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em corações petrificados,
Quero ser amado
quero ser amado
quero ser amado
Waldo Motta

RESUMO
Neste projeto experimental me propus a utilizar a fotografia para a criação de
retratos que narrassem minha história de vida, através da comunicação do corpo, as
questões sociais e de identidade que envolvem a arte drag. A partir de Boito (2011)
e Bourriaud (2015) foi trabalhado o performático e o processual das imagens
criadas, que culminaram na Exposição|Projeção: Bixa, Louca, Preta. Esta mesclou
performance, desenhos e poesias, com o intuito de possibilitar uma relação do
público com a minha subjetividade. Este “eu” é levado, portanto, ao outro, a fim de
compreender o seu olhar, através da noção de espectador emancipado Rancière
(2010), que estendem o trabalho para diferentes caminhos.
.
Palavras Chave: Fotografia. Performance. Autobiografia. Retrato.

ABSTRACT
In this experimental project I propose to use photography to create portraits that tells
my life story, through the body communication, social and identity questions that
involves the drag art. From Boito (2011) and Bourriaud (2015) was use the
performative and procedural of the create images, that culminate in the
Exhibition|Projection: Queer, crazy, black. Where merged performance, drawings and
poetry, with the intention to enable a relation from the public with my subjectivity. This
“I” went to, therefore, to the other, to understand the view, through the notion of the
emancipated spectator of Rancière (2010), that extend the work to other ways.
Key Wors: Photography. Performance. Autobiography. Portrait.
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1.INTRODUÇÃO OU PONDO A CARA NO SOL

Este projeto experimental iniciou com a proposta de utilizar minha vida como
tema para autorretratos fotográficos, mas se transformou em um processo de
autodescoberta, reflexão e transformação pessoal, que refletiram na produção de
diversos textos e imagens, onde pude traçar um novo significado na relação com o
olhar do outro e com meu “eu” autobiográfico, que utilizo para envolver o outro a
minha subjetividade. O princípio para utilização dessa abordagem se dá pela
inquietação sobre como a identidade que assumo, pode ser tão dissonante dos
limites culturais em que nasci e fui criado.
Ao falar sobre identidade, me atrelo a concepção de Stuart Hall (2006), que
identifica

a

fragmentação

das

identidades

através

das

configurações

da

“modernidade tardia” e sendo consciente da pluralidade e fluidez de identidades,
entendo a identidade como uma construção (consciente ou não) e um
posicionamento político diante da sociedade, de forma a estar minimamente estável
e pertencer a um grupo.
Me identifico dentro nesta fragmentação de identidades, que é contrária a um
modo único de identidade, pregado na sociedade, em geral, o que se torna um
grande problema para mim. A história que aprendi na escola sobre heróis,
burgueses

e

intelectuais

que

eram

brancos,

héteros

e

cisgênero 1,

não

contemplavam minha existência, assim como as narrativas típicas das mídias
também não. Estabelecer uma relação identitária quando se está fora de padrões, é
um caminho longo e incerto.
A importância pessoal de um trabalho autobiográfico é grande, pois como
Leônia Teixeira (2003, p. 2) afirma
a reconstituição da história de vida é vista como transformadora e
reconstituinte do sujeito, na medida em que ele toma consciência das
nuanças de seu percurso, podendo ressignificar suas experiências, sair de
uma posição de alienação frente à História, situando-se, através de sua
história, como agente de sua vida e da coletividade.

É nessa busca por me situar em meio ao mundo, para entender, aceitar e
lidar com as questões sociais que me afetam, que minha autobiografia se
Conceito “guarda-chuva” que abrange as pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi
determinado quando de seu nascimento (JESUS, 2012, p.14).
1

1

desenvolve. Fica explícito então, que é a autobiografia é uma “via de mão dupla”.
Não é possível falar da minha existência desvencilhando das variadas condições
que diretamente ou indiretamente a moldam. “É com o objetivo de relacionar a
história de vida com a história da sociedade que a "fala" dos sujeitos é considerada
como espaço de articulação de memória e história.” (TEIXEIRA, 2003, p.2). Logo, se
estou falando de minha vivência, estou falando de sujeitos que se encontram em
situações similares, podem vivenciar e do contexto social em que estou inserido.
Ingressei na universidade em 2013, através das ações afirmativas, como
negro de escola pública e decidi pela área da comunicação por me considerar
criativo e comunicativo desde sempre. De onde venho, é raro entrar em uma
Universidade Federal, tendo sido o primeiro da família a ter essa oportunidade e
também o primeiro a entrar na área da comunicação.
No curso de Publicidade e Propaganda sempre estive inseguro, uma vez
que estava explorando um lugar que era completamente novo e distante do que eu
ou qualquer pessoa que conhecia, havia vivido. Na maior parte das situações, não
me sentia representado ou envolvido, me sentia uma espécie de invasor-observador
num ambiente que me era permitido entrar. A ideia de publicitários serem
consumidores vorazes, que interagem com os mais diversos espaços e produções
culturais e abusam dos avanços da tecnologia, nunca foram condizentes com minha
realidade e também se tornavam motivo de deslocamento.
Tendo em vista que “A reconstituição da unidade de uma vida ao longo do
seu tempo passa a ser um meio privilegiado de dar testemunho da existência.”
(TEXEIRA, 2003, p.4), a escolha de uma autobiografia/autorretrato é um grito de
representação, uma forma de marcar a minha presença nesse espaço-tempo, e
expôr como é tortuoso (e ao mesmo tempo empoderador), romper barreiras. O
privilégio de atestar o meu lugar na instituição acadêmica, é importante para mim,
mas

principalmente,

espero

servir

ao

lugar

em

que

estou

inserido

e

consequentemente, a outras manas2 que virão.
Colocar

minha

subjetividade

a

público,

rompe

com

o

padrão

de

representações de existências, corpos e vozes. A história em grande parte é feita
sob privilégios de certos indivíduos, que não são ligados a mérito ou notoriedade,
mas uma cultura massificante, branca, classista, cisgênero e heterossexual. Postular
2

Pronome de tratamento comum entre pessoas que compartilham de uma mesma condição social,
como sexualidade ou raça.
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minha vida que transgride estes padrões, revela a falsa uniformidade das histórias
particulares, e logo, da história social.
Eu como negro, periférico, pobre, transgênero não-binário, faço parte do
silêncio, do não-dizível, não representável. Subverter isso e realizar esse trabalho
autobiográfico é um ato político, clamando visibilidade ao espaço em que estou
inserido.
Preciso frisar que não pretendo aqui expor uma essência genuína do “eu”,
mas identificar as nuances que configuraram minha identidade, e assim, expôr as
diferenças que são constantemente oprimidas e invisibilizadas. Colocar minhas
características como intrínsecas não contempla a dimensão real da experiência de
vida. Como Janaina Sampaio (2015, p. 37) coloca “A experiência é construída, pois
fala sobre como os sujeitos são constituídos, sobre como a visão deles é
estruturada, sobre o discurso, sobre a história”. Assim, não pretendo uma narrativa
documental

de

minha

vivência,

mas

revelar

recortes,

interpretações

e

ressignificações que carrego como minha história. Esse conjunto de relações e
acontecimentos, é o que molda o “eu” que escreve aqui.
Sendo consciente de que não há uma noção intrínseca de identidade, do
“eu”, a argumentação é feita junto a um conjunto de referências que influenciam
minha formação identitária, como referências midiáticas, as relações de raça, gênero
e classe, e o contexto cultural em que minha história se faz. Esse emaranhado de
ligações criadas no aspecto midiático, social e pessoal, é imprescindível para se
criar o trabalho teórico que servirá sobretudo para conduzir interpretações da projeto
fotográfico.
Devido o caráter pessoal do trabalho, a escrita será construída principalmente
em primeira pessoa. A impessoalidade da escrita acadêmica é criticada por Sérgio
Oliveira (2013, p.4), que para ele “torna-o frio e genérico, apagando o princípio da
autoridade de quem propõe uma solução para o problema investigado.“ Essa forma
é uma convenção forte dentro dos trabalhos acadêmicos, estarei desafiando a
normalidade ao construir uma escrita pessoal.
É uma maneira de completar o ciclo de contar a própria história, retratar o
próprio corpo e também, escrever de forma autoral. É mais um ato político de
empoderamento, pois reafirmo o meu lugar de fala, e junto ao alto grau de
envolvimento pessoal, trazer o envolvimento de quem o lê, uma vez que “O texto,
3

hoje, prevê uma interlocução autor-leitor; o autor cobra um envolvimento direto do
leitor com o seu pensamento, o seu raciocínio. O leitor é trazido para dentro do
texto, é partícipe desse texto.” (OLIVEIRA, 2013 p. 10). Dessa forma, pretendo
trazer a dimensão para os que vivem com privilégios e não se veem confrontados
com as opressões sociais, e ao mesmo tempo, criar a identificação com as manas.
O presente trabalho se divide a partir dos processos que levaram a
concretização do projeto. No primeiro capítulo falo sobre minha história de vida até
o ponto em que encontro através da arte drag uma transformação na maneira de
expressar minha identidade. Para identificar como parte da minha identidade se
constitui a partir das referências de drag, início com um breve aparato a história da
arte drag anterior a contemporaneidade e em seguida utilizo de duas narrativas
cinematográficas, para fazer um paralelo entre a drag clássica de concursos de
beleza representados na obra The Queen (1968) e a drag subversiva, marginal, que
se propõe ao feio no filme Pink Flamingos (1972). Finalizo o capítulo me referindo a
diversas narrativas da drag no cinema, que me levaram até a história e a estética
dos Club Kids, que se tornou minha principal referência pela maneira como se
vestiam e maquiavam dissociando de um gênero.
O segundo capítulo conta como propor a me autorretratar e contar minha
história fizeram com que eu entrasse em conflito com meu “eu”, que me levaram a
usar de ferramentas como o Instagram e o desenho, para retomar a confiança e a
coragem para executar as fotografias. A partir desses exercícios, narro como elegi
os pontos da minha vida para serem contatos, e como construí os autorretratos
utilizando da performance para a fotografia e da composição de roupas e acessórios
que me permitissem expressar cada período.
No terceiro capítulo mostro como materializei a história da minha vida em uma
exposição, das fotografias, de poemas que escrevi ao longo da vida e dos desenhos
que produzi durante o processo. Narro como utilizei do momento da exposição para
exercer uma performance em conjunto com a exibição, como busquei perceber a
relação que os espectadores criaram com as imagens e como essa exposição
repercutiu no meu íntimo, as expectativas correspondidas e as consequências que
esse momento me propiciou.
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2.EU, DRAG
2.1.”Quero ser viado, então”
A resistência se faz necessária em minha vida, desde que nasci, já carregava
em mim o que seria tido como transgressor, inferior, marginal onde quer que eu
fosse. São aproximadamente 23 anos a partir desse momento até hoje, e depois de
várias mutilações, ataques sociais, escrevo meu trabalho de conclusão tendo como
tema minha história, retratando as formas de (re)existir em uma sociedade onde o
diferente é ameaçado e reprimido.
Quando nasci me deram o nome de João Pedro uma homenagem aos dois
bisavós. Nasci e vivi a maior parte da minha vida no interior de Goiás, Abadia de
Goiás e Guapó.
Fui criado por minha mãe junto com meu irmão mais velho. Minha mãe se
separou do meu pai quando eu ainda era muito novo e não tenho quase nenhuma
lembrança de quando eram casados, a mais vívida é do meu pai batendo na minha
mãe. Não sou rico e nunca tive muito conforto, cresci em uma casa pequena, com
uma parte externa onde haviam várias árvores, onde eu brincava quase sempre
sozinho.
Já nessa época, eu encontrava os primeiros indícios de um conflito em
relação aos papéis de gênero, e me recordo de um momento marcante, em que eu
indaguei a senhora que ficava comigo e meu irmão enquanto minha mãe trabalhava:
“por que homem não pode usar coisas de mulher?”, ela respondeu que “porque
quem faz isso é viado.” Eu em minha sinceridade infantil respondi: “quero ser viado
então”. Lembro de pensar como as roupas masculinas eram chatas e sem cor, e
como admirava a variedade de cores, roupas e acessórios que uma mulher poderia
usar. Como pode-se imaginar, dada a cultura em que vivemos, fui reprimido e
instruído que isso era errado e algo para não se falar.
Eu iniciei a vida escolar mais cedo do que o comum, por isso sempre era o
mais novo da turma, o que me fazia estar sempre acuado em relação aos outros. Se
me concentro para lembrar desse tempo, a maior parte dessas lembranças são de
medo, insegurança, vergonha, humilhação, pois por várias vezes era violentado
verbalmente, psicologicamente e até fisicamente. Por parte da escola, não havia
menor respaldo ou assistência e logo nesse período, comecei a criar minhas formas
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de me proteger, principalmente através da amizade e união com garotas que
costumavam me defender, e aprendendo a ignorar e me calar.
Já naquela época a figura masculina me amedrontava, através dos garotos
que me chamavam de “bixinha” na escola e também nas visitas regulares a casa de
meu pai, que era sempre hostil e autoritário. Na casa de meus avós também
acontecia o mesmo: um avô alcoólatra que sempre causava confusão e outro que
era frio e sempre tinha comentários maldosos sobre os outros. Por isso as mulheres
de minha família sempre foram figura de conforto e inspiração.
No período da puberdade, perceber que meu desejo era direcionado a
garotos, não foi uma grande descoberta, mas uma explicação para o bullying que eu
sempre sofria. Me afastei mais das pessoas da minha cidade e passava várias horas
na internet, onde encontrava em comunidades de cantoras pop do Orkut, garotos de
outros lugares que também eram gays. Foi dessa forma que comecei a enxergar
minha sexualidade com maior naturalidade e me aproximar do que outros gays
compartilham em comum.
Também era na internet que eu buscava me relacionar com alguém e
finalmente dar um primeiro beijo, ter uma primeira paixão, o que nunca acontecia.
Através de salas de bate papo e sites como o Badoo, eu conhecia rapazes que eu
conversava por um tempo, mas sempre desapareciam, nunca acontecia um
encontro. Meu primeiro beijo foi surpreendentemente com um rapaz da minha
cidade, mas foi essa única vez, porque depois ele me evitava. O que se repetiu
durante a maioria das minhas relações, nunca havia uma aproximação maior.
No ensino médio, eu já estava exausto de conviver com a opressão e
idealizava o período da faculdade onde eu imaginava que finalmente poderia me
assumir sem medo. Sendo consciente de que minha mãe não poderia arcar com
uma faculdade particular, focava nos estudos para conseguir ingressar na faculdade
pública. Mas eu estudava em um colégio público no interior, e sabia que a
concorrência seria um problema.
Consegui uma vaga num cursinho pré-vestibular através de um tio, então
pagava apenas uma pequena quantidade. Entrei em uma rotina de acordar às 5h da
manhã para ir para o cursinho em Goiânia, que também tinha aulas à tarde, e
retornava direto para o colégio em Abadia de Goiás, para aulas do terceiro ano do
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ensino médio a noite. Foi um período extremamente estressante, mas fui
recompensado quando consegui passar no vestibular.
Entrar na UFG foi uma grande conquista pessoal e motivo de orgulho para
família, mas eu não imaginava como seria. O percurso de ônibus até o campus
durava mais de 4 horas ao todo. Tinha dificuldade de entrar no ritmo de estudo por
causa da minha base escolar. Mas com o tempo consegui me acostumar.
Os dois primeiros anos fiz o trajeto de Guapó até o Campus Samambaia, e
estava me esgotando. Além disso, não conseguia nenhum estágio ou emprego e eu
associava isso a distância. Foi então que minha mãe decidiu me ajudar a me mudar
para Goiânia, na esperança de conseguir um estágio. Fui morar em um apartamento
no centro de Goiânia, com meu irmão e uma amiga.
Era um sonho antigo ir morar em Goiânia e eu estava determinado a logo
consegui me manter financeiramente sem ajuda da minha mãe. Mas o emprego e o
estágio não vieram, mesmo que eu buscasse incessantemente. Nesse mesmo
período, conheci o Candomblé através do namorado do meu irmão, e talvez
buscando uma resposta para as frustrações profissionais e amorosas, passei a me
dedicar a religião.
O contato com o espiritual foi transformador pois pela primeira vez eu
comecei a ter fé em algo, pois desde os 14 anos já negava a existência de qualquer
deus. Comecei a me envolver profundamente com a religião e com as pessoas do
terreiro, que tinha como maioria, pessoas LGBTs e se tornaram de certa maneira,
uma família.
Dentro da espiritualidade, pela primeira vez associei o feminino a mim.
incorporando a pombo gira Maria Mulambo, que ignorando os fatores que envolvem
crença, me permitiam por um momento, me portar e ser encarado como uma mulher,
e também quando descobri ser filho de Oxum, deusa da beleza e do amor.
Conforme a religião ganhou espaço na minha vida, a faculdade deixou de ser
minha principal prioridade, ainda que eu estivesse matriculado e frequentando as
aulas, não tinha grande entusiasmo.
Após um ano na religião, resolvi fazer minha iniciação, ritual que permitiria
incorporar o Orixá da minha cabeça, Oxum. A iniciação no Candomblé exige vários
dias no terreiro e vários elementos para os diversos processos do ritual, e para isso
eu precisava de dinheiro. Eu ainda não tinha conseguido um estágio, e não
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conseguia emprego porque os horários das aulas atrapalhavam. Foi então que tomei
a decisão de trancar a faculdade por um semestre, para trabalhar e poder conseguir
o dinheiro necessário.
Após a iniciação, deve-se ficar de preceito, sem álcool, sem sexo, sem
frequentar lugares tumultuados, dormia em uma esteira no chão, entre outras
diversas restrições durante três meses. É um período de “purificação” e
renascimento. Sob essas condições, fiquei bastante isolado e comecei a refletir
sobre minha relação com a religião. Comecei a duvidar de que houvesse algo
sobrenatural no ato de incorporar espíritos e buscar explicações científicas. Comecei
a encontrar problemas na hierarquia dos membros do terreiro e privações exigidas,
que pareciam com as religiões cristãs, que eu sempre tive aversão. Assim, alguns
meses depois, parei de frequentar as atividades, me afastei das pessoas do terreiro
e decidi abandonar a religião.
Me tornei um ateu mais convicto do que nunca e retornei meu foco para a
faculdade, mas eu havia voltado a morar com minha mãe no interior, e retornei a
rotina cansativa de ir de Guapó para a faculdade. Além disso, após o tempo que me
relacionei com as pessoas do terreiro como uma família, quando retornei a minha
casa, comecei a enxergar vários problemas na relação com a minha mãe, e as
brigas se tornaram constantes.
Com uma nova perspectiva sobre a minha antiga situação de vida, comecei a
me sentir péssimo. Quando ia pegar o ônibus para a faculdade começava a sentir
calafrios, tremores. Durante as aulas ficava inquieto e não conseguia me concentrar.
Em casa, chorava todos os dias. Por várias vezes pensava como era inútil eu ir a
faculdade, sendo que em vários aspectos, eu estaria atrasado em relação a
qualquer um do meu curso. Havia sempre uma angústia e aperto no peito, mão frias,
medo, coração acelerado, irritação, tristeza e um vazio gigantesco, que também se
relacionava ao conflito existencial que a falta de uma crença deixou em mim.
Busquei terapia com uma psicóloga e ela identificou que o que eu estava
vivendo era depressão e ansiedade, e que mesmo com a terapia, não melhorava.
Então ela me recomendou procurar um psiquiatra.
Fui a uma consulta e sai de lá consternado. Em menos de dez minutos, o
psiquiatra nem mesmo confirmou o diagnóstico da psicóloga e me passou três
remédios.
8

