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Introdução 

 

A cultura drag está passando por um período de visibilidade intensa decorrido do 

sucesso do reality show RuPaul Drag Race3. Mas, é importante perceber que as drag 

queens existem na cultura ocidental desde o século XVI. Segundo Iemanjás (2014) foi 

nesse contexto em que o dramaturgo William Shakespeare produzia peças teatrais com a 

presença de homens que utilizam roupas femininas. Este fato está presente em 

diferentes momentos e culturas, seja no palco, ou mesmo na vida cotidiana.  

Esse processo artístico cultural que da visibilidade a existência da arte drag 

queen, surge a partir do ano de 2009 nos Estados Unidos a partir da existência de um 

programa direcionado para expor essa cultura. O mesmo tem uma trajetória de sucesso 

ao ponto de estar no ano de 2018 e o programa se encontrar na décima temporada.  

O programa tem se consolidado na sociedade de forma geral, pois através das 

redes sociais milhares de países acompanham semanalmente cada episódio. Um fato a 

ser mencionado é que o público que assiste não são apenas membros da comunidade 

LGBTQI+, mas toda e qualquer pessoa que gosta de entretenimento, de diversão.   

Nestas 10 temporadas, já passaram pelo programa mais de 100 participantes e 

destas algumas poucas se assumiram mulheres transexuais, sejam durante o programa 

ou mesmo após sua saída do mesmo.  

Pensando nisso, em como o programa foi construído para o público que se 

intitula drag queen participarem e divulgarem seus shows, estaremos analisando quais 

os motivos que levaram as mulheres transexuais a participarem do programa, já que as 

mesmas afirmavam serem drag queens para poder participar como candidatas. Ao 

 
1 Graduado em História e Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestrando em 

Serviço Social Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). E-mail: ed-braz@bol.com.br.  
2 Mestre em Artes Cênicas. PPGARc/UFRN. Artista Plástico, ator, diretor e iluminador. Licenciado em 

Teatro pela UFPB. E-mail: txchyagoserectus@hotmail.com 
3 O termo em inglês significa Corrida das Drags.  
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mesmo tempo em que, ha questionamentos da comunidade trans ao afirmarem que a 

apresentadora Rupaul em alguns momentos agiu de forma transfóbica por não aceitá-las 

como participantes, caso se identificassem como mulheres transexuais no vídeo de 

inscrição.   

No processo de análise preferimos nos deter às cenas que nos parecem relevantes 

para os estudos de gênero e sexualidade ao objeto da pesquisa em questão. Ao conhecer 

a formatação do programa, iremos descrever e analisar cenas que considero importantes 

do ponto de vista da transexualidade vivenciada pelas participantes para que possamos 

compreender as relações de gênero perpassadas no programa.    

 

Percurso da Arte Drag e Questões de Gênero  

 

“Todos nós nascemos nus. O resto é Drag”. 

Rupaul Charles. 

 

Que existem drag queens há muito tempo, não podemos negar. Mas, como essa 

cultura chegou ao patamar da realidade atual ao ponto de obter um programa de grande 

repercussão como é o caso de Rupaul Drag Race?   

Iamanjás (2014) relata que as drag queens existem desde as peças gregas em que 

homens usavam máscaras para designar a construção de papéis aos quais representavam 

mulheres. Não só no Ocidente, mas também do Oriente se estabeleceu de forma que 

artistas masculinos poderiam criar através de seus corpos a personagem feminina.    

Ainda segundo Iamanjás (2014, p. 14, apud BAKER, 1994, p. 161) no século 

XVII o ator feminino ganhara notoriedade como uma figura cômica, uma criatura do 

burlesco e da paródia. Essa figura tornara-se popular através da comédia, da diversão e 

do entretenimento. O autor supracitado informa que a figura drag queen adentrou o 

século XX com um “largo sorriso no rosto, as mãos na cintura, vestindo roupas 

estranhas parodiando a alta moda, um ninho de pássaro como peruca e uma maquiagem 

descontrolada” (p. 13).    

