto localmente quanto nacionalmente, dando especial atenção aos casos de 

maior repercussão, como o da travesti Verônica Bolina, que foi presa e agredida por 

policiais no Rio de Janeiro. Perceber este aspecto dos shows e das personagens foi, para 

mim, algo novo e relevante. 

Cada uma de minhas interlocutoras apresenta uma maneira única de se portar 

politicamente, o que percebi estar também relacionado à forma como elas enxergam e 

expressam sua feminilidade. Ao longo deste trabalho mostrei que existem vários tipos de 

drag queens, cada uma com um visual característico e um estilo de conduzir seus shows, e, 

para fins didáticos, agrupei-as em duas categorias: as drag queens “clássicas” e as 

“estranhas”. O primeiro grupo vivencia a feminilidade de uma maneira mais aproximada 

dos padrões de beleza que podemos ver na mídia, ou seja, expressam uma feminilidade 

exacerbada, utilizando elementos que são considerados símbolos de feminilidade – como 

maquiagem, cabelos longos, vestidos – e tentando ao máximo disfarçar seus traços 

masculinos. Já o segundo tipo de drag é aquele que rompe com esse modelo de 

feminilidade estereotipada, fazendo questão de misturar elementos masculinos e femininos 

em sua produção, em que é possível ver barba e batom, pelos corporais e saltos altos, em 

um mesmo corpo. Esse movimento de subverter o padrão de feminilidade é deveras 

político, pois consideram que esse modelo é machista, racista e misógino. 

Durante o meu trabalho de campo, muitas vezes algumas angústias se fizeram 

sentir. Ao longo desse texto, expliquei que uma delas deveu-se ao fato de que o tratamento 

destinado a cada uma das mulheres trans* que frequentam os dois bares – mais 

especialmente o Âncora do Marujo – não era igualitário, havendo, por mais que não 

conscientemente, uma hierarquia entre elas. No topo estão as transformistas mais antigas, 

muito queridas pelo público e que têm certa condição financeira para montar sua 

personagem, bem como mulheres transexuais que não são performers regulares, mas que 

de vez em quando se apresentam e são bastante admiradas tanto pelo público quanto 
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pelas colegas; em seguida se encontram as artistas um pouco mais jovens, que tem menos 

tempo de carreira, mas demonstram bastante talento para dança e performances; depois 

estão as drag queens que começaram há pouco tempo, apresentando poucas dublagens e 

focando seus shows nas performances de dança; em seguida estão as “estranhas” das quais 

falei, que têm aparência e vestuário diferentes das demais. Na base dessa hierarquia, se 

encontram as travestis que se prostituem nas adjacências do bar, que não fazem shows e  

são frequentemente tratadas com desdém, às vezes velado, às vezes escancarado, por 

clientes, artistas e proprietários do Âncora do Marujo. 

Outra angústia, decorrente da primeira, que experimentei em campo foi em relação 

a esse tratamento direcionado às travestis que frequentavam o espaço e eram vistas com 

menosprezo por algumas das artistas, dos clientes e dos funcionários do bar. A constatação 

da existência da hierarquia que mencionei anteriormente me deixou claro como a 

transfobia é enraizada, mesmo em espaços LGBT em que muitos homens gays – que são a 

maioria dos presentes – fazem questão de destratar e ridicularizar algumas travestis 

simplesmente por serem quem são. Essa angústia também passa pelo fato de que muitos 

integrantes da sigla LGBT ainda propagarem ideias preconceituosas sobre as identidades 

menos populares da sigla, reforçando a crueldade com que as travestis são tratadas 

diariamente. 

Além de serem esquecidas e invisibilizadas muitas vezes dentro do movimento 

LGBT, as mulheres trans* também sofrem com a discriminação e o ostracismo dentro do 

próprio feminismo. Tendo surgido como um movimento de mulheres cisgêneras, brancas e 

de camadas médias da sociedade, por muito tempo o feminismo tradicional ignorou as 

necessidades das demais mulheres. Apenas a partir de críticas feitas pelas feministas negras 

e lésbicas foi que o movimento passou a se pluralizar, levando também em consideração as 

várias opressões que intersectam a vida das diversas mulheres, inclusive as transgêneras. 