Os remédios apesar de não me deixarem ficar triste ou ansioso, me deixavam
dopado, sem vida, com tonturas, boca seca, entre outros efeitos colaterais. Para
mim aquilo não seria uma forma de cura. Convenci minha mãe de como a rotina e as
relação conturbada com ela contribuíram para meu adoecimento e ela me ajudou a
voltar a morar em Goiânia, próximo ao campus.
Fui morar sozinho pela primeira vez e resolvi abandonar os remédios. Apesar
de não estar bem, passar noites sem dormir, a solidão era de certa forma
reconfortante. Além disso, eu tinha um espaço que era meu, um tempo comigo
mesmo, com meus pensamentos.
Pouco antes de sair do Candomblé eu havia começado a assistir Rupaul’s
Drag Race, um reality show que drag queens competem em diferentes desafios de
atuação, dublagem, dança e design de roupas. Lembro de relacionar como a
satisfação que eu sentia quando estava com as roupas e adereços da pombo gira ou
de Oxum, estavam relacionados a atrelar o feminino a mim. Pela primeira vez me
sentir representado pelos gays afeminados retratados no programa e explorando a
feminilidade em um contexto diferente do que conhecia, me inspirou a mudar.
Me tornei um fã do programa e como estava morando sozinho, longe de
qualquer pessoa da família, comecei a experimentar coisas novas. Pintava minhas
unhas, descolori meu cabelo e pintava de diferentes cores, comecei a usar roupas
das minhas amigas e usar maquiagem também.
Com o tempo eu já tinha um pequeno arsenal de coisas, e se tornou uma
atividade diária achar uma forma nova de me maquiar ou de vestir. Com o tempo, fui
ganhando confiança e sentindo um lado reprimido de mim podendo se expressar.
Era como uma peça que faltava e que estava se encaixando.
Foi assim que aos poucos a depressão foi passando, ainda que enfrentasse
cada vez mais olhares opressores em todos ambientes que ia, quando pude trazer
para meu corpo como eu me sentia no aspecto mais íntimo, me senti pleno e
corajoso.
Neste período, meu ciclo de amizades mudou. Comecei a me aproximar de
pessoas de outros cursos e de várias bixas, que compartilhavam de gostos e
histórias parecidas, e assim me entender mais como bixa, que é um termo pejorativo
utilizado para gays afeminados. Se empoderar dessa palavra é uma maneira de
subversão. Através dessas relações e essa percepção, também comecei a me
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integrar a militância social, e buscar saber sobre racismo, machismo, relações de
classe e gênero.
Conforme eu compreendia melhor essas temáticas, compreendia também
minha história. As frustrações amorosas e profissionais começaram a ter um sentido
em que eu não era o culpado.
Os conhecimentos dos preconceitos sociais me fizeram mais consciente do
porquê eu me odiei por tanto tempo, e assim, buscava formas de reverter os
pensamentos depreciativos que assimilei com o tempo. Minha boca, que sempre era
alvo de ofensas na escola, passou a ser a parte que mais admirava no meu corpo.
Deixei meu cabelo crescer e ostentar meu black power. Além de me permitir ser
cada vez mais bixa, mais extravagante.
Para além do meu corpo, identifiquei como a maioria das minhas referências
de filmes ou músicas, eram de pessoas brancas, e busquei conhecer as produções
de artistas negros. Comecei a questionar o meu desejo idealizado por garotos
brancos, enxergar a beleza do homem negro.
Diante de todas essas mazelas preconceituosas da cultura, que eu
identifiquei em mim e notava cada vez mais nos discursos dos outros, o sentimento
de revolta me faziam querer combater de alguma forma, e o meu corpo era a
ferramenta mais próxima.
Assim, eu que por muito tempo evitava chamar atenção, passei a fazer
questão de desfilar pelas ruas com meus shorts curtos ou minhas saias, maquiagem
chamativa e atraia o olhar de todos, que eu encarava de cabeça erguida. Para mim,
a montação do corpo era uma maneira de combate diário aos padrões sociais. Era a
maneira de não só me sentir bem e poderosa, mas também fazer me enxergarem .
O termo montação é popular entre drag queens ao se referir ao ato e
transformar o corpo. Interessado no potencial que a montação, que a drag, possui
no aspecto pessoal e social, nas capacidades de reconfiguração do corpo e o desejo
de enviadescer a academia, decidi que drag seria de alguma forma o tema para o
meu trabalho.

2.2.História drag
Conforme eu me envolvi com drag, assistindo as temporadas de Rupaul’s
Drag Race, seguindo drags no Instagram e mudando o meu estilo de vestimenta
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habitual, surgiu o interesse por uma perspectiva mais ampla de drag, com o intuito
de entender melhor como essa prática se desenvolveu na história. Até então,
minhas referências eram todas contemporâneas. Questões como: onde surgiu?
Como era tratado no passado? Sempre foi associado a homossexualidade?,
emergiram. Graças a fluidez das informações através da internet me deparei com
um artigo sobre o percurso do transformismo na história, que desmistifica a ideia de
modernismo desse ofício.
Neste artigo, Igor Amanajás (2015) aponta que os primeiros registros do que
viria a ser a Drag Queen, se dá na Grécia Antiga, mas o início é anterior a isso, em
conjunto com o surgimento do teatro, que sabemos vir desde o princípio da história
da humanidade. Muito diferente das várias técnicas de maquiagem que são hoje
utilizadas, os atores gregos nesse período, utilizavam máscaras que contribuíam
com a atuação, pela necessidade de transformar-se para o público, mas também,
criavam a separação entre a fisionomia do ator e o personagem.
ficou estabelecido que a função de vestir a máscara com personas
masculinas e femininas seria um papel único e exclusivo do homem.
Clitemnestra, Medéia, Electra, Ifigênia e Antígona: todas essas personagens
foram vividas por homens na antiga Grécia (AMANAJÁS, 2015, p.5).

Somos capazes de identificar que essa proibição era consequência do
patriarcado3. E me faz questionar se não contribuiu para o príncipio de uma
representação depreciativa da mulher. É difícil conceber que o que é usado no
entretenimento, no palco, também pode ter consequências no âmbito político e no
social
Outro ponto interessante, é a dualidade no aspecto representativo das Drag
Queens que
se manifesta em rituais de forma pagã, exercendo a função satírica de
blasfemar e dar voz ao indizível perante a sociedade, a personagem que
muito se assemelha ao bufão. A outra forma diz respeito a sua característica
sagrada, aquela que teria a responsabilidade de viver as personagens
trágicas na Grécia, que pertenceriam a uma narrativa (AMANAJÁS, 2014,
p.5).

Essa mesma dualidade é presente no contexto atual. Ao mesmo tempo em
que as drag queens tem o papel de promover shows e de divertir, elas também tem
“ o patriarcado designa uma formação social em que os homens detêm o poder, ou ainda, mais
simplesmente, o poder é dos homens. Ele é, assim, quase sinônimo de “dominação masculina” ou de
opressão das mulheres” (DELPHY, Christine, 2009, p. 173)
3
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o papel importante na defesa dos direitos das pessoas LGBTQ e no questionamento
dos papéis de gênero.
Um ponto que chocaria conservadores religiosos de hoje em dia, é que até
mesmo a Igreja se apropriou das Drags em volta dos anos 1100 d.C., na tentativa de
contrapor essas manifestações que aconteciam marginalmente, trazendo-as para
apresentarem histórias bíblicas. Porém, vale ressaltar, que essa necessidade vinha
da impossibilidade das mulheres qualquer função diretamente ligada à instituição
(AMANAJÁS, 2015, p.5). E para além dessa inviabilização, nas encenações da
igreja, as representações femininas eram deturpadas por estereótipos de uma
mulher histérica e tagarela, e os atores acabavam por se tornar versões grotescas
do feminino. O que pode confirmar o questionamento anterior, de que essas
representações serviam para a construção de uma imagem depreciativa da mulher.
Durante a idade média esses artistas foram invisibilizados de se apresentar,
através da repressão da igreja, e mesmo o que ocorria, fora dos palcos, logo, não há
grandes registros, por haver censura, limitação da literatura e por serem atividades
que ocorriam nas regiões marginalizadas. As drag queens só voltaram ao destaque
na história através do dramaturgo Shakespeare, a quem atribuem o surgimento do
termo DRAG (dressed like a girl, em tradução literal, vestido como uma garota), que
era a etiqueta colocada nos personagens femininos representados por homens
jovens. Personagens de obras consagradas como Julieta e MacBeth, eram
interpretados por jovens atores travestidos. O refinamento das peças teatrais em
que esses personagens foram inseridos, fizeram com que antiga representação
grotesca da mulher não fosse mais possível, o que levou as drag queens a se
portarem como damas4 (Ibid, pg. 10).
Só em 1674 as mulheres puderam interpretar personagens nos palcos, mas o
papel atribuído a essas mulheres era de exploração sexual de suas imagens, sem o
devido reconhecimento enquanto atriz. Mesmo com a inserção das mulheres no
teatro, as drag queens ainda coexistiram por um período, mas logo se fizeram
desnecessárias. (Ibid, p. 11). Podemos entender esse ponto de mudança histórica
como o impulso para que a drag queen não fosse apenas uma alternativa para a
mulher na atuação.

4

Mesmo assim, as representações não eram verossímeis, uma vez que eram interpretadas por
homens jovens que nada poderiam entender da realidade de uma mulher.
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As transformações da sociedade no século XVIII, com maior acesso a
literatura e menor atenção ao teatro, e maior representatividade e notoriedade para
as atrizes mulheres, com personagens que não relacionavam apenas a
sensualidade, fizeram com que as drag queens encontrassem espaço no cômico.
Nesse período surgiram lugares que forneciam liberdade para homens praticarem
crossdressing5 e também para homossexuais. Esses espaços eram chamados de
Molly Houses e é um dos primeiros registros da subcultura gay, que eram
necessários uma vez que a homossexualidade era considerada ilícita (AMANAJÁS,
2015, p.12).
No século XIX, a drag queen se manifesta de formas diferentes na europa,
mas retorna triunfante ao meio artístico. Os atores drag começaram a serem
diferenciados dos demais do elenco, “o ator drag atuaria em comédias como
grandes damas.” (Ibid, p. 13).

O século XX começa grandioso para as Drag

Queens, como pontua Baker, citado por Igor Amanajás (2015, p. 13):
No final do século XVII o ator feminino havia se tornado uma figura cômica,
uma criatura do burlesco e da paródia. Suas aparições no palco durante os
próximos 150 anos ou mais eram ocasionais, mas pelos meados do reinado
Vitoriano sua reabilitação estava em andamento e ele entrou no século XX
com largo sorriso, as mãos na cintura, vestindo roupas estranhas parodiado
a alta moda, um ninho de pássaro como peruca e uma maquiagem
descontroladamente exagerada. […] seu humor era robusto e terrenamente
doméstico quando ele ganhou a confiança do público e compartilhou as
provações da vida conjugal. Ele se tornou a dama pantomímica;
amplamente popular, habitada por todos os principais comediantes da
época e críticos sérios de teatro lhes deram avaliações sérias (BAKER,
1994, p.161).

A Dama Pantomímica trazia críticas sociais e direcionava-se principalmente, a
classe trabalhadora. Esses personagens levantaram questões acerca dos diferentes
tipos de mulher e seus problemas sociais, direcionando também aos maridos. Essa
perspectiva de drag foi predominante nas décadas de 40 e 50 e conseguiram
respeito artisticamente, porém, “...viriam duas guerras mundiais, o mundo se
reorganizaria, a moda feminina e o próprio pensamento das mulheres em relação a
“...um termo novo, variante de travesti, para se referir a homens heterossexuais, geralmente
casados, que não buscam reconhecimento e tratamento de gênero (não são transexuais), mas,
apesar de vivenciarem diferentes papéis de gênero, tendo prazer ao se vestirem como mulheres,
sentem-se como pertencentes ao gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, e não se consideram
travestis: crossdressers. A vivência do crossdresser geralmente é doméstica, com ou sem o apoio de
suas companheiras, têm satisfação emocional ou sexual momentânea em se vestirem como
mulheres, diferentemente das travestis, que vivem integralmente de forma feminina. ” (JESUS, 2012,
p.10)
5
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sua posição social seria ressignificado e, com isso, o modo como a drag queen se
apresentava seria revisto.” (Ibid, p. 14).
Com o surgimento e popularização de meios de comunicação como a TV,
fizeram com que o teatro não fosse mais visto como principal fonte de
entretenimento. O teatro perdeu o tom grotesco e passou a agir pela
espetacularidade e glamour. Nessa época já haviam várias atrizes encarregadas
pelos papéis femininos, o que colocou as drag queens em um período de transição –
da dama pantomímica, para a mulher moderna que viria -, sem espaço no palco,
apenas nas ruas e pequenos estabelecimentos.
Nos anos 50, as drags foram deixadas de lado devido aos movimentos antihomossexualidade que as separavam da arte. Porém os 60 chegam, com várias
transformações,

como

a

popularização

da

TV,

da

pílula

seguinte,

a

descriminalização da homossexualidade na inglaterra, a revolução sexual dos anos
60 e nos Estados Unidos com os acontecimentos da Revolta de Stonewall
(AMANAJÁS, 2015 p.15).
Esse último acontecimento é de grande importância para história. Ronaldo
Trindade (2011, p. 73) a partir de Fry & Macrae (1985) narra que:
A gênese da política gay poderia ser contada dessa forma: na noite
de 28 de junho de 1969, um acontecimento paradigmático teve lugar na
cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. O bar Stonewall
Inn,frequentado majoritariamente por homossexuais, que ficava na região
conhecida como o “gueto homossexual” da cidade, foi invadido por forças
policiais decididas a reprimir a concentração de gays e lésbicas no local.
Mas, nessa noite, a polícia enfrentou a reação dos frequentadores, que
empreenderam uma batalha que duraria um final de semana inteiro. Com a
eclosão desse conflito, outras questões políticas foram sendo
desencadeadas e alguns dos habituais frequentadores passaram a se
organizar politicamente através da Frente de Libertação Gay, e o dia 28 de
junho foi então proclamado como Dia do Orgulho Gay.