A figura da drag queen teve expansão a partir da década de 50 com o surgimento 

da televisão, do cinema, da cultura pop e dos movimentos gay e feminista. Essa 

expansão se deu até a década de 80, com o surgimento da AIDS, fator que promoveu 

uma série de preconceitos para com a comunidade gay, levando a cultura drag a se 

confinar em bares e casas noturnas direcionadas aos gays.  
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Ainda neste período, mesmo havendo uma produção discursiva acerca do sujeito 

homossexual o associando a doença AIDS, as drags militantes existentes desde o 

episódio de Stonewall4 ressurgem para reivindicar novos espaços para exercer sua arte. 

Portanto, era uma forma de resistência que surgia atrelada a um fator de exclusão pelo 

que passaram os homossexuais, mas também de resistir e obter visibilidade a partir de 

sua arte.  

Iamanjás (2014) afirma que só na década de 90, após a rainha do pop Madonna 

estar em evidência que as drags criaram uma dança chamada “voguing” – sequência de 

poses feitas por top models que as levaram de volta ao convívio da sociedade. É 

importante mencionar que neste período, as drags vão legitimar a função de 

entretenimento através dos lipsyncs5. Ao mesmo tempo, é nesse momento que as drags 

posicionam-se frente aos direitos da comunidade gay, tornando-se um dos símbolos de 

luta e resistência nas Paradas Gay, ou Paradas pelo Orgulho Gay.  

Mas, o que tem a ver transexuais com drag queen, qual a diferença entre elas? 

Para Jesus (2012, p. 16) o sujeito drag queen ou transformista, nada mais é do que um 

“artista que se veste, de maneira estereotipada, conforme o gênero masculino ou 

feminino, para fins artísticos ou de entretenimento”.  

A autora ressalta que as drag queens são artistas, que se utilizam da montagem 

para buscar lucratividade e que não reivindicam uma identidade de gênero feminina. 

Diferentemente da transexualidade, a qual “a pessoa não se identifica com o gênero que 

lhe foi atribuído quando de seu nascimento” (p. 15). Portanto, busca o reconhecimento e 

aceitação de sua identidade de gênero feminina. Logo, deve ser reconhecida pelo 

feminino que é a forma pela qual se identifica na sociedade.  

Essa diferenciação nos faz perceber que ambas constroem uma feminilidade, 

mas que para as drag queens esse processo se dá em determinado período do tempo, não 

em tempo integral como as transexuais que se percebem feminina vinte e quatro horas 

do dia.   

 
4 Um conflito em um bar “Stonewall Inn”, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos no dia 28 de 

Junho de 1969. Ocorreu uma forte reação da comunidade LGBT a uma intervenção policial de rotina 

realizada no local. A partir desse fato, este dia se tornou um marco para a liberação do movimento Gay e 

a luta pelos direitos LGBT nos Estados Unidos e no mundo.  
5 Sincronia Labial (também conhecido como Lip Sync e Playback, em inglês) é um termo técnico para 

combinar os movimentos dos lábios com a voz. Também é assim chamada a técnica de dublagem que 

leva em consideração o movimento da boca do personagem no intuito de sincronizar este com a fala, 

dando uma sensação mais real ao espectador. https://pt.wikipedia.org/wiki/Sincronia_labial.   
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Logo, estes sujeitos sejam drag queens ou transexuais, que vivem e sobrevivem 

da arte drag chegam ao século XXI com uma visibilidade imensa, ao ponto de terem um 

programa visto a nível mundial através das redes sociais.  

 

A Formatação do Reality Rupaul Drag Race  

 

Desde a última década, o cenário artístico norte americano vem testemunhando a 

expansão do artista performático denominado de drag queen, principalmente nas mídias 

televisivas e redes sociais. A visibilidade do universo drag se deu por conta do reality 

show Rupaul Drag Race, uma competição produzida pela produtora World Of Wonders 

e exibido pela LogoTV canal fechado e mais recente pelo VH1. Apresentado pela drag 

queen Rupaul6, que desempenha também o papel de mentor e fonte de inspiração para o 

conteúdo do programa. A missão do reality show é buscar a próxima drag queen 

superstar.   

O conteúdo do reality se dá desde a abertura das inscrições para as drag queens 

se inscreverem através de um vídeo que retrata quem você é no mundo do 

entretenimento. Assim, há uma seleção de quem seja uma personagem interessante para 

o programa e quem não seja. Ao serem selecionadas, as participantes são apresentadas 

ao público em eventos para que as pessoas possam escolher sua favorita.  