Desta maneira, o transfeminismo surge com o objetivo de dar visibilidade às necessidades 

das mulheres trans*, problematizando a fixidez das identidades e desnaturalizando a 

cisgeneridade, passando a apresentá-la como apenas uma das diversas maneiras possíveis 

de se viver a experiência do gênero. 

O transfeminismo acredita ainda que a feminilidade é um constructo social, um 

aspecto que pode variar de uma cultura para outra e que nada tem de natural ou inerente às 

pessoas que nasceram com uma vagina. Sendo a feminilidade uma performance – ou seja, 

a repetição de uma norma ou um conjunto de normas que à medida em que adquire o status 
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de ação no presente, esconde as convenções de que é uma repetição –, é correto dizer que 

tanto as mulheres cis quanto as mulheres trans* constroem sua feminilidade de acordo com 

as experiências que viveram e as referências que lhes foram dadas durante a vida. É 

também dessa maneira que transformistas e drag queens produzem a sua feminilidade, 

aproximando-se – algumas mais, outras menos – de elementos, vestuário ou gestos que 

remetem ao feminino, e, por vezes, suprimindo características que remetem ao masculino. 

Foi em busca de validar e visibilizar as feminilidades trans* que este trabalho se 

concretizou. Não sem dificuldades, mas também com inegáveis prazeres, essa dissertação 

foi idealizada, construída e finalizada, reafirmando a certeza das minhas ideologias, que se 

pautam em desenvolver um feminismo plural e inclusivo, que esteja aberto a acolher todas 

as mulheres e lutar por uma sociedade mais justa e menos violenta para todas nós. Desta 

forma, por ser este um tema tão urgente e necessário, e ao mesmo tempo carente de 

discussões, pretendo, em um futuro próximo, retomar e aprofundar minhas discussões 

sobre transgeneridades, experimentando uma nova perspectiva. 
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45-71. 

Apêndice A - Roteiro de observação do campo 

Universidade Federal da Bahia 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares Sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismos – PPGNEIM 

Roteiro de observação do campo 

Dafne Almeida Campos 

Projeto: “Transgeneridade e Feminilidade: uma etnografia acerca do que é ser mulher” 

Pergunta de pesquisa: como as mulheres trans* soteropolitanas vivenciam a feminilidade e 

como constroem sua identidade a partir do que é tido por "feminino". 

1. Observação do espaço físico e do público da apresentação Drag 

Descrever densamente o espaço onde o bar está localizado e procurar traçar um perfil das 

pessoas que frequentam o local. Observar: como é o bairro e que tipos de sujeitos transitam 

por ele; a disposição das mesas (tentar fazer um desenho no caderno para ilustrar o espaço 

do bar) e onde cada pessoa escolhe sentar; a decoração, se existe e se é temática; prestar 

atenção a que raça/etnia e a que classe social pertencem os freqüentadores; como essas 

pessoas se vestem e como interagem entre si e com as artistas; se o público é 

exclusivamente LGBT e se essas pessoas são solteiras ou estão em algum tipo de 

relacionamento. 

2. Observação do Espetáculo Drag Queen 

Descrever densamente as vestimentas, a maquiagem e o cabelo das artistas. Narrar como 

são estruturados os espetáculos, descrever cada um dos seus diferentes momentos e 

perceber o que há em comum entre as várias apresentações. Anotar todas as referências ao 

gênero operadas durante o espetáculo, particularmente na forma como as apresentadoras 

falam de sua feminilidade e da construção de suas identidades. Perceber quais são as 

músicas e cantoras dubladas e notar se elas têm relação com essa construção da 

feminilidade. 
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3. Conversa com as mulheres trans* apresentadoras do espetáculo 
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Primeiramente me apresentar como pesquisadora e dizer de onde falo. Perguntar se elas se 

importam se eu observar seus shows. Falar um pouco sobre o meu projeto e dizer que o 

trabalho de campo será no início do ano que vem. Passar o meu e-mail e pedir para elas 

avisarem de outros shows e da agenda delas. Perguntar se são de Salvador ou se vieram 

para cá. 

4. Conversa com as mulheres trans* clientes e outros clientes do bar 

Perguntar, numa conversa informal, quem são, de onde são, como se identificam, se 

estudam ou trabalham, como conheceram o bar, se são frequentadores assíduos ou 

ocasionais, se frequentam outros bares ou espaços LGBT. 

5. Tirar uma foto com cada uma das artistas. 
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