A revolta de Stonewall é considerado o marco propulsor da luta pelos direitos
dos LGBTs, o que em conjunto as transformações dos meios de comunicação,
fizeram com que a drag ganhasse espaço para além dos teatros e bares, mas
também a TV e o cinema. (Ibid, p. 17). A figura da drag queen passou a ser mais
popularizada e ganhou diversos registros que hoje podem ser facilmente acessados.
Julgo importante trazer esses recortes históricos feitos pelo autor para
elucidar a persistência da drag queen ao longo da história e enaltecer os indivíduos 14

ainda que muitos sejam anônimos - que propiciaram influências na sociedade de
hoje, tanto na questão sexual quanto da drag queen. Mas para que o
desenvolvimento do trabalho se aproxime da minha história, é preciso afunilar a
temática daqui em diante.

2.3.Influências Midiáticas
Faço parte da geração Y6, já nasci na sociedade globalizada, onde “a
moldagem e remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes
sistemas de representação tem efeitos profundos sobre a forma como as
identidades são localizadas e representadas” (HALL, 2006, p.20). Sou um forte
exemplo disso, pois por grande parte da minha adolescência eu estava a maior parte
do tempo na internet, uma vez que cidade que eu morava em uma cidade de interior
e não me sentia pertencente a um grupo, assim, na internet eu encontrava um
espaço de descoberta.
Minha formação identitária se deu em maior parte virtualmente, por
representações externas a onde vivia. Por essa razão utilizarei de obras
cinematográficas que se referem a drag e foram grandes contribuições para mim.
Não propondo uma análise fílmica, mas uma abordagem interpretativa e de
significação pessoal e social que os estudos de cultura visual abarcam.
Os estudos da cultura visual abordam a cultura para além do que e se é
convencionado, como nas belas artes. O seu enfoque é amplo e dá importância a
visualidade como um todo, e seus potenciais de construção intelectual e crítica.
Como Raimundo Martins (2008) afirma, “a cultura visual aborda e discute a imagem
a partir de outra perspectiva, considerando-a não apenas em termos do seu valor
estético, mas, principalmente, buscando compreender o papel social da imagem na
vida da cultura.” (Ibid, p.30). Essa dimensão de análise também reflete a capacidade
do espectador de encarar as produções artísticas de forma livre, interpretando e
relacionando as imagens sob seu repertório pessoal.
A cultura visual dá notoriedade as interpretações subjetivas da imagem,
porém, com a noção de que “o olhar sempre está traspassado por condições e
referentes que se superpõem tais como classe, raça, idade, estilo de vida,
preferências sexuais e muitas outras.” (Ibid, pg. 31), logo, ainda que as obras The
6

Enquanto geração Y, entende-se os indivíduos que nasceram a partir dos anos 80 até meados de
90, influenciados pelas transformações tecnológicas e comunicacionais.

15

Queen e Pink Flamingos sejam usadas como fonte de análise de um contexto social,
cultural, político e artístico, as leituras aqui feitas são inseparáveis do meu ponto de
vista e o propósito para esse trabalho.

2.3.1.A Drag Queen bela e feminina
Imagem 1 – Cartaz do filme The Queen (1968)

Fonte: http://www.imdb.com/, Acesso em 27/03/2018.

O documentário The Queen é uma das primeiras produções fílmicas sobre
drag queens e retrata a principal perspectiva de drag em Nova York nos anos 60,
que eram os concursos de beleza ou pageants. A importância dessa obra é
tremenda uma vez que quando foi lançado ainda era ilegal nos EUA usar peças de
roupa do gênero oposto ao designado no nascimento. Como Clare Sears (2014, p.
170) pontua: “Far from being a nineteenth-century anachronism, cross-dressing laws
had remarkable longevity and became a key tool for policing transgender and queer
communities in the 1950s and 1960s”7. Essas leis explicitam o que Judith Butler
(1990, p.18) afirma que “as noções jurídicas de poder parecem regular a vida política
em termos puramente negativos - isto é, por meio da limitação, proibição,
Tradução livre: “Longe de ser um anacronismo do século dezenove, leis de transformismo tiveram
uma notável longevidade e se tornaram ferramenta chave para o policiamento da comunidade
transgênero e queer nas décadas de 50 e 60.”
7

16

regulamentação…”. O que traz o ponto principal que quero trazer com essa
produção fílmica: o caráter subversivo da drag nesse cenário, envolvendo as
nuances que a prática envolve, como corpo, identidade e representação de gênero.
A imagem 1 nos mostra Jack - um dos personagens do documentário - em
seu processo de transformação, através da maquiagem, até a peruca, roupas e a
personificação. É ilustrado no cartaz em quatro frames o que era preciso para se
tornar uma drag queen. Posta de frente a câmera, encarando o espectador, o
personagem se apresenta e mostra a capacidade de moldar o corpo para e
incorporar essa “mulher”8. A transformação é notória não apenas no aspecto visual
do personagem, mas na forma como se apresenta nos frames, de uma postura
neutra, até a incorporação de uma figura de olhar oponente.
Como Juliana Gonzaga Jayme (2010) coloca “a noção de incorporação é de
grande valia, pois, ao mesmo tempo em que abarca a dimensão social e construída
do corpo, também revela a dimensão engendrada e a subjetividade desses corpos.”
(Ibid, p. 181), ou seja, mesmo que vejamos um outro “ser” nesse mesmo corpo,
ainda há ali o mesmo indivíduo com seus traços de existência. Esta dualidade que o
corpo apresenta no aspecto de gênero, é princípio básico da drag queen.
Nas primeiras cenas do filme, vemos jóias, cabelos, vestidos de dançarinas
embaladas ao som de um jazz, o que seria comum a quem assiste, presumindo que
são mulheres. Porém, ao apresentar o primeiro personagem, um homem que se
coloca em frente ao espelho de camarim, é quebrada essa ilusão. Esse momento
ilustra o que a montação do corpo é capaz de criar, pois “é a partir do corpo, ou
melhor, de sua aparência, que pode ser operada a distinção entre homens e
mulheres, mas os transgêneros vem desestabilizar exatamente essa dicotomia
essencializada e o fazem por meio do próprio corpo, da incorporação” (Ibid, p. 186).9
Considerando o contexto histórico em que o filme foi produzido, pode-se imaginar o
quão chocante poderia ser assistir a essa cena.

8

Adiante ficará explícito porque utilizo mulher entre aspas.
A autora utiliza o termo “transgêneros” numa forma de se referir a travestis, transformistas, drag
queens e transexuais, as diferenças em relação ao corpo, tempo e identidade são apresentadas
separadamente.
9
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Imagem 2 - Drag queens em The Queen ensaiam para a apresentação no concurso de salto
alto (Frame 1)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em 27/03/2018

O período de ensaios que é mostrado, elucida como o processo de
incorporação é anterior ao momento da maquiagem ou do cabelo. Ainda com roupas
masculinas, eles ensaiam como se apresentar graciosamente ao público e também
os passos de dança, e no que se refere ao feminino, apenas os saltos, uma vez que
é assim que se apresentarão e como já ouvi de várias drag queens: é a parte mais
díficil de se acostumar e é importante para moldar a postura.
Ainda que de forma estereotipada, as drag queens querem reproduzir o
gênero feminino. BUTLER (1990) posiciona o gênero no campo da performance.
Esses ensaios ilustram como esses homens que foram criados sob certos aspectos
corporais e comportamentais do masculino, reconfiguram a performatividade do
corpo de forma a se tornarem, ou melhor, performarem femininos.
Para além do comportamento, a transformação também acontece na
aparência do corpo. Entendendo que “o corpo não só transporta significado, mas
também o produz.” (JAYME, 2010, p.178), as drags fazem uma manipulação do
corpo tido como masculino, criando uma ilusão.
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Imagem 3 - Personagem cria ilusão de seios a partir de fita adesivas. (Frame 2)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em 27/03/2018

A pessoa na cena coloca fitas na região dos seios de forma a encolher a pele
e trazer a impressão de um decote. Esse é um ponto que pode diferenciar drag
queens de travestis e transexuais10. O seio só será criado por um momento, sem
intervenção cirúrgica, então, há de se fazer de formas como essa, com sutiãs de
enchimento e hoje existem até seios de silicone.
Imagem 4 - Drags no processo de preparação (Frame 3)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em 27/03/2018

Esses enchimentos também são usados nas pernas para criar as “ancas”,
como vemos na Imagem 4. Vemos além disso sutiã, luvas, meias-calça e eles estão,
10

Também não significa que todas travestis e transexuais possuem ou desejam ter implantes nos
seios.
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ainda que não seja possível ver, “trucados”, expressão que se refere ao ato de
prender o pênis entre as pernas. Essas mudanças córporeas, que ainda terão por
cima jóias, peruca e vestido, mostra como o corpo se torna uma plataforma de
expressão, as “....drag queens, de algum modo hiper-realizam seus corpos, não
imitam mulheres, mas agem - com seus próprio corpo, de forma a desestabilizar o
gênero” (JAYME, p. 187). Esse hiper-realismo é criado em prol da ilusão a ser
criada, atestando a capacidade de transformação do corpo. Mas há de se
questionar, se há um processo subjetivo anterior ao momento da montação.
Na definição de Jaqueline Gomes de Jesus (2012) drag queens são:
Artistas que fazem uso de feminilidade estereotipada e exacerbada em suas
apresentações são conhecidos como drag queens (sendo mulheres fantasiadas
como homens, são drag kings). O termo mais antigo, usado no Brasil para tratálos, é o de artistas transformistas. Drag queens/king são transformistas vivenciam
a inversão do gênero como espetáculo, não como identidade. Aproximam-se dos
crossdressers pela funcionalidade do que fazem, e não das travestis e transexuais
pela identidade (p. 10).

Porém até que ponto a Drag Queen não está atrelada a identidade? Ouço de
várias drags que “eu sou uma drag queen”, mesmo que algumas ainda digam “eu
faço drag”. Para além, o que levaria o indivíduo a engajar-se nessa arte, se não por
uma característica de identidade? Ainda que como transexuais e travestis fazem, as
drag queens não assumam a persona feminina durante todo o tempo, há uma
relação de identidade. “o corpo e (a incorporação é reconhecido como base da
experiência, e assim, não há uma separação entre corpo e mente” (Ibid, p. 186).
Vejo como impossível encarar-

se no espelho e ver outro gênero, se apresentar

em frente a várias pessoas, sem que haja uma transformação identitária, pois é uma
barreira com a própria representação, que se rompe.
Essa relação identitária é ilustrada nas primeiras falas do filme: “I go up to this
queen and say, ‘What’s your name?’ The queen says, ‘Monique.’ And I say, “That’s
marvelous, darling,’ but what was your name before? And the queen will look you
straight in the eye and say, ‘There was no before!'”11. É explicito o quão
representativo a drag se torna para esses indivíduos, primeiro pela negação do
passado masculino e segundo pela relação com o nome. “Transformistas, montadas,

Tradução livre: Eu me levanto para essa queen e digo “Qual seu nome?” E a queen diz “Monique”
eu respondo “Que maravilhoso, querida, mas qual era seu nome antes?” E a queen vai te olhar direto
no olho e dizer “Não houve um antes”.
11
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drag queens, diferentemente (de travestis e transexuais) possuem dois nomes”
(JAYME, 2010, p. 188) - um nome para quando estão montadas e outro para o uso
social, porém essa pessoa não se identifica na narrativa como transsexual ou
travesti. A questão que vejo aqui, é apenas que na drag queen há o domínio sobre
quando ser “ele” ou “ela”. Podemos ver isso como uma questão de escolha, mas
também uma pressão social, tendo em vista a repressão da transsexualidade. Essa
mesma pessoa, teria que apresentar o seu nome de nascimento em uma outra
situação, mas essa “Monique” sempre estará de alguma forma presente no
indivíduo.
Imagem 5 - Drag Queens posam para os jurados no momento do concurso. (Frame 4)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em 27/03/2018

Para além da experiência pessoal que cada uma experimentava nesse
processo de transformação, nestes concursos havia o propósito de escolher uma
vencedora. As concorrentes posavam em frente aos jurados, se pondo para análise.
Os quesitos de avaliação envolviam carisma, roupa, maquiagem, vestimenta, mas
no final, o que era considerado principalmente, era a beleza.
É tido como belo aquilo que agrada aos olhos, ao que é bom, mas somos
conscientes de que essa questão perpassa por questões culturais e até mesmo
subjetivas. Logo, vejo como um problema colocar as aparências em julgamento para
eleger apenas uma que seria a vencedora.
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Imagem 6 - Enfoque da câmera na coroa que será dada a vencedora.(Frame 5)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em 27/03/2018

A coroa é o que objeto dado a quem seria a rainha vencedora da competição,
decidiria qual foi a melhor, qual mais agradou, o que presume a frustração e
descontentamento de todas outras que estiveram ali. As cenas finais do filme
ilustram este problema. O artigo de Ivan MonForte (2010) descreve o momento
dramático da narrativa que mudaria o destino dessas competições:
In Frank Simon's 1968 documentary The Queen, one can catch a dramatic
glimpse of the origins of this shift. When the Puerto Rican queen Crystal
LaBeija loses the "Miss All-American Beauty" title at a ball held in NYC in
1967 to a less-than-perfect white queen by the name of Harlow, she storms
off the stage. Later, we see Crystal in full rage, screaming "I don't say she's
not beautiful--but she wasn't looking beautiful tonight! She doesn't equal me!
Look at her make-up-- it's terrible!" Frustrated by the ever-present racism in
the ball scene, the black and Latino queens began organizing their own
balls.12

12

Tradução livre: No documentário de Frank Simon de 1968,The Queen, pode-se vislumbrar as
dramáticas origens dessa mudança. Quando a Porto Riquenha, Crystal LaBeija perde a competição
de “Miss Todas Belezas Americanas”, em um baile que ocorreu em 1967, para uma branca nada
menos que perfeita, chamada Harlow, ela sai do palco. Mais tarde, com raiva total, Crystal grita: “Eu
não digo que ela não é bonita, mas ela não estava bonita essa noite. Ela não é igual a mim. Olhe a
maquiagem dela! - É terrível! Frustrados pelo racismo sempre presente na cena dos bailes, “rainhas”
negras e latinas começaram a organizar seus próprios bailes.
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Imagem 7 – Drag vencedora do concurso em meio a confusão (Frame 6)

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XI8Kymn_xYk, acesso em
27/03/2018

Enquanto a competidora está aos gritos fazendo o discurso acima, a
vencedora está acuada, em meio as sombras causadas pela iluminação. Esse
momento revela o quanto competir pode ser ruim para ambos lados: tanto das que
ficam frustradas, quanto da que vence, mas de alguma forma se vê deslegitimada.
A competição e o julgamento reproduziam racismo. Apesar desses grupos
estarem na mesma situação, no mesmo cenário, ainda havia o favorecimento das
queens brancas, que quase sempre ganhavam as competições. O quesito beleza
estava explicitamente atrelado à raça. O que mostra o reflexo do social na arte drag
e como ela mesma pode reafirmar a desigualdade.

2.3.2.Não me representa, mas me inspira.
O primeiro ponto que não me representa nessa forma de drag para além da
função de “estar bela”13, é a questão do feminino. As drag queens “a um só tempo
embaralham a dicotomia - em performances de gênero - e a reclamam, para si por
meio de um discurso mais próximo da naturalização da diferença sexual binária.”
(JAYME, 2010, pg. 187) e o que vejo na forma de drag queen mostrada nesse filme
é justamente uma reafirmação do binarismo, uma vez que a função era estritamente
13

No próximo tópico irei expor minha predição pelo “feio”.
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se transformar no gênero oposto, e para além, uma idealização do feminino, como
exemplo, há apenas uma concorrente que não é magra. Todas são jovens e todas
apresentam um certo padrão do uso de cabelo, maquiagem, indumentária e
comportamento.
O que me inspira então, é a coragem, uma vez que elas estavam desafiando
a sociedade e até mesmo a lei. A mesma coragem que utilizo hoje ao me mostrar
ao mundo como quero, ao contar minha história, estampando minha face e uma
visão de drag que foge a todos esses padrões que observo na obra.

2.3.3.Pink Flamingos, o feio e o camp
Antes de aprofundar na leitura imagética, preciso levantar a questão sobre o
que é belo ou feio. Umberto Eco (2004) nos diz que “Os conceitos de belo e de feio
são relativos aos vários períodos históricos ou às várias culturas” (p.12), o que
confirma em outro aspecto, minha afirmação sobre a questão de beleza em The
Queen. Mas “dizer que o belo e o feio são relativos aos tempos e às culturas, não
significa, porém que não se tentou, desde sempre, vê-los como padrões definidos
em relação a um modelo estável. ” (ECO, 2004, p. 15). Porém é notório que o que é
ou quem é visto como “feio” é deixado de lado como aspecto de deleite estético ou
até de significância.
Não acredito uma noção real de beleza ou feiúra, mas uma construção,
pois a “beleza e feiúra são definidos em referência a um modelo específico” (ECO,
2004, p.15) e temos ainda em questão, a subjetividade de quem enxerga, que pode
ser dissociada desse modelo. Por essa razão, principalmente quando se trata de
pessoas e corpos, tratamos de padrão de beleza. São tidas como “belas” aqueles
que mais se aproximam do que é estabelecido em sua época e cultura. E quando
tratamos do feio, há especificidades
Deveríamos, no curso da nossa história, distinguir as manifestações do feio
em si (um excremento, uma carcaça em decomposição, um ser coberto de
chagas emanando um cheiro nauseabundo), daquelas do feio formal, ou
seja, desequilíbrio na relação orgânica entre as partes de um todo (ECO,
2004, p.19).