No programa, um grupo de drag queens (geralmente formado por quatorze 

competidoras) são submetidas a vários desafios para que possam mostrar sua 

versatilidade. Em cada episódio existe um mini desafio e um desafio principal. Neles, as 

participantes precisarão provar os mais diferentes talentos, como costura, maquiagem e 

atuação. Além disso, cada episódio conta com um desfile temático na passarela 

principal, quando as competidoras são julgadas pelo desempenho por um júri formado 

por Rupaul e seus convidados. Ao final de cada episódio, as duas que se saíram pior no 

desafio e passarela são submetidas à dublagem de uma música previamente escolhida, 

quando deverão “dublar por suas vidas”, sendo uma delas eliminada.  

No final da temporada, uma das drag queen vence o programa e é nomeada “the 

next drag superstar”, ganhando um prêmio em dinheiro, mas principalmente, a 

exposição que o programa proporciona.  

 
6 Rupaul Andre Charles, nascido em 17 de novembro de 1960, em San Diego Califórnia. É uma drag 

queen, ator, modelo, cantor americano que se tornou conhecido na década de 90, quando passou a 

aparecer em uma série de programas de variedades, filmes e álbuns musicais. 
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É importante perceber que nestes nove anos de existência, algumas participantes 

assumiram suas identidades de gênero feminino durante o programa ou após suas 

participações. Mas, qual a posição do programa perante as pessoas que se auto 

identificam como transexuais em um programa exclusivo de drag queen? 

  

A Passagem das Transexuais pelo Reality Show  

 

Durante as dez temporadas tiveram algumas drags que assumiram serem 

mulheres transexuais. A grande maioria se assumiu após sua saída do programa, entre 

estas: Sonique (2 temporada); Stacy Layne Matthews e Carmen Carrera (3 temporada); 

Kenya Michaels e Jiggly Caliente (4 temporada); Gia Gunn (6 temporada). Mas, duas 

em especifico irão ser analisadas por assumirem sua transexualidade uma durante o 

programa e outra anterior a sua entrada, são estas: Monica Beverly Hills (5 temporada) 

e Peppermint (9 temporada).   

Durante a quinta temporada, no segundo episódio as participantes tiveram que 

executar uma prova de dublagem que envolvia dublar uma cena de outras drags que 

haviam passado pelo programa. Só que Mônica Beverly Hills não estava se 

concentrando para executar a prova. Momento em que as outras lhe perguntaram qual o 

motivo dela não estar atenta, a mesma afirmara que: “estão passando muitas coisas em 

minha cabeça” (Rupaul Drag Race – temporada 5, ep 2, 2013).  

A preocupação pela qual Mônica estaria passando estaria se dando pela 

diferenciação entre sua identidade de gênero feminina e seu sexo biológico. Nesse 

sentido, Butler (2015) afirma que há um traço caracterizador da matriz heteronormativa 

que é exatamente a diferenciação dos corpos em dois gêneros: o masculino e o 

feminino. Caso um determinado corpo venha a possuir um pênis, o mesmo será 

classificado como possuidor do gênero masculino e o que obtém uma vagina serão 

atribuídos ao gênero feminino. 

Dessa forma, Mônica estaria se questionando sobre seu lugar de pessoa 

transexual, diferentemente dos outros sujeitos que se identificam como drag queen. E 

mais, ao final do episódio acima citado, as participantes aguardam no palco a avaliação 

de Rupaul e seus convidados acerca de seus desempenhos na prova. Neste momento, 

Mônica começa a chorar e a apresentadora interrompe e pergunta o que está 

acontecendo com ela. Aos prantos, ela afirma: “tem muita coisa acontecendo. Eu sinto 

que não estou aqui. É que eu tenho um segredo, e está difícil esconder”. Rupaul 
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questiona qual seria seu segredo e ela relata: “Eu não sou apenas uma drag queen. Eu 

sou uma transexual. Eu ando mentindo para mim mesma e aos outros [...] Eu sinto que 

não estou sendo eu mesma. Todos os dias são difíceis”. (Rupaul Drag Race – temporada 

5, ep 2, 2013). 