E num terceiro aspecto, ele levanta “a representação artística de ambos” que
pode transformar completamente a forma como enxergamos o feio. Para além da
convenção de modelos específicos, através da representação artística, é possível
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romper essa relação de belo e feio, como bom e ruim. O que a obra que
apresentarei faz, é justamente “jogar” com essas “feiuras”, e convida a uma diversão
e apreciação sobre o que é tido como “repelente, horrendo, asqueroso,
desagradável, grotesco, abominável, vomitante, odioso, indecente, imundo…” (Ibid,
p.16). Propondo uma inversão no olhar, tratando o feio como o superior, onde é
possível questionar o status do belo.
Imagem 8 – Cartaz de Pink Flamingos (1972)

Fonte: https://www.imdb.com/title/tt0069089/mediaviewer/rm2058149888, acesso em 02/04/2018

Num aspecto bem oposto de The Queen (1968), a drag aparece no cinema
trash14 de John Waters em Pink Flamingos, através de Divine. No cartaz vemos um
vestido de gala similar aos que as tradicionais drags dos concursos de beleza,
porém além da própria atriz ser fora dos padrões de beleza, por ser robusta, como a
estilização da drag se propõe fora do aspecto de beleza. As sobrancelhas são
arqueadas exageradamente, a sombra dos olhos é carregada de cor e ocupa grande
parte do rosto, junto a um cabelo em topete e fios frisados, numa cor loiro artificial.
Essa figura já se torna bizarra o suficiente, e o fato de estar empunhando uma
arma antecipa o caráter marginal e violento do filme, que cria uma dissonância com
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o look e com a própria figura de uma drag queen. Essa dissonância é ainda mais
aprofundada, ao observar que o fundo é de um ambiente natural, rural. Esse
embaralhamento de ornamentos e o exagero, expõe o que só o Camp pode
“explicar” e que irei apresentá-lo em conjunto com as imagens.
O camp é explanado por Susan Sontag (1964), como uma forma de
sensibilidade, mas que “não se trata de uma forma natural de sensibilidade, se é que
isso existe, a essência do Camp é sua predileção pelo inatural: pelo artifício e pelo
exagero.” (Ibid,p.1). A drag queen em si já é um não se propõe em representar uma
mulher, mas o camp visto na capa mostra que pode ir além esteticamente. Ao
colocar na literalidade de “drag ser uma versão esteriotipada da mulher”, o camp
leva a estilização ao extremo.
Imagem 9 - Créditos iniciais do filme, mostra parte externa da moradia dos personagens principais.
(Frame 1)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

Os créditos do filme que são apresentados sob a imagem de um
flamingo rosa, uma galinha, um pinto e uma esfera metálica sob um pedestal são um
índice do camp, pois o camp como “um certo tipo de esteticismo” (SONTAG, 1964,
p. 2), “é uma arte decorativa que enfatiza a textura, a superfície sensual e o estilo
em detrimento do conteúdo” (Ibid, p. 3). Então não há um porquê de ser, apenas o é.
Esses objetos que em conjunto parecem nonsense, expressam esse gosto pela
artificialidade. Para além disso, a própria descrição de “produzido, dirigido, escrito e
filmado por John Waters” também reafirmam, por mostrar que não é uma grande
produção e o camp nunca é “muito importante ou não bastante marginal” (Ibid, p.3).
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Imagem 10 - Apresentação inicial dos personagens de Pink Flamingos. Uma mãe com problemas e
vive em um berço, e a drag Divine. (Frame 2)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

Imagem 11 - Sapatos com flores e plumas, sob uma estampa de zebra (Frame 3)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

É interessante notar que esse estilizamento do camp ganha sentido, como na
imagem 10, ao notar que o penteado de cabelo é o que liga hereditariamente o
personagem Babs e a Mama. Visto que há uma inversão tradicional de papéis
familiares, já que a mãe está em um berço de madeira, em uma condição infantil, a
forma de criar a ligação entre os personagens é pelo estilo. Mas essa significância
que faço, também pode ser nenhuma, pois no camp não há “diferença entre a coisa
significando alguma coisa, qualquer coisa, e a coisa como puro artifício.” (SONTAG,
1964, p.5) Como podemos notar nos sapatos que são exageradamente decorados
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em meio a duas estampas animais diferentes na imagem 11, que são isentos de
significados, mas para a sensibilidade camp é um “prazer estético” por ser frívolo.
Imagem 12 - Cartaz falando sobre a fama de Divine.(Frame 4)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

A narrativa do filme em geral é sobre o legado de Divine como “a pessoa mais
suja viva”. Essa imagem revela pontos importantes do camp, “a tentativa por fazer
algo extraordinário” (Ibid, p. 7) e a “a glorificação do personagem” (Ibid, p. 8), o
personagem se torna então o portador de toda significância, ele se torna o
extraordinário, e nesse caso, através da imundice, porque para o camp “algo é bom
não porque está realizado, mas porque revela outra espécie de verdade sobre a
condição humana” (Ibid, p.9), essa condição imunda a que se propõe rompe com a
normalidade do que se espera da vivência humana e do que é considerado bom e
válido.
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Imagem 13 - Pink Flamingos, Divine urina na rua. (Frame 5)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

A drag queen suja, imoral e violenta de Divine coloca certos tabus em
questão. Na cena acima, a personagem se apresenta, com uma pele animal,
adereço que está associado a riqueza e a glamour, mas no meio da rua se põe de
pernas abertas para urinar e se limpa com um papel que encontra ali mesmo no
chão. A imagem de homens urinando na rua são muito comuns a mim, porém
quando se trata de mulheres, isso é raro. Essa forma de lidar é muito dissonante
com o que se associa ao feminino como feminino. É nessa dualidade entre roupas
pomposas e maquiagem, com atitudes rudes, que essa drag introduz um aspecto
andrógina, que é uma das questões do camp, que aprecia “o que há de mais belo
nos homens viris é algo feminino; o que há de mais belo nas mulheres femininas é
algo masculino” (SONTAG, 1964, p. 4). Divine confunde esses dois aspectos e em
sua incorporação dá vida a uma “coisa”, não exatamente pessoa.

29

Imagem 13, Pink Flamingos, Divine comendo carne supostamente humana (Frame 6)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018

Não só o sujo e imoral insurgem nessa drag, como o brutal e visceral
também. Vestida toda de branco, que remete a higiene e limpeza, ela empunha e
come partes supostamente humanas alegremente. Revogando de moral e repulsa
sobre essa imagem, é possível encarar a capacidade de subverter a figura da drag consequentemente, da representação do feminino - sempre polida, sutil, glamurosa
e graciosa. Mas essa interpretação não pode ser tida sem a sensibilidade camp,
pois é o “conhecedor do camp aspira o mau cheiro e se orgulha de ter nervos fortes”
(SONTAG, 1964, p. 11.), o que justifica essa sensibilidade como esotérica, ou seja,
que pode ser compreendida por poucos
Imagem 14 - Divine pega fezes de cachorro. (Frame 7.)

Fonte:http://cinemabsurdo.blogspot.com/2013/11/pink-flamingos-1972-john-waters.html,
acesso em 04/03/2018
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A cena mais famosa de Pink Flamingos é a que Divine se delicia comendo
fezes de um cachorro, e traz a máxima do Camp: “é bom porque é, horrível…”
(SONTAG, 1964, p.13). Comer fezes de um cachorro é algo que gera repúdio e é
uma máxima da feiura também, que “implicam sempre uma reação de nojo, se não
de violenta repulsa, horror ou susto” (ECO, 2004, p.19), mas no Camp que se
abstém de julgamentos, essa cena pode ser passível de outras reações, “o
“conhecedor do camp aspira o mau cheiro e se orgulha de ter nervos fortes” (Ibid, p.
11.).
2.3.4.O Camp, Homossexualidade e “Ser drag”
As afirmações de que “embora não seja verdade que o gosto Camp é o gosto
homossexual, existe indubitavelmente uma afinidade e uma imbricação peculiar”
(SONTAG, 1964, p.11), e que a “metáfora da vida como teatro é particularmente
adequada como justificativa e projeção de um certo aspecto da situação dos
homossexuais” (Ibid, p.12) são provocativas.
Tomando por minha experiência e o que já observei entre os gays, a situação
que ela aponta, é da repressão à homossexualidade, que faz com que aprendamos
desde sempre a performar de forma a parecermos héteros ou não-afeminados, que
mostra aos homossexuais que a não há uma “inerência” na forma de ser homem ou
mulher, uma vez que nossos próprios impulsos de desejo vão ao contrário do que se
é “comum”. Os homossexuais que “saem do armário”, ou seja, decidem por assumir
sua condição sexual e lidar com as consequências.
Depois de assumido enquanto homossexual, o “artifício” é uma forma de
enfrentamento, quando somos confrontados ou ofendidos e temos que lidar com a
situação de forma passional, apelando para o sarcasmo ou a ironia. Como também
uma forma de ter atenção entre heterossexuais, onde muitas vezes nos colocamos
como personagens de “bixa” abusando de maneirismos para sermos engraçados.
Como também quando pretendemos imitar héteros “machões” e disso saem várias
risadas. É camp pois é “uma seriedade que falha” (Ibid, p.7). Por essa razão, vejo
que entender camp é entender um pouco sobre LGBTQs.
Sob essa mesma visão, a drag que é relacionada a homossexualidade, o
questionamento que faço anteriormente de como a drag possa ser mais do que uma
atividade, um exercício artístico, mas parte da identidade, pode ser respondido com
o camp e a forma que desconsidera uma essência inata a uma pessoa ou um objeto.
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“O Camp vê tudo entre aspas. Não é uma lâmpada, mas uma "lâmpada", não uma
mulher, mas uma "mulher". Perceber o camp em objetos e pessoas é entender que
Ser é Representar um papel.” (SONTAG, 1964, p. 4), logo, a potência das personas
criadas pelas drag queens, que ultrapassa os palcos, pode se tornar uma forma de
se definir e existir. Sob a sensibilidade camp, é possível ser drag, porque é possível
ser o que quiser.

2.3.6.É ótimo ser horrível
Desde criança ouvi várias vezes que eu era feio. Nessa época era algo que
me incomodava, mas não fazia sentido, pois não me era necessária “beleza” para
ser criança. Mas com meu crescimento, essa ideia começou a pesar sob minha
existência. Para além de não receber elogios, a feiura é motivo para não ser levado
a sério. Isso se intensificou mais ainda quando comecei a ter interesses afetivos e
sexuais, quando percebia que diferente de meus amigos, eu não exploraria a
experiência de beijar vários em festas ou ter vários pretendentes, mais do que isso,
essa condição me faria ser tratado com certa indiferença até daqueles que se
propunham a ficar comigo. Esse julgamento sobre minha imagem afetou muito
minha relação com o outro.
O primeiro aspecto foi o meu interesse pelo intelecto ao invés do físico. Eu
não tinha vaidade, não me importava em como ia me vestir ou como as pessoas
iriam me ver, entretanto, eu me importava em ter assuntos, em ler, ver filmes,
estudar, para que esse fosse o ponto forte de minha personalidade. Em segundo,
por saber dessa leitura da minha imagem, eu passei a não me importar com a
normalidade, me libertar do que é tido como agradável e polido, para explorar a
comicidade, a estranheza, o caricato.
Eu abusava de expressões faciais e corporais exageradas e bizarras. Em
uma festa eu dançava como queria, até fora do ritmo da música, sem me importar se
estava em sincronia com as pessoas estavam dançando ao redor. Nas minhas
conversas com amigos, fazia piada com assuntos que são tabu: morte, fezes, sexo
(no sentido mais vulgar possível), doenças e qualquer coisa que provocasse aquela
reação de choque nas pessoas. Trato desses assuntos no passado, não porque não
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sou assim mais15, porém essa era a única como forma como conseguia me
expressar no meu escárnio particular da sociedade, porque mesmo que a feiura
tenha me sido imposta, eu passei a admirar o contraposto disso, que para mim era
bem mais divertido.
Por essa razão, quando entrei em contato com Pink Flamingos, eu pude ver
que eu não estava sozinho nessa adoração a feiura. Pude ver que não só pessoas
tidas como belas podem estar de frente a uma câmera e que a diversão através do
repugnante é uma maneira extremamente subversiva de enfrentar os padrões
estéticos sociais. Entendi como a feiura é tão interessante e válida quanto o belo. É
uma questão de padrão, como já disse, mas também é uma questão de perspectiva.
Conhecer o conceito de camp também foi importante, “a descoberta do bom
gosto do mau gosto pode ser bastante liberadora.“ (SONTAG, 1964, p. 12) e
realmente me foi libertadora. Pude entender o meu gosto pela artificialidade, pelo
pelo frívolo, pela contemplação estética das coisas absurdas, até as corriqueiras e
“sem importância”, sem me preocupar com o gosto erudita.
Os autorretratos do trabalho terão influência do camp e do bizarro. Isso será
visto na forma de estilização, no uso de materiais não usuais para a montação, no
excesso de informações e nas falhas técnicas que podem ser propositais (ou não),
mas que manterei pelo gosto pela imperfeição, assimetria, pelo trash.

2.4.Da Drag Queen aos Club Kids
Na empolgação por drag, entrei em contato com diversas obras. O clássico
Priscila, a Rainha do Deserto (1994) que conta a história de drags cruzando o
deserto a caminho de um show. Paris Is Burning (1990), um documentário que
mostra os bailes negros que foram criados em Nova York nos anos 80, após os
acontecimentos racistas que vemos em The Queen (1968). Para Wong Foo,
Obrigada Por Tudo! (1995), que conta a história de drag queens que acabam
presas em cima cidade de interior e acabam se relacionando com os moradores da
região. Hedwig and the Angry Inch (1991) que conta a história de uma drag nascida
na Alemanha no período pós-guerra e que vai para os EUA em busca da fama
através do rock n’ roll. Vítor ou Vitória? (1982) que narra a história de uma cantora
15

Como abordarei mais à frente, minha relação com drag me propiciou um equilíbrio com
esse lado, onde passei a me ver como tão belo quanto qualquer outro, dentro do meu jeito
de grotesco de ser.
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lírica que resolve se passar por homem para conseguir espaço no meio artístico.
Kinky Boots (2005) que mostra como uma drag transforma uma fábrica de sapatos
em falência ao começar a produzir sapatos para drag queens.
Por um bom tempo, busquei incessantemente filmes sobre que envolvesse
drag,

assim,

pude

aprofundar

meu

conhecimento

sobre

as

narrativas

cinematográficas e identificar como a arte drag era representada. Em conjunto a
isso, assistia as novas temporadas de Rupaul’s drag race, que além de trazer drags
contemporâneas a público, durante vários episódios, haviam referências às obras
que citei anteriormente. O que mostra o importante papel do programa de reviver a
história drag, como também inserir novas drags na na mídia. Porém, com todas
essas referências, ainda permanecia em mim o desejo por algo que ia além, se
afastasse mais da noção de beleza, que não se relacionasse a transformação do
feminino ao masculino e vice-versa. Eu já idealizava a forma como eu gostaria de
me vestir e maquiar como drag um dia, mas nada do que já havia visto parecia
contemplar meu desejo, até me deparar com a estética dos Club Kids.
A história dos Club Kids é retratada no documentário Party Monster: The
Shockmentary, e futuramente no filme também intitulado Party Monster, inspirado no
livro autobiográfico Disco Bloodbath, de James St. James um dos Club Kids do
período. Ele junto a Micheal Alig, entre o final dos anos 80 até o começo dos anos
90, conquistaram fama na noite Nova Iorquina através das festas que promoviam.
Não analisar as imagens de obras cinematográficas como anteriormente,
visto que os a estética dos Club Kids para mim é muito mais significativa do que a
história, que pode ser resumida em: festas constantes, abuso de drogas, música
eletrônica, roupas e maquiagens extravagantes, e o fim trágico envolvendo o
assassinato de um dos Club Kids. Utilizarei de algumas fotografias do período
tiradas por Alexis Dibiaso, que se inseriu nas festas produzidas por esse grupo, e
captou imagens que refletem um pouco do estilo dos Club Kids.
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Imagem 15 – Um dos propulsores dos Club Kids, Michael Alig em uma de suas festas

Fonte:http://www.slate.com/blogs/behold/2014/03/13/alexis_di_biasio_photographs_1980s_an
d_90s_new_york_club_culture_in_the.html, acesso em: 12/03/2019
Autoria: Alexis Dibiasio
Imagem 16 - Boneca Club Kid

Fonte:http://www.dazeddigital.com/photography/article/17006/1/fabulousity-of-club-kids, acesso em
12/03/2019
Autoria: Alexis Dibiasio
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Imagem 17 - Galinha Club Kid

Fonte:https://i-d.vice.com/en_au/article/43wvz3/the-utopian-hedonism-and-dystopian-revelryof-new-york-club-kids, acesso em 12/03/2019
Autoria: Alexis Dibiasio

Como se nota nas imagens 15, 16 e 17, o estilo se caracteriza pelo exagero,
de cores, texturas, formas como também pelo descomprometimento com
acabamento e perfeição. O estímulo da montação era estar o mais inusitado.
Diferente da arte drag que se propunha a transformar o gênero, a forma como os
Club Kids se montavam faziam do corpo plataforma para uma fantasia. "É tudo
sobre autoexpressão. Se você sente como um duende, então deveria se parecer um
duende!" é uma das frases do filme Party Monster, como vemos na imagem 17, a
estilização remetendo a uma galinha, mostra os improváveis personagens que
encarnavam.
Mas nem sempre essa fantasia ganhava uma representação, em muitas
vezes o look fala por si, como vemos na Imagem 15 em que Michael Alig está com
uma espécie de fralda, com uma corrente de pérolas no peito, os mamilos pintados
de azul e uma maquiagem semelhante a de palhaços, com o nariz vermelho e a
boca larga. Observando essa imagem é possível a mim associar um estilo, mas não
um personagem. Essa imagem transmite a infantilidade, o descomprometimento da
montação, que tinha como propósito a diversão.
Os estilos dos Club Kids se constituem em uma fonte inesgotável para o
estranhamento que sempre admirei. Também é uma maneira de transformar o corpo
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sem precisar do dinheiro que se exige para drag, e poder utilizar do que me for
acessível. Reconheço no estilo dos Club Kids algo do camp, no grau de estilização,
na artificialidade da estética, o que também foi motivo para me cativar.

2.4.1.Club Kids como expressão de gênero não-binária
Em conjunto a minha proximidade com a drag, vieram os questionamentos
sobre gênero. Mas só depois de um tempo que eu já usava maquiagem e roupas
femininas, eu percebi a necessidade de pensar no meu gênero. Eu não me sentia
como um homem e também não me sentia como uma mulher, então, quando ouvi
pela primeira vez sobre gêneros não-binários, eu me identifiquei de imediato.
Tendo em vista a relação da identidade de gênero com a drag, como da
problemática que às vezes a representação idealizada do feminino provoca, a
estética dos Club Kids me pareceu uma forma de expressar minha identidade nãobinária, de não representar um homem ou uma mulher, mas utilizar do corpo para
“ser arte”, numa infinidade de possibilidades.
Uma forma que uso para exemplificar o que é ser não binário, está nas cores.
Se o rosa seria a mulher, e o azul seria o homem, existem outras várias cores na
paleta que podem representar diferentes identidades. No meu caso, eu me vejo em
todas cores, no multicolor.
Sob essa estética caótica dos Club Kids, a sensibilidade camp e a minha
identidade de gênero, já havia uma ideia prévia de como iria construir os
autorretratos. Porém não foi da noite pro dia que eu comecei a conceber um estilo
próprio e o processo dessa busca por uma forma de me representar é o que
descrevo no próximo capítulo.
3.EM BUSCA DO EU
Considero importante trazer a dimensão de todo o processo de me colocar no
centro do meu projeto, que se dá na constituição da minha identidade múltipla. A
princípio eu estava completamente motivado, por sempre ter sido silenciado e
invisibilizado socialmente, além de finalmente deixar de ser apenas um espectador
da arte drag, e poder colocar em prática. Porém ao começar a pensar no trabalho,
fui tomado pela insegurança, pelo receio da exposição pessoal, o questionamento
da relevância que haveria, o medo de não ser compreendido ou a vergonha de me
retratar fotograficamente.
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Na busca por encontrar como contar minha vida, me coloquei em uma
averiguação profunda da minha história: os traumas, as superações, as frustrações,
as conquistas, as lutas, os enfrentamentos, as condições sociais que privaram
minha vivência, as relações familiares e afetivas, enfim, os diversos aspectos que
fazem parte da vida. Esmiuçar vários momentos, frustrações e sonhos abandonados
que eu havia escondido em algum lugar da consciência, me empurraram para um
estado depressivo e de ansiedade extrema. A consciência de “si” e a consciência do
mundo em que estou inserido se tornaram atormentadoras demais para que eu
pudesse lidar. Eu passei por um longo período incapaz de ler, escrever ou assistir a
um filme, sem me distrair, divagando entre pensamentos negativos, comportamentos
compulsivos, crises de choro, tomado pelo desânimo, medo e desesperança. Neste
amontoado de atordoamento psíquico que se iniciou o processo do trabalho, nessa
ação, nessa busca, de investigar mina subjetividade a ser apresentada no trabalho.

3.1.Autorretratando no Instagram
Para além da minha história, eu entrei em um embate com a minha imagem.
Durante o período depressivo, eu me escondia dos espelhos e quando resolvia
encarar minha imagem, chorava e me sentia horrível. Até mesmo quando eu não me
enxergava, projetava imagens disformes do meu corpo e com esses pensamentos,
eu delirava sobre como as pessoas deviam me encarar com repugnância.
A partir desses sintomas, que eu percebia como além de baixa autoestima ou
insatisfação com o corpo, comecei uma pesquisa na internet e me deparei com o
termo dismorfia corporal, um transtorno mental em que a pessoa se torna
extremamente insatisfeita com o corpo, se apegando a “defeitos” mínimos ou
imaginários. Eu me enxergava nesses sintomas, mas não queria assimilar esse
diagnóstico clínico a mim e percebi que essa preocupação exagerada se dava pelo
meu medo de me fotografar para o trabalho. Mesmo com minha consciência sobre
os padrões de beleza que são criados na cultura, eu não deixava de sentir
completamente desconfortável com minha imagem.
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Imagem 18 – Printscreen de postagem no Instagram

Fonte: https://www.instagram.com/p/BetqBxLni9O/, acesso em 22/03/2019

Decidi me apropriar do Instagram, para produzir e publicar fotografias, como
forma de me expor e enfrentar essa insegurança com minha imagem, e ao mesmo
tempo, construir uma nova visão sobre meu corpo. Eu já utilizava a plataforma, mas
sempre da maneira usual, como retratos de momentos e as populares selfies, mas
desde o adoecimento não fazia mais isso. Quando resolvi retomar, a diferença que
havia estava no meu propósito, de buscar expor de forma artística, o período
conturbado que estava passando e me sentir confortável em relação ao meu corpo
em condições diferentes, como nesta fotografia da Imagem 18 em que propus me
expor nu, e no contorcionismo do corpo, transmitir a minha relação com o espelho, a
sensação de dismorfia.

3.1.1.A máscara que mostra
O Instagram também foi plataforma para expor as maquiagens que comecei a
fazer, praticando o que eu faria futuramente na produção dos autorretratos que
constituem a narrativa visual deste trabalho. Colocar as imagens no Instagram
também seria uma forma de criar um diário das formas de maquiar, desenvolver um
conceito para minha montação e através da recepção dos meus seguidores, ter
confiança no que eu fazia.
Considerando que as redes sociais de certa maneira, se tornam
representações digitais da identidade, associando o que se retrata, se compartilha,
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com a persona criada virtualmente, como também uma maneira de autobiografia,
através da linha temporal que se produz, expor as maquiagens foi uma maneira de
assimilar publicamente, esse hobbie e essa estética, a mim.
No momento de pintar o rosto, era quando eu me deparava com o espelho, e
por vezes, chorava e sentia o coração disparado, entrando em conflito com minha
imagem. Conforme eu adicionava tinta, formas e cores ao rosto, criava uma espécie
de máscara, que me faziam contemplar meu rosto. Interpreto que essa máscara que
eu criava, era a que escondia o rosto que me gerava descontentamento, mas que
trazia de forma artística o meu atordoamento psíquico. Era como se eu escondesse
o físico e trouxesse à tona o psíquico. Esses momentos, tanto do ato de se maquiar,
quanto da significação que eu atribuía, elucidam o aspecto performativo anterior a
fotografia, que irei me aprofundar mais à frente.
Imagem 19 - Printscreen Instagram, Enlouqueça

Fonte: https://www.instagram.com/p/Bcxv2fvg8D1/, acesso em 02/04/2019
Imagem 20 - Printscreen Instagram, Corpo tela

Fonte: https://www.instagram.com/p/BdTVxJJAuTd/, acesso em 02/04/2019
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Essas primeiras maquiagens da Imagem 19 e 20, ilustram como eu traduzia
minha conturbação mental na forma caótica como me maquiava. O excesso de
elementos, a fragmentação das formas, o “escorrer” da tinta pelo rosto,
principalmente nos olhos e a assimetria entre os lados do rosto são características
que inconscientemente adotei nas outras que viriam. Um aspecto em comum entre
as duas é como utilizei da tinta para deformar a figura da boca.
Imagem 21 - Printscreen Instagram, pontos, nós e linhas.

Fonte:https://www.instagram.com/p/BfIsnlzHfQk/, acesso em 02/04/2019

Diante de algumas experimentações, comecei a me aproximar de um conceito
que eu levaria para as maquiagens, em utilizar o rosto como um quadro em branco
para uma pintura abstrata. Resolvi raspar a cabeça, para ter maior destaque ao
rosto, também uma superfície maior para pintar. O ato de raspar a cabeça também
teve motivação pessoal, eu estava me sentindo sufocado com os pensamentos do
meu passado, remoendo mágoas, tomei como uma espécie de catarse, deixar para
trás os cabelos e permitir que eles crescessem novamente.
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Imagem 22 - Printscreen Instagram, Noturna vive.

Fonte: https://www.instagram.com/p/BfiBqEinBaS/, acesso em 02/04/2019.

Após explorar esse estilo abstrato e carregado de elementos, fiz essa
maquiagem que tinha o intuito de remeter a maquiagem convencional dos olhos e
boca, mas com a assimetria que utilizava, e além disso, fiz essas sobrancelhas
grossas e unificadas que é algo que acontece com alguns homens, fazendo assim
uma dicotomia entre feminino e masculino.

3.2.Do rosto para o papel
Minha história com desenho e pintura durante o período escolar não foram
nada positivas, e atestei para mim mesmo que não era algo que eu conseguia fazer.
Ao mesmo tempo, antes mesmo de entrar no curso de Publicidade e Propaganda,
eu me interessava por arte digital, edição de fotos e ilustração, e o meu caminho no
curso foi quase todo voltado para área de direção de arte. Isso era o mais próximo
que eu chegava do ato de desenhar ou pintar.
Pouco antes de iniciar este projeto, eu despretensiosamente experimentei
algumas pinturas com tinta a óleo, e me surpreendi com o quanto era prazeroso,
sem a pressão de produzir algo realista ou polido, me envolver com a tinta, as
linhas, formas e cores. Mas não foi algo que levei a frente.
Após começar a praticar maquiagem, fui me sentindo mais envolvido com o
ato de pintar e desenhar. Em uma das minhas noites de insônia, me veio a ideia de
utilizar da maquiagem no papel. Comecei a utilizar batom, delineador, sombras, lápis
de olho, até mesmo esmalte, experimentando como aqueles produtos ficavam no
papel.
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Se tornou uma atividade terapêutica diária, me envolver com o papel e dar
vida a imagens que não era possível através da fotografia, das ferramentas de arte
digital ou mesmo da poesia.
Dentre os produtos de maquiagem, o que eu mais me aproximei foi o lápis de
olho, principalmente o preto. Através dele conseguia fazer um traçado e a partir dele
espalhar, gerando sombras em diferentes tons. O aspecto nebuloso que os
desenhos ganhavam expressavam bastante dos meus sentimentos naqueles
momentos e “dar vida” a eles faziam parte dessa terapia.
O que mais era presente nos meus desenhos eram o corpo humano, como
um todo, ou fragmentos, como olhos, boca. Eu não me espelhava em nada que eu
via, desenhava a partir da imaginação, o que permitia criar expressões e figuras
diferentes, reformulando a representação do corpo. Por vezes eu me permitia criar
algo abstrato e utilizava de figuras geométricas.
Esse exercício estimulava minha auto expressão para além do meu corpo.
Assim como nas maquiagens, quando comecei a mostrar meus desenhos para
alguns amigos e publicar alguns no Instagram, a resposta positiva que obtia
contribuíram para minha relação com a arte e com minha auto estima. Aos poucos
eu conseguia me enxergar como um artista, ou um artista em potencial.
3.3.Pictórica
Desde que comecei a me envolver com a arte drag eu buscava um nome que
teria minha persona. Após essas experimentações com a maquiagem, quanto na
prática dos desenhos com maquiagem, queria que o nome se relacionasse a arte.
Decidi que o nome seria Pictórica. Esse nome representa o foco na estética da
persona, já que eu utilizava apenas do aspecto visual, e a metáfora do meu rosto
que elaborei anteriormente, sendo plataforma para uma pintura, em que a
pigmentação fosse o foco.

3.4.A fotografia e performance na arte contemporânea
O princípio da arte contemporânea pode ser demarcado a partir das
exposições de Duchamp dos ready mades, objetos comuns, produzidos em larga
escala pela indústria, que eram expostos em galerias de arte. Como Sofia Boito
(2013) afirma, esses objetos “carregava em si o enunciado provocativo de Duchamp:
“isto é arte” (p.35), o que propõe “um objeto-pensamento, uma obra verbo-visual.”
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(Ibid, p.36), uma vez que a obra carregaria em si um potencial de reflexão e
interpretação do espectador, talvez pelo questionamento “por que isso é arte?”.
A função da obra de arte como fonte de contemplação estética, passou a ser
de instigar o espectador, na busca por preencher a lacuna entre a intenção do artista
e a exposição da obra, possibilitando interpretações múltiplas e subjetivas. A
produção do artista não estaria mais centrada na execução de uma obra, mas na
ação. A ação de escolher o objeto, a ação de inserir o objeto no circuito de arte.
O intuito dessas obras eram questionar o status elitista do artista e das
exposições. Decorrente desse pensamento crítico, que surge a performance art, que
utiliza do corpo do artista para produzir uma experiência que não seja tangível, que
não possa ser inserida no mercado. A performance “substituía a operação mostrarobservar, pela operação fazer-experienciar.” (Ibid, p. 41) com o objetivo de contrapor
a sociedade que era bombardeada por imagens prontas como da TV e do cinema,
que distanciavam o público do artista, e distanciavam a experiência do corpo como
um todo, retendo-se ao sentido visual.
Porém, encontrar uma definição para performance é algo ainda instável e
sem um consenso. Ana Nascimento (2011) reconhece que devido a amplitude do
termo, que pode referir-se tanto ao desempenho de uma máquina ou de uma
pessoa, quanto de práticas cotidianas e rituais da cultura, a performance quando
realizada e analisada no contexto artístico, sempre vem acompanhada do
“sobrenome arte”, e “sua enunciação já problematiza as delimitações e fronteiras
com outros aspectos da própria vida, do cotidiano, bem como uma série de
processos da cultura num sentido mais amplo, que podem ser igualmente nomeados
como performance.” (Ibid, p.24). Essa linha tênue que separa a performance
enquanto algo que é parte da vida, de algo feito a partir da vida ou algo feito para a
vida, faz com que ainda no campo da arte tenha uma definição de difícil acesso.
Ainda que apreender a arte performance em um conceito estável e não
limitador seja difícil, utilizar de uma de suas premissas é uma maneira de
compreendê-la melhor. O corpo do artista é fundamental para a performance. Como
já trago anteriormente, utilizar o corpo como arte, tem uma origem política, de
questionar a mercantilização da arte.
Toda arte pode ter sua dimensão política, porém “a performance evidencia e
potencializa a dimensão política, pois seu material composicional é o próprio corpo e
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os processos de constituição de si mesmo, dentro de um contexto social.”
(NASCIMENTO, 2011, p.31). O potencial político do meu corpo, que está fora dos
padrões sociais, a possibilidade de me empoderar da representação dele e sendo
meu corpo o centro da minha experiência de vida, foi em certo aspecto o propulsor
para me autorretratar neste projeto.
Sendo o corpo e sua utilização política no aspecto social, premissas amplas,
que pouco dizem sobre o que configura uma performance, pode-se estabelecer a
performance “...como espaço de encruzamento de linhagens artísticas, lugar de
dúvida, instabilidade e abertura para inúmeras possibilidades.” (Ibid, p.41). Essa
definição dada pela autora me parece mais do que justa, uma maneira de não
engendrar o propósito subversivo e experimental em que a performance surge.
Dessa possibilidade ampla da performance, do seu aspecto contestador e do
encontro com as diferentes áreas da arte, que a fotografia também foi influenciada
Se, em um primeiro momento, na ocasião do surgimento das primeiras
experiências em performance, os fotógrafos se viram como responsáveis
pela documentação desses eventos, posteriormente, já na década de 1970,
diversos fotógrafos colocaram-se com uma atitude performática em seus
próprios trabalhos de fotografia (BOITO, 2013, p. 44).