Em resposta Rupaul relata: “Eu convidei você, por que você é intensa. Você 

merece estar aqui. Você tem que acreditar em você mesma”. Mônica acredita que não 

poderia estar naquele lugar, já que não responderia aos interesses do programa por ser 

diferente das demais. Mesmo assim, as palavras da apresentadora lhe serviram de 

conforto ao ponto dela dublar pela permanência no programa e vencer a dublagem. Mas, 

apesar de revelar seu segredo para os espectadores, no episódio seguinte ela não 

conseguiu se concentrar nas provas e acabou saindo do programa.  

É importante mencionar a questão das transexuais não pertencerem ao sexo 

designado ao nascimento como são percebidas pela medicina e pelas ciências psi 

(psicologia, psiquiatria e psicanálise) como um transtorno de gênero. Nesse contexto, 

Bento (2008) afirma que,  

 

definir a pessoa transexual como doente é aprisioná-lo, fixa-lo em 

uma posição existencial que encontra no próprio individuo a fonte de 

explicação para seus conflitos, perspectiva divergente daqueles que a 

interpretam como uma experiência identitária. (BENTO, 2008, p. 18-

19).  

 

Para a autor citada, a transexualidade nada mais é do que uma experiência 

identitária e está relacionada à capacidade dos sujeitos construírem novos sentidos para 

o masculino e para o feminino. Mas, que essa ideia irá esbarrar no processo de 

construção dos sujeitos que atrelam o gênero à genitália. Assim, não podemos esquecer 

as angústias que as pessoas transexuais sentem por não responderem as suas 

subjetividades em vivenciar sua identidade de gênero feminina.  

 

As narrativas das pessoas transexuais nos remetem para um mundo de 

dúvidas, angústias, solidão e um medo constante de serem rejeitados. 

Nos relatos bibliográficos nota-se que sentem dificuldade em falar de 

seus conflitos por que não sabem como nomeá-los. Como explicar que 

seu desejo é usar as cores, as roupas, os acessórios e reconstruir o 

corpo com signos pertencentes ao outro gênero? Como encontrar 

sentido para este desejo se o corpo carrega um genital que atua como 

o obstáculo desse trânsito?(BENTO, 2008, p. 23).  
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É bem isso o que se passa na cabeça de Mônica, uma pessoas transexual que está 

inclusive querendo adentrar ao processo transexualizador7, fato narrado pela mesma 

durante sua fala, mas que está em um local que não corresponde a sua imagem tendo em 

vista que, o programa é direcionado para outro público alvo participar que são as drag 

queens, ou seja, sujeitos que se montar para performatizar algo.    

Para Benedetti (2005, p. 67) a montagem nada mais é do que “o ato de vestir-se 

com roupas de mulher”. O autor cita que a montagem se dá pela busca da aparência 

feminina em determinado período de tempo. Diferentemente das transexuais, que 

passam a utilizar a construção do feminino em si como forma de identificação, de 

reconhecimento como sujeito mulher.  

 Outra participante que se identificou como transexual foi Peppermint na nona 

temporada. Durante os primeiros episódios da temporada, Peppermint sempre ressaltava 

a sua performance drag sem mencionar sobre sua transexualidade. Até que ao sentir 

confiança com as outras participantes revela ser uma mulher transexual. Durante o 

episódio 6, a participante relata que: “Foi por ser drag queen que percebi minha 

transexualidade”. E ao ser questionada sobre ser uma mulher transexual ela afirma que,   

 

Sim, sou uma mulher transexual. Muitas acham que as Drag Queens 

não são trans, nem deveriam ser e tem muitas trans que acham que 

Drag Queen não tem lugar na comunidade transexual. Queria 

conhecer bem as garotas, antes de mostrar para elas. Eu tinha medo. 

Demorei muito tempo para entender a questão de gênero. E ainda 

muito jovem, eu comecei a me envolver no meio Drag, e era assim 

que eu expressava minha feminilidade. (Rupaul Drag Race – 

temporada 9, ep 6, 2017).  

 

Em seu relato, Peppermint deixa em evidência os lugares construídos nas 

comunidades de drag queens e transexuais como se existissem barreiras que não 

pudessem ser transpostas. É essa a discussão