Muitos fotógrafos passaram a contrapor a antiga concepção da fotografia
como recortes da realidade, e passaram a utilizar da prática fotográfica como uma
maneira de “criar realidades”, isto é, produzir as imagens. Essa mesclagem de
linguagens, performance e fotografia, caracteriza o trabalho do fotógrafo-performer,
termo utilizado por (BOITO, 2013).
Essa postura diante da fotografia, contribuía para compreensão de que as
imagens “não são a realidade em si, mas a codificação de apenas uma forma de
compreendê-la e apreendê-la.” (Ibid, p.45). Perceber o ato performativo que envolve
a fotografia é, portanto, uma maneira de ampliar a significação para imagem
produzida, compreendendo como apenas uma das maneiras de registrar um
acontecimento.
No meu projeto, o que a seria captado pela câmera fotográfica seria produto
de uma intenção, de um momento, que eu criaria para produzir as imagens. O
momento da fotografia seria o registro de uma série de atividades, que se inicia na
idealização da imagem, perpassa pela execução maquiagem e escolha dos demais
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acessórios do corpo, como da postura adotada que se caracterizariam em diversas
posições e movimentos.
As fotografias que seriam o resultado dessa performance diante da câmera
fotográfica, “tornam-se a materialização de uma ação performática que aconteceu
distante dos olhos do público, em outro tempo⎜ espaço.” (BOITO, 2013, p.46) e
também “um objeto fisicamente ligado à experiência vivida pelo corpo⎜ mente⎜
espírito do artista” (Ibid, p.47), sob esse aspecto, a fotografia performática pode ser
vista como uma “autobiografia visual”, produzindo imagens que apreendem a
representação da minha existência naquele espaço-tempo.

3.5.A arte da pós produção
Muitos artistas contemporâneos passaram a se apropriar de objetos, imagens
e formas já produzidas, para expor, reorganizar, reinterpretar em um diferente
contexto, para um diferente uso ou significado. Essa prática é o que Nicolas Borriaud
(2009) denomina de pós-produção.
O autor explicita que o prefixo “pós” não quer dizer negar ou simplesmente
reproduzir imagens e as produções, mas “uma zona de atividades, uma atitude”
(Ibid, p.14). Se trata de como o artista habita o mundo e encara as produções
culturais e industriais, utilizando desses meios para criar. Trata-se então do
processo, do percurso criado pelo artista, na relação que cria entre as produções.
Pode-se considerar que a partir da utilização dos ready mades por Duchamp,
que como já disse, desloca a função da obra de arte como fonte de pura
contemplação do espectador e talento manual do artista, seja o princípio para que o
processo que leva a uma exposição seja o foco da arte contemporânea.
Esta maneira de compreender a arte, é o propulsor para que o trabalho
teórico acerca do meu projeto seja fundado no processo, das referências pessoais e
culturais anteriores ao trabalho, a construção do projeto e a concepção da minha
visão de drag.
A arte drag se relaciona bastante a arte de pós-produção. O ato de escolher,
comprar e utilizar-se das roupas, acessórios, perucas e demais elementos,
produzindo o visual, lida com objetos e materiais que já foram produzidos pelo
mercado. Considerando que “Usar um objeto é, necessariamente, interpretá-lo.”
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(BORRIAUD, 2009, p. 21), a composição de um visual é o resultado das
interpretações e combinações feitas pelo artista.
No que se refere a maquiagem, que é uma forma de pintura, também há esse
aspecto, já que o mercado adota determinada função a cada item. O batom é para
os lábios, a sombra é para os olhos, a base para cobrir a pele e etc. O que não
significa que essas “regras” serão seguidas, “utilizar um produto é, às vezes, trair
seu conceito;” (Ibid, p.21), muitas vezes a pigmentação de um produto é utilizada
fora de sua função pré-estabelecida, como faço no ato de usar as maquiagens para
desenhar no papel, e também será visto nos autorretratos, utilizando de materiais
que não são criados a princípio para montação do corpo, e na livre utilização dos
pigmentos da maquiagem, que é um dos princípios da criação da minha persona
drag, a Pictórica.

3.6.Idealização e processo de construção dos retratos
Os textos a seguir se referem a conceptualização prévia a produção das
fotografias. O intuito é explicitar o processo que levou a imagem, no que se refere às
ações que pretendia exercer diante da câmera fotográfica, como também na
utilização de materiais e objetos que iriam colaborar com a produção da visualidade
de cada autorretrato. As minhas escolhas e envolvimento com o que seria
fotografado, faz com que eu considere um autorretrato, mesmo que eu não estive
operando a máquina fotográfica, como será explicado mais à frente.
Pretendo mostrar o exercício do fotógrafo-performer, que além de deixar claro
o processo que gerou a imagem, coloca o conceito e escolhas intelectuais em
primeiro plano. (BOITO, 2015, p.45), como também ilustrar o exercício da pósprodução, mostrando como moldei e atribui significado aos objetos e materiais, e
também o fluxo deles, comprando, ganhando ou emprestando, até que chegassem
na fotografia. O ensaio fotográfico é constituído de 11 fotografias, as quais
denominei: Nada, Livre, Papel, Banheirão, Fé, Noturna, Preta, Drag, Vênus Negra,
Pictórica e Manas, cujos processos de concepção serão escritos na sequência.
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Imagem 23 – Nada (Primeira fotografia da narrativa)

Autoria: Flávia Lima

Essa é a fotografia que representa o meu eu “cru”, sem roupas, maquiagem
ou expressões. Seria o ponto de partida da utilização do meu corpo enquanto uma
plataforma para as diversas configurações que ganhariam nos outros autorretratos.
Raspei as sobrancelhas para trazer essa neutralidade ao rosto e no intuito de
intensificar a ideia do meu rosto como um “quadro em branco”,.
Imagem 24 – Livre (Fotografia representando a infância)

Autoria: Flávia Lima
Quando pensei em como retratar esse período

o primeiro momento que me recordei,

foi de uma das lembranças mais antigas que tenho, de quando eu resolvi lambuzar o
rosto de tinta guache, descobri que era alérgico e tive que ir para o hospital. Após
48

isso, me mantive afastado de tintas por um longo tempo. Portanto nesta fotografia
queria reviver esse momento de encher meu rosto de tinta.
Outro ponto a ressaltar desse período, era a minha relação com a natureza,
algo que vem desde a minha infância no interior. Para representar isso, colocaria
folhas no cabelo e pelo corpo.
Queria nesse retrato também retratar minha relação com a figura da minha
mãe, e a relação com o feminino. Comprei dois anéis com pedras grandes, algo bem
característico dela, para utilizar nesse momento. Também utilizei uma pintura feita
por mim, em que me propus retratar ela, ressaltando a dimensão que a figura dela
tinha para mim neste período.
Imagem 25 – Papel (Fotografia sobre bullying)

Autoria: Flávia Lima

No começo da vida escolar eu ainda não era tão reprimido e a reclamação
constante dos professores era que eu conversava demais. Um dia a professora
resolveu me calar literalmente e colocou fita adesiva na minha boca e me fez ficar
assim durante toda aula.
Tirando todas as ofensas verbais que ouvia, as folhas de caderno marcaram
esse período, seja pelas vezes que escreviam xingamentos junto ao meu nome
quando circulavam lista de presença ou nas inúmeras vezes em que me atiravam
bolinhas de papel durante as aulas.
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Outro acontecimento marcante desse período, foi quando quebrei o meu
braço. Eu tinha decidido participar do clube de futebol da cidade, com o intuito de me
enturmar com os colegas, mas também com meu pai e avôs que sempre tentaram
incentivar sem muito sucesso. Logo que tomei essa decisão, ganhei uniforme e
chuteiras novas, e todo incentivo possível, mas não durou nem um mês e um dia no
meio do jogo, sem motivo algum um garoto que nem sequer me conhecia me
empurrou, e eu caí por cima do braço. Fraturei os dois principais ossos do punho, e
para meu azar pessoal, o meu braço foi engessado naquela posição que usam para
ofenderem homossexuais, com a mão para baixo, “desmunhecando” como dizem.
Trazendo esses traumas para a fotografia, revivi o ato de tapar minha boca
com fita adesiva e enfaixar o braço que quebrei. Produzi uma “roupa” plana coberta
por papel de caderno e uma caixa para a cabeça com bolas de papel grudadas. Foi
uma metáfora que criei para ilustrar como a instituição, no caso, a escola, nos
achata em papéis e também coloca nossa cabeça em caixas. Nas folhas de papel
da peça que usaria, escrevi vários dos xingamentos que recebia, preguei um
documento de identidade reafirmando a ideia de como somos transformados em
papéis, coloquei o número 6,0 representando a primeira vez que tirei uma nota
baixa, que foi na disciplina de arte, e ainda que fosse uma nota dentro da média,
para mim foi horrível. Desenhei um pênis que se trata do papel de que foi atribuído a
mim por causa da genitália. Também escrevi a frase “Baby, I was born this way”,
frase da cantora Lady Gaga, que era uma das mensagens que me davam força para
ter orgulho de ser gay, mesmo em meio a todas ofensas.
Após produzir as fotografias retratando esses traumas, utilizei desse momento
para ressignificar essas agressões psicológicas e físicas, e furiosamente descobri
minha boca e rasguei os papeis, representando o poder que eu tinha agora para
deixar tudo isso para trás.
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Imagem 26 – Banheirão (Fotografia sobre primeiras experiências sexuais)

Autoria: Flávia Lima

A prática de sexo em banheiros públicos ganha essa expressão “banheirão”.
Foi dessa forma que se deram minhas primeiras experiências sexuais. Para mostrar
essa prática criei uma máscara que só deixava a vista a minha boca e olhos que era
a fonte do prazer, porque nesse ambiente é preciso ignorar o olfato e quem você é.
Dos vários homens que via nesses ambientes, muitos tinham uma aliança no
dedo, que eram teoricamente heterossexuais, por isso utilizei um anel que simulasse
uma aliança. Além disso, minha amiga me deu calça larga e jeans pesado do pai
dela, que por algum motivo foi parar na nossa casa, rasguei de várias formas,
impondo minha raiva sobre a figura masculina e transformei a calça em um vestido,
desconstruindo a masculinidade daquela peça. Deformar aquela calça também foi
uma forma de expor como as experiências de banheiro se tornaram depreciativas e
marcaram severamente minha sexualidade.
É muito comum em banheiros masculinos ter números de telefone com
convites para sexo das mais diferentes formas possíveis, escrevi no meu corpo
algumas dessas mensagens, para de certa forma representar “o banheirão” como
um todo, no meu corpo.
A proposta era interagir com uma faca para ilustrar o pênis. Mesmo que eu
sempre me protegesse quando ocorria penetração (que representei com
preservativos pregados no corpo), através da boca, era como brincar com a morte,
considerando as várias doenças que eu podia ter contraído.
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Imagem 27 – Fé (Fotografia referenciando Oxum e minha experiência no candomblé)

Autoria: Flávia Lima

Para ilustrar a minha fase no Candomblé, quis transmitir a essência do meu
Orixá de cabeça, Oxum. Ela é a deusa da beleza, por isso é comumente
representada carregando um espelho. Era um elemento que queria usar, mas um
espelho quebrado e seus cacos colados na minha mão, essa estilização do espelho
foi uma forma de mostrar como a beleza para mim é uma quebra de padrões, e ao
colocá-los na minha mão, mostrar que se tornou algo que ultrapassou a religião e
teve forte influência em mim.
Oxum também é a deusa do ouro e das águas, por isso selecionei tudo de
dourado que tinha e na maquiagem pretendia representar algo fluído. Quando fui
comprar tecidos, encontrei um tecido branco que tinha formas que se assemelhavam
a escamas de peixe, que é um animal associado a Oxum e o branco é a cor mais
usada no Candomblé. Com o conjunto desses elementos, pretendia encarnar a
figura mítica e espiritual de Oxum.
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Imagem 28 – Noturna (Fotografia representando a depressão e o pânico)

Autoria: Flávia Lima

Noturna é personificação de meu lado mais sombrio, que surgiu com a
depressão. Esse nome me surgiu em uma das noites de insônia, no período em que
eu estava morando sozinho, que representava minhas insônias que me faziam estar
acordado sempre a noite, e de certa maneira se tornou algo confortável, porque na
noite encontrava certo conforto no silêncio da cidade. Mesmo quando estava
acordado durante o dia, carregava a sensação da noite comigo.
Nesse período eu entrava em pânico várias vezes pensando que iria morrer,
e ao mesmo tempo, por várias vezes pensava em me matar. Escolhi alguns
pingentes em formato de navalha para representar essa relação com a morte.
Sem energia e cansado quase o tempo todo, a sujeira na casa se
acumulava. Por muito tempo mantinha pilhas de roupas sujas espalhadas pelo
quarto. A partir disso fiz uma roupa a partir de retalhos de outras roupas e sacos de
lixo.
Também moldei alguns acessórios com papel alumínio. A utilização de
objetos baratos e descartáveis são reflexo de como nesse período tudo era sujo, frio
e sem importância.
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Imagem 29 – Preta (Fotografia sobre empoderamento racial)

Autoria: Flávia Lima

O foco nesta fotografia era enaltecer a cor, tanto a minha, quanto as outras
que surgem da miscigenação. Junto a essa monocromia queria adicionar alguns
detalhes dourados, remetendo a riqueza cultural negra.
Um objeto específico eu queria trazer para essa fotografia. Uma jaqueta de
couro, que com certeza era o objeto mais caro do meu guarda roupa. Essa peça não
foi comprada por mim, mas dada por uma pessoa branca. Trazê-la para a fotografia
significava pra mim um reapropriação. A riqueza das pessoas brancas foi criada a
partir do trabalho de pessoas negras. Essa reapropriação de bens e riquezas, é a
forma particular como eu entendo parte da questão racial, nesse caso, ganhar a
peça é uma das maneiras para o ideal radical que eu tenho de que deveríamos
pegar de volta tudo que nos foi tirado.
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Imagem 30 – Drag (Fotografia sobre meu contato com a arte drag)

Autoria: Flávia Lima

A proposta de drag para o meu trabalho era muito diferente da habitual, mas
para essa fotografia queria experienciar partes dessa drag convencional. Por isso
pedi uma peruca, saltos altos emprestados e meia calça de um amigo, produzi um
vestido com cola quente, comprei cílios e unhas postiças. Outro objeto que usaria e
é comum entre drags é o leque, que serve tanto para evitar o suor no rosto para não
borrar a maquiagem, mas também é o símbolo para a expressão shade, que
traduzida literalmente significa sombra, mas aproximando da significação no Brasil,
seria gongação. O ato de gongar a amiga não tem como propósito ofender, mas
provocar risada. É uma forma de “afiar” a língua para responder a qualquer insulto,
essa é uma das “armas” que drag trouxe para mim.
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Imagem 31 - Vênus Negra (Fotografia sobre a minha transformação de gênero e minha relação com a
sexualidade)

Autoria: Flávia Lima

O objetivo para essa fotografia acessar minha sensualidade, que só se
desenvolveu em mim, após dar vazão a feminilidade em mim, e por fim, me
compreender como uma pessoa não binária. Logo, não pretendia expressar uma
sensualidade que tivesse ligada a sutileza ou sedução, mas um sentimento próprio e
que é uma junção entre algo forte e fluído.
Como elementos para o corpo, pretendia colar com fita isolante, fitas de cetim
de cetim (nas cores rosa e vermelho) nos mamilos e interagir com essas fitas,
representando a leveza, a fluidez que o gênero não-binário me proporcionou. Usar
uma faixa preta aveludada, uma peça que encontrei na rua, que me permitiria tapar
a genitália e o umbigo, representando uma negação da relação do sexo (comumente
associado ao gênero) com o nascimento. Dentre os pedaços de tecido que comprei,
um deles era vermelho com um textura aveludada e estampa de rosas, com ele fiz
uma peça em que havia abertura para os braços e a cabeça, mas não tinha
comprimento para ser nenhuma peça de roupa convencional, era um apenas um
adorno.
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Imagem 32 – Pictórica (Fotografia que representa a ligação criada entre as artes plásticas e a drag,
que se tornou meu estilo)

Autoria: Flávia Lima

Quis dar vida a persona que criei a partir do processo do trabalho. A proposta
era pintar o rosto e corpo de forma livre, representaria a redescoberta da minha
essência artística, que eu identificava na minha infância e pude reacender tanto nas
maquiagens, quanto nos desenhos que comecei a produzir.
Ao mesmo tempo, também queria homenagear minha amiga Francisca, que
cursa Artes Visuais na UFG. Através de nossas conversas, eu me interessava cada
vez mais por arte e quando decidi fazer o trabalho, ela me deu alguns presentes que
utilizaria na foto. Ela também foi a primeira pessoa que compartilhei os desenhos
que fazia e foi uma grande incentivadora.
Essa amiga trabalha com arte visionária, e sob o efeito de cogumelo, ela
costurou um tecido de algodão com retalhos e aviamentos, a um vestido. Essa
experiência se tornou uma obra que ela expôs futuramente. Com o intuito de
relacionar o conceito da Pictórica como uma obra de arte, queria vestir uma.
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Imagem 33 – Manas (Fotografia com outras bixas pretas)

Autoria: Âmbar Moura

Como eu falo no começo do trabalho, o ato de autobiografar é uma forma de
falar de pessoas que compartilham de vivências parecidas. Por isso, queria que a
última fotografia fosse com um grupo de bixas pretas, para mostrar que não estamos
sozinhas, que cada vez mais estamos nos unindo, nos fortalecendo. O intuito
também era pela primeira vez fazer no rosto de outras pessoas o que eu fazia no
meu e propiciar a elas a experiência de transformar o rosto como eu fazia.

3.6.1.Dentro do estúdio
Após eleger os aspectos da minha vida que pretendia contar, selecionar os
objetos e adquirir materiais de maquiagem, eu estava pronto para realizar as
fotografias. Exceto a última sessão que foi a fotografia em conjunto com as manas,
que por problemas de comunicação o estúdio não estava disponível no dia que as
convidei para fotografar, todas outras foram tiradas dentro do estúdio de fotografia
da FIC.
Apesar das diretrizes da fotografia serem definidas por mim, contei com a
ajuda da minha amiga mais antiga, Flávia Lima, que conheci ainda no ensino médio
em Abadia de Goiás para fotografar, por isso atribuo os créditos a ela no trabalho. A
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princípio eu queria realizar tudo sozinho, porém após um teste vi que seria difícil
lidar com o temporizador, e calhou de ser bom ter minha amiga por perto, pois
enquanto me maquiava conversávamos sobre os trajetos que nossas vidas tomaram
do tempo que nos conhecemos, até aquele momento. Ambos vindos do interior,
estávamos na Universidade que tínhamos sonhado estar.
Eu ia para o estúdio com as roupas e acessórios que usaria no dia, e o meu
estojo de maquiagem. Mas não havia nenhum planejamento específico para como a
maquiagem seria executada, eu me permitia que no momento de preparação,
canalizando o conceito que havia criado para cada sessão, a pintura do meu rosto
surgisse.
Imagem 34 – Maquiando dentro do estúdio

Autoria: Flávia Lima

Na imagem 34, foi possível através da presença de uma outra pessoa junto a
mim, registrar o processo de me colocar em frente ao espelho para me maquiar, o
mesmo que eu fazia no meu quarto para as fotografias do Instagram. É uma posição
emblemática quando se refere a arte drag, o ato de colocar-se diante do espelho
para moldar e pintar o corpo.
O que se difere nesses momentos, era que eu tinha uma certa direção a
seguir a partir do que havia conceituado. Enquanto adicionava a tintura e algumas
pedrarias ao rosto, a incorporação do que pretendia representar se iniciava.
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O tempo de maquiagem era em média uma hora e meia, e quando passava
para o momento de fotografar, dentro de vinte minutos já tinha o suficiente de
imagens para utilizar. O que deixava ainda mais claro para mim como as fotografias
eram decorrentes de um processo performático maior até mesmo do que realizava
diante das câmeras.

3.6.2.Fora do estúdio
Como disse, a única fotografia feita fora do estúdio foi a com as manas.
Quando descobri que havia tido problema na reserva do estúdio, fiquei bastante
irritado, mas não podia deixar de fazer por isso, já que todas se propuseram a estar
lá naquela tarde. Então resolvi fazer as fotografias ao ar livre.
Havia instruído que escolhessem uma roupa que representasse um pouco do
estilo delas e levei alguns acessórios, alguns que já tinha usado nas fotografias
anteriores. A temática dessa fotografia era estarmos juntas e eu poder transmitir
para a experiência do estilo de maquiagem que usava para o rosto delas.
Imagem 35 – Pintando as manas fora do estudio

Autoria: Alexandre Roger

A imagem 35, mostra a diferença marcante na construção dessa fotografia,
que ao invés de me colocar solitariamente em frente ao espelho e pintar meu rosto,
eu estava criando sobre o rosto de outra pessoa.
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Queria que a maquiagem fosse criada por mim mas se relacionasse a
identidade delas, então no momento propus como forma de me inspirar que elas
escolhessem uma palavra que seria o tema. Elias foi a primeira e disse “Beyoncé”,
nas palavras dela, “que é tipo deus né”, Jefferson escolheu a palavra “corpo”,
Gustavo escolheu a palavra “bixa”, Alexandre escolheu a palavra “magia”. A partir
dessas palavras eu fiz como fazia no meu processo e deixava as ideias de traços e
as cores acontecerem
Por fim, a experiência de fazer a fotografia fora do estúdio na minha
concepção contribuiu para o trabalho, reforçando a ideia de que juntas somos mais
fortes. Enquanto produzia as fotografias no estúdio, eu estava protegida e não tinha
que me preocupar com qualquer ataque ou comentário de outros, ao fazer isso fora,
eu não tive que me preocupar porque estávamos em grupo e nos protegeríamos em
qualquer situação.
4.EXPONDO O “EU”
Imagem 36 – Evento facebook

Fonte: https://www.facebook.com/events/1485950868176638/, acesso em 08/05/2019

A partir das imagens produzidas, o próximo passo seria decidir como
apresentá-la. No princípio, a ideia seria a construção de um fotolivro, porém, devido
aos recursos financeiros necessários, abandonei essa proposta. A forma que me
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pareceu mais conveniente e produtiva, seria através de uma exposição, que me
permitiriam entrar em contato direto com quem se propusesse a visitar, e criar
literalmente um evento para apresentação da minha vida, do meu “eu”, que ocorreu
no dia 05 de junho de 2018, no estúdio Comunica da Faculdade de Informação e
Comunicação da Universidade Federal de Goiás, entre 14 e 17hrs. Foi criado um
evento para que eu pudesse convidar as pessoas que gostaria que estivessem
presente.
Na imagem 36, mostra o nome dado por mim, Projeção|Exposição Bixa,
Louca, Preta. Usar a palavra projeção é uma dupla significação, em um sentido
psicológico, das pessoas que visitassem se projetarem em mim, como também pelas
fotos não serem impressas, mas projetadas. Bixa, louca, preta é uma referência a
música Bixa Preta de Linn da Quebrada, que também está presente no título do
trabalho. Bixa preta é como me posiciono socialmente, e utilizar a palavra louca
também foi uma forma de brincar com a maneira como me expresso artisticamente e
com minha condição psicológica.
4.1.Construção da exposição
Como tinha como objetivo aproximar o público de minha subjetividade, além
da exibição das fotografias, na parte externa onde houve a exibição, colei pelas
paredes poesias de diferentes momentos da minha vida e também os desenhos que
produzi durante o processo.
As poesias que utilizei estão presentes em um blog que mantenho desde
2014. Iniciei essa atividade por encontrar dificuldade em expressar meus
sentimentos em muitos momentos da vida, utilizava como um diário, onde
confessava os sentimentos mais profundos, com o eu-lírico livre. Costumava
compartilhar essas poesias apenas com poucos amigos que também escreviam, e
nunca havia pensado em expor ou utiliza-las para além do desabafo que fazia em
cada caractere. Nessa pretensão de expor minha subjetividade é que veio a tona a
ideia de coloca-las na exposição, trazendo uma linguagem diferente, que explorava
uma outra dimensão do meu “eu”.
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Imagem 37 – Poesia sobre não-binariedade na exposição

Autoria: Flávia Lima

Não há muitas fotografias que deixaram as poesias legíveis as poesias, mas
na Imagem 37, é possível ver uma delas. Utilizei do registro que o blog criava do dia
e ano que escrevi, para demarcar quando cada uma foi escrita. Nessa pequena
poesia que aparece na imagem, reflete o período em que estava intrigado e me
compreendendo como não-binário, utilizando dos nomes brasileiros mais associados
aos gêneros masculino e feminino, eu afirmo ser o “não”, negando o binarismo
Imagem 38 – Eu lendo uma das poesias durante a exposição

Autoria: Flávia Lima

Na imagem 38, minha amiga que estava fotografando captou o momento em
que eu lia uma das poesias expostas. Ainda que fossem escritas por mim, sempre
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que leio as poesias, há uma sensação de distanciamento, porque o “eu” que lia
naquele momento já não era o mesmo “eu” que escreveu. Naquele momento eu lia
imaginando que aquelas palavras estavam transmitindo a quem estivesse na
exposição e tentando rememorar o sentimento que me levaram até aquelas
palavras.
Imagem 39 – Desenho sem título sobre sexualidade na exposição

Autoria: Flávia Lima

Imagem 40– Um dos primeiros desenhos que fiz com maquiagem em foco

Autoria: Flávia Lima
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Imagem 41 – Desenho intitulado “Loucura”

Autoria: Flávia Lima

Os desenhos fotografados nas imagens 39, 40 e 41 fazem parte dos que
produzi com maquiagem durante o processo do trabalho. A exposição deles junto as
poesias de certa maneira pretendia dar uma imagem para os sentimentos e
sensações postas em palavras, e adiantavam sobre os temas que traria nas
fotografias, como a sexualidade, o feminino e a depressão.
Junto aos desenhos e poesias, colei algumas frases dedicadas a amigos e
família e também sobre o meu processo artístico. A produção do trabalho havia me
sensibilizado de várias maneiras, essa foi uma forma que encontrei de falar
diretamente com o público.
Imagem 42 – Nota pessoal sobre depressão e as produções

Autoria: Flávia Lima
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Imagem 43 – Nota pessoal sobre minha relação com o desenho

Autoria: Flávia Lima

Na imagem 42 e 43 mostram duas das frases que estavam expostas, uma em
que eu expunha como a depressão estavam ligadas a muitas daquelas obras
expostas, e outra falando sobre minha relação com os desenhos, sobre como
construía aquelas imagens com o meu gosto pela bagunça e pela sujeira que da
maquiagem que transmitia para o papel e que envolvia meu corpo numa
performance. Nessas frases aproximo o expectador como um confidente, uma
maneira de expor o meu lado pessoal de forma próxima e sincera.
Imagem 44 – Projeção das fotografias enquanto me maquiava no canto

Autoria: Flávia Lima
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Imagem 45 – Maquiagens espalhadas pelo chão

Autoria: Flávia Lima

Numa tentativa de dar vista ao meu processo antes das fotografias, enquanto
acontecia a exibição, eu separei um canto iluminado onde me maquiei durante a
exibição das fotografias, como é possível ver na imagem 44. O processo de me
maquiar se tornou uma performance, diferente das fotografias onde isso acontecia
sem a presença do público. Da mesma maneira que fiz com os objetos do cenário,
quando comecei a me maquiar espalhei minhas maquiagens pelo chão, deixando a
mostra os produtos, como mostra a imagem 45.
Imagem 46 – Fotografia tirada antes da exibição mostrando o cenário criado dentro do
estúdio

Autoria: Flávia Lima
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Imagem 47 – Parte do cenário na mesa que estava no local

Autoria: Flávia Lima

Na imagem 46 e 47, mostra o cenário criado no interior do estúdio, onde eu
quis trazer a mesma estética caótica que utilizei nos autorretratos para o ambiente.
Além de deixar a vista os tripés e demais equipamentos que já estavam no estúdio,
coloquei diversos objetos distribuídos pelo local, como um pneu, um guarda-chuva
aberto, uma cobra de pelúcia, alguns livros, as pastas em que carregava meus
desenhos, uma caixa de papelão, duas peças de madeira, uma em que eu havia
riscado um desenho como em uma gravura e outro em que preguei algumas fitas de
cetim, uma pequena lousa de se escrever que encontrei na rua, a calça rasgada que
havia utilizado no trabalho, os sacos plásticos que tinha usado para carregar
algumas coisas e em meio a todos esses objetos artificiais, coloquei uma planta, que
era a única coisa orgânica do cenário. A composição o cenário além de um exercício
da pós-produção, expondo produtos que se relacionavam a minha vida e ao projeto
de alguma maneira, nesse contraste entre o orgânico e o exagero do artificial é uma
referência ao camp que também expressei no meu corpo.
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Imagem 48 – Momento em que aguardava no início da exibição das fotografias

Autoria: Flávia Lima
Imagem 49 – Me maquiando durante a exibição

Autoria: Flávia Lima
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Imagem 50 – Pose com look composto durante a exibição das fotografias

Autoria: Flávia Lima

Nas imagens 48, 49 e 50 mostram a transição de como estava antes e depois
da performance, a transição do orgânico para o artificial. Nos momentos anteriores a
projeção das fotografias em que utilizei de elementos orgânicos como adornos.
Algumas flores, sementes da planta pingo de ouro e um brinco com uma casca,
enquanto não usava nenhuma maquiagem. Depois o momento em que me
maquiava, que usei a cola quente ferramenta usada em grande parte da construção
de figurino para as fotografias, foi uma ferramenta para criar formas que colei no
rosto e também utilizei em um par de brincos de argola. Mais elementos foram
colados ao rosto, como aviamentos, os chamados spikes e fita adesiva preta. Além
disso uma calcinha com flores artificiais na parte frontal, um sapato com retalhos de
tecido e EVA, e uma espécie de coroa com o EVA, cola quente e um pedaço de
plástico atrás, que são mostrados em parte no momento final, onde eu usei da
música Deusa Travesti de Alice Guél para fazer uma dublagem, usando o próprio
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videoclipe projetado sobre meu corpo. O intuito da dublagem foi maneira de fazer o
meu “debut”, que se considera para as drags ao se montar a primeira vez, mas
principalmente ao se apresentar e dublar pela primeira vez.
Além da música que dublei no final, não havia preparado ou pensado em uma
trilha sonora para a exibição as fotos, logo, perguntei aos que estavam presentes
uma sugestão. Minha amiga Pietra, rapidamente sugeriu: Linn da Quebrada. Então
seu álbum, Pajubá, foi a ambientação sonora. Mesmo que a exposição já levasse no
nome uma referência a uma de suas músicas, quando perguntei realmente não tinha
nada em mente. Após o final da exibição, várias pessoas me falaram em como as
músicas se encaixaram perfeitamente com as fotografias e pareciam estar
sincronizadas. Apesar de ter sido ao acaso, não é surpreendente que as músicas de
Linn sejam representativas no trabalho que eu estava apresentando. Enquanto
transsexual negra é um dos maiores exemplos que temos no cenário musical, logo,
o que ela diz em suas músicas, está ligada às minhas vivências e a forma como me
expresso.
4.2. O olhar do outro
Nesse momento, passo a refletir sobre o olhar do outro. Parto do princípio
que a exposição foi importante para ver como as pessoas podem dar continuidade à
narrativa fotográfica proposta por mim. Penso esta questão a partir de Jacques
Rancière (2012).
Ele propõe uma crítica a pressuposição do espectador como passivo no ato
de olhar uma peça teatral ou uma performance. Para ele não contempla uma
dimensão real, pois “O espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual.
Ele observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com muitas outras
coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de lugares” (RANCIÈRE, 2011, p.
17.). Assim, ainda que o artista pretenda expressar algum sentido ou significado
específico a obra, o espectador constrói sua própria interpretação a partir de seu
repertório pessoal.
No intuito de obter a resposta do que os espectadores da exibição das
fotografias interpretavam e pensavam sobre as imagens, elaborei uma espécie de
ficha, onde incentivava a escreverem livremente sobre cada conjunto de imagens.
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Havia cerca de vinte e cinco pessoas durante a exibição, e curiosamente,
apenas cinco escreveram algo nas fichas. Como eu estava envolvido na maquiagem
durante a exibição, não pude observar se estavam escrevendo e no “calor da
emoção” quando recolhi as fichas também não percebi isso.
Apenas depois relacionei isso às condições do espaço. Durante a exibição as
luzes foram desligadas por causa da projeção. Após a exibição as luzes foram
ligadas e conversei com os presentes sobre que aspecto da minha vida cada
fotografia relacionava, que poderia ser a oportunidade de escreverem, mas havia o
problema de os assentos do local não terem apoio para escrever.
Porém esse “silêncio” permaneceu de certa forma depois que havia
finalizado. Exceto sobre a relação das músicas com as fotografias, quando perguntei
às pessoas que ainda estavam presentes sobre o que acharam, o que sentiram,
ninguém soube o que me dizer e disseram estar “processando” ou “assimilando”.
Para além das condições do espaço, talvez escrever sobre algo relacionado a
minha vida possa ter acanhado algumas pessoas ou não conseguiram transpor em
palavras o que experienciaram. São apenas possibilidades que posso imaginar, e
ainda sim o que foi escrito pelos que se propuseram é de grande valia para perceber
como as imagens provocaram cada um.
Sobre a fotografia Nada, uma das pessoas trouxesse uma dimensão filosófica
relacionada ao título que também faz parte da imagem, dizendo “Do nada, nada se
faz”. Essa resposta que pode servir em diferentes aspectos, me fazem refletir sobre
o nada dentro do contexto da montação do corpo, pois considerando como as
roupas são representativas na identidade, realmente com o nada, nada se
representa, nada se faz. Outras duas pessoas se aproximaram do que eu pensei na
construção dessa fotografia, identificando como “Começo” e “Alma e corpo
projetadas para representar”, que dentro da narrativa era o que significava para mim.
Respondendo a fotografia Livre, uma pessoa respondeu diretamente ao título,
dizendo “Quem sabe um dia.”, e reflete para mim como perdemos essa liberdade
que eu representei da infância, e que mais à frente parece um estado quase abstrato
de se alcançar. Uma pessoa escreveu “Ser no mundo”, o que me remete a uma
essência de mim, que ainda era “livre” e busquei representar. Outra pessoa
identificou o lado agridoce dessa essência, “Criança viada, medo sempre, mas o
poder que nos é dado desde o nascimento, nos torna os viados mais fortes de hoje”,
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que me tocou bastante, pois mesmo sem tratar diretamente deste medo na
fotografia, a pessoa foi capaz de traçar essa interpretação, e realmente enquanto
criança viada eu sentia muito medo sempre, mas superar esse medo, me fez mais
forte, e se manifesta neste trabalho, ao expressar o que como a pessoa diz, vem
desde do nosso nascimento.
A reação à fotografia Papel teve diferentes caminhos. Uma pessoa escreveu
“Orgulho da senhora”, mostrando empatia em relação ao que passei e orgulho pela
superação desses traumas. Outra pessoa se atrelou ao nome e ao material que dá
nome a fotografia, “para escrever, desenhar, fumar, vestir, limpar o cu” remetendo de
forma literal as utilidades do “papel”, mas para mim como uma metáfora em como
ele pode ser importante ou descartável. Uma resposta se associou ao sentido
simbólico que pretendia expressar, “lembro-me de papel como papel de gênero e
outras coisas que são impostas”. Dentro desse campo de simbólico do papel, ao
escrever “Me apagaram, mas escrevo em mim”, a pessoa remete em como usei
desse material para rememorar mas reinterpretar esses traumas vividos.
Sobre a fotografia Banheirão, um comentário de certa maneira é respondido
por de outra pessoa, quem escreveu “Achei pesado saber o que é banheirão, e
gostaria que vocês bichas negras não se submetam a isso. Queria que meu desejo
perante o mundo fosse concretizado apenas por desejar, mas sei que não é tão
fácil.”, demonstrou não conhecer até aquele momento essa temática, e conhecendo
identifica como negativa. Mas outra pessoa respondeu “Solidão da bixa preta” que
responde que não se trata exatamente de uma escolha, mas consequência da
solidão e do preterimento de bixas pretas na afetividade e no sexo, que levam a
buscar nesses ambientes algum contato físico. Outro comentário de um olhar
sensível a fotografia foi “Escondido não é invisível”, que me faz pensar sobre como
trazer a tona esse tema no trabalho é importante para que não seja algo “invisível”,
também sobre como escondido não deixa de marcar o interior das pessoas que
participam e revelam o que muitas bixas já sabem, de que vários homens que
socialmente são heterossexuais, utilizam desses espaços para dar vazão a
sexualidade deles. Um último comentário foi mais analítico em relação a estética na
fotografia, “O que me impressionou foi a composição do look e da make, subversiva
e sentimental. ”, que reflete bem o estilização que utilizei.
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Em relação a fotografia Fé, uma pessoa respondeu sobre seu lado pessoal
diretamente ao título “As vezes?”, e outras duas se identificaram com o aspecto
ioruba e candomblecista, respondendo “axé!”, que equivale ao “amém” da religião
cristã, como ao “que assim seja” dos espiritualistas. Outra pessoa escreveu
“Belíssima, traz uma estética singular com muito glamour envolvido. Também sou de
Oxum, representou!”, que também se identificou e se sentiu representado enquanto
filho de Oxum, que para mim mostra que consegui transmitir a simbologia desse
Orixá sem mesmo citá-lo diretamente.
Duas pessoas responderam a fotografia Noturna, uma escreveu “nossa
sombra”, que demonstra o que retratei sobre a visão depressão e o lado obscuro, na
visão dessa pessoa, acompanha todos nós. O outro comentário a pessoa também
se coloca no meu lugar ao dizer “Ser no mais escuro de mim”, uma identificação
muito coerente com do que se trata essa persona que carrego comigo, Noturna
representa toda obscuridade, medo e tristeza em mim. A próxima fotografia dentro
da narrativa seria a intitulada Preta, mas por um erro meu não coloquei um espaço
para ela dentro da ficha que usaram para escrever.
Sobre a fotografia Drag, a primeira fala que mais me chama atenção foi de
quem respondeu “Todas somos” e automaticamente relaciono a frase famosa de
Rupaul Charles criador e apresentador de Rupaul’s Drag Race, “Todos nós
nascemos pelados e o resto é drag”, que fala de como todo estilo que adicionamos a
nós através da roupa, cabelo e acessórios, é uma forma de drag, de expressar uma
personalidade. Duas pessoas interpretaram a drag no aspecto de sua função e
identificaram a importância para mim, respondendo “descoberta de um novo poder”
e “outra experiência dos meus rostos”. Um comentário em específico me deixou feliz,
pelo reconhecimento da proposta da minha drag, “Existe uma falta de drags como a
sua, com discurso e crítica aos padrões”, o que eu concordo e me gratifica
preencher parte dessa falta.
A fotografia Vênus Negra foi completa com respostas que se identificam muito
a proposta da fotografia, respondendo “Rainha que se consagra” e “transforma em
força”, remetem ao sentido de poder que se aproxima ao “sagrado de mim” que
propus a representar, que é confirmado com a resposta de que “Ela existe”.
Algumas das respostas a fotografia Pictórica podem ser colocadas em
sequência sem perder o sentido, “Minha diva”, “Muito prazer”, “Gostei muito do seu
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momento atual”, direcionados a apresentação da persona que me representava
naquele período. Um comentário captou a construção dessa persona ao escrever
“Arte do que encontrei no caminho do meu próprio eu” que é exatamente como
surgiu a Pictórica, através da construção desse trabalho. Sobre a representação da
persona, um olhar analítico respondeu “Extremamente coesa e distinta com formas
definitivamente em desconstrução. ”, que reflete bem a estética que proponho.
A fotografia conjunta Manas, trouxe uma reação muito similar e sensível,
como parte dessas manas, responderam “Tamo juntas”, “Uma renasce na outra” e
“Troca de experiências entre as nossas. Sim, e muito mais representatividade.”,
refletindo sobre a união criada e a importância dela. Sobre um olhar externo, uma
pessoa identificou como “Pessoas guerreiras” e pode-se concluir a importância
dessa fotografia com o comentário de “Adorei o fato de vocês buscarem através da
irmandade o fortalecimento dos traços de identificação e representatividade.”. Estes
comentários confirmam a minha intenção em fazer essa fotografia conjunta, para
que realmente este trabalho tenha a função de falar não só de mim como bixa preta,
mas das várias outras.
Em um aspecto geral, foi muito gratificante essas respostas, porque além de
demonstrar que as pessoas se identificaram de alguma maneira com o que
apresentei, elas ampliaram a compreensão sobre o que a significância dessa
narrativa, confirmando que o espectador é o principal responsável sobre o que
resulta o produto da arte.
Após a exposição publiquei no Instagram as fotografias, e através de alguns
comentários é possível perceber essa identificação também, e como não havia um
direcionamento para cada fotografia, as pessoas se direcionaram a mim e ao
trabalho como um todo.
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Imagem 51 – Comentários na postagem das fotografias no Instagram

Fonte: https://www.instagram.com/p/BjsCNkshvHr/ acesso em 02/04/2019
Imagem 52 – Mais comentários na postagem das fotografias no Instagram

Fonte: https://www.instagram.com/p/BjsCNkshvHr/ acesso em 02/04/2019

Comentários como de bixestranha e hdsgustavo falando sobre eu ser incrível e
maravilhosa, são mais do que elogios ao ego, mas um reconhecimento do meu
potencial, que também se reflete no comentário de fekaiooliveira me reconhecendo
como uma artista e o melhor, afirmar estar emocionado com o trabalho, assim como
escreveu transp4renty. A possibilidade de conseguir emocionar através da arte,
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acredito ser o que muito artistas almejam, em meio a tantas produções que vemos
nas redes sociais, tocar de forma mais sensível alguém, é muito gratificante. Assim
como é gratificante o comentário de _danielbandeira, que diz sobre como é bom
poder comentar sobre isso, o que reafirma para mim que o trabalho que realizei é
algo diferente do que normalmente é produzido e proporcionou representatividade e
identificação a pessoas como eu.

5.Considerações finais ou um novo começo
A proposta deste projeto, tinha motivações pessoais, sociais, políticas e
artísticas. Agora ao final desta jornada, é possível falar sobre a experiência
transformadora que o projeto me propiciou. A transformação não apenas no meu
comigo mesmo, mas na minha relação com o outro, com a academia, com a
profissão.
Passar horas pensando e produzindo para as fotografias, horas no estúdio,
me maquiando por várias vezes e por fim, realizando uma exposição composta
totalmente por minhas intenções e produções, foi um divisor de águas na minha
vida. Ao centrar-me tanto na minha vida, adentrar numa reflexão minuciosa sobre
meu lugar no mundo, pude me conhecer de uma nova maneira, enxergar potenciais
ainda não explorados em mim.
Além disto, ao colocar toda essa transformação em exposição e poder
compartilhar com outras pessoas essa conquista empoderadora, sentir as pessoas
se identificando com minha vida, me reconhecendo e me enxergando, podendo
tocá-las de alguma maneira, fizeram com que meu trabalho ganhasse o significado
que eu queria, o de ser um grito existencial, ao mesmo tempo, político, social e
pessol.
Contemplando as mudanças e as fases de minha vida, a exposição foi a
conclusão de um ciclo mas também o início de outro. Durante o processo do
trabalho, a partir das referências que entrei em contato, a questão de gênero se
despontou como nunca antes. Iniciei o trabalho me entendendo como uma pessoa
não-binaria, iniciei o trabalho utilizando o meu nome civil, mas uma inquietação que
já havia a algum tempo, se desenrolou a partir da aproximação comigo mesmo.
Sempre que perguntavam o meu nome, cada vez mais se tornava estranho aos
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meus ouvidos o nome João Pedro, um nome composto e com um peso de
masculinidade que não cabiam mais a mim.
Eu queria um nome neutro, que me representasse, mas eu não tinha um
nome em que eu me visse, até o dia em que em um os intervalos que tirava da
produção e escrita do trabalho, fumando um cigarro na área externa de casa, me
veio a palavra “Amber” na cabeça, não como se lê em inglês. Assim que veio este
nome, fiz uma pesquisa no Google e descobri que se tratava do nome em inglês
para âmbar, uma resina criada por árvores que se fossiliza e é utilizada em
ornamentos, o nome é usado para se referir a cor única que o material produz. É
uma das coisas que não consigo encontrar uma explicação lógica, mas o nome me
serviu perfeitamente, e o dia da exposição foi uma oportunidade para me apresentar
publicamente pela primeira vez como Amber Moura. Este nome perdurou um tempo,
até que eu me cansasse de ouvir a pronuncia em inglês por muitas pessoas e eu
escolhesse por me chamar Âmbar.
A sensação de encontrar um nome que te represente é uma experiência
libertadora e de certa maneira concretiza a identidade de gênero. Curiosamente
mesmo que eu já não fosse a mesma há um tempo e já me posicionasse como uma
pessoa trans, apenas com o nome as pessoas do meu ciclo social se atentaram a
isso. Muitas pessoas tiveram dificuldade para se acostumar, outras logo agiram
normalmente com o novo nome, mas independente dos outros, renascer como
Âmbar representou o início de uma nova fase.
Na noite após a exposição, eu chorei bastante. Primeiro por toda emoção de
ter atenções, olhares, recepções carinhosas e elogios em relação ao trabalho, mas
também porque de certa forma a finalização do projeto deixou um vazio disto que eu
não saberia como preencher. Para além, ainda que estivesse em êxtase com o
resultado, na semana da exposição eu havia decidido sair da casa da minha mãe,
sem nenhum planejamento, mas porque estava exausta da relação abusiva que
tinha em casa, que foi se tornando cada vez mais insuportável, enquanto eu
produzia um trabalho que celebrava a minha existência, encontrava em casa um
ambiente depreciativo, que gerou grande parte dos meus traumas. Então naquela
noite chorei, porque ainda que não faltaram pessoas para me oferecer um lugar para
ficar, eu estava sem uma casa para voltar, solto no mundo. Por essa razão fiquei
completamente desestabilizado e não cheguei a apresentar este trabalho a banca no
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primeiro semestre de 2018, quando realizado ou no semestre seguinte, que tranquei
o curso.
Neste período apesar de não estar prosseguindo com na universidade e estar
sem o apoio familiar, explorei a arte e encontrei suporte de várias pessoas. Após a
exposição, prossegui vendendo meus desenhos e zines que tinham sido colocados
à venda pela primeira vez na exposição. Além disso fui convidado a fazer uma
performance em um pequeno evento do brechó de um amigo. A lacuna que este
trabalho tinha deixado foi preenchida com o processo de uma nova performance,
enquanto continuava a desenhar, publicar fotografias com as maquiagens que fazia
em mim e em outras pessoas com o estilo da Pictórica.
Performar pela segunda vez em uma ocasião que não foi criada por mim foi
uma experiência incrível e mais uma vez fui contemplado com o interesse pela
minha arte, os aplausos e o convite de um dos espectadores para uma nova
performance em um evento maior, o festival de poesia organizado pelo Goiânia
Clandestina, que animou ainda mais pela possibilidade de continuar produzindo arte.
A performance no festival de poesia tinha o triplo de espectadores e a grande
maioria pessoas que não eram conhecidas. A confiança no meu trabalho me
permitiu encarar esse desafio de maneira natural, sem me acanhar de maneira
alguma e pela primeira vez receber um cachê pela performance. Neste mesmo
evento participei do concurso de poesias autorais, onde recitei pela primeira vez
minhas poesias e fiquei em segundo lugar no concurso.
Após este evento fui convidado a expor meus desenhos no Espaço Iyaori
duas vezes e a fazer uma performance. Enquanto isso continuava a vender meus
desenhos, principalmente nos bares, passando de mesa em mesa falando sobre
meu trabalho e entrando em contato com as mais diferentes recepções. Vivi o
período de maior proximidade com o que considero liberdade. Foi em uma dessas
noites em um bar, que conheci a cantora e mestranda em antropologia Iêda
Figueiredo, que se tornou uma grande amiga. Juntas nos propomos a organizar um
festival de arte trans.
O festival de arte trans, que ganhou o nome de Iyalodês, aconteceu dia 10 de
novembro, no espaço Cabaret Voltaire. Juntas conseguimos organizar uma
programação com mais de 10 artistas trans, cantoras, performers, tatuadores,
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desenhistas, de Goiânia e Brasília. Apenas com divulgação digital e boca-a-boca,
conseguimos lotar o espaço e foi um sucesso.
Enquanto escrevo e faço uma retrospectiva de todos estes eventos, me
encho de emoções e sensações, das experiências que vivi, ultrapassando qualquer
expectativa do que poderia ter para meus caminhos artísticos, que começaram com
este projeto, com meu renascimento enquanto Âmbar. É muito explicito pra mim o
quanto este projeto foi importante para que eu reconciliasse com meu passado e
projetasse o meu “eu” verdadeiro, transformando minha vida e impactando várias
pessoas, que acompanharam estes trajetos que deixaram marcas em outros
espaços, como um grupo da Faculdade de Artes Visuais que utilizou meu estilo de
montação como referência em um trabalho sobre “as novas formas de se ver”,
intitulado TRANScorpo, e um professor do cursinho Prepara Trans da Faculdade de
Educação que me contou ter utilizado minhas poesias em uma de suas aulas.
Propor um trabalho autobiográfico pode não ter fim enquanto eu estiver viva,
e enquanto escrevo por várias vezes reviso o quanto de minha história consegui
transmitir, mas a verdade é que apenas fragmentos aqui foram deixando. É preciso
colocar um ponto final nesta parte da minha história aqui contada, de uma criança
viada do interior de Goiás, que alcançou espaço na academia, se TRANSformou de
várias maneiras, e a partir do curso de comunicação social, ultrapassou os limites de
área de estudo, colocando os conhecimentos adquiridos no curso, na prática da arte,
da reinvenção de si e na comunicação ativa do meu “eu”, que também é política.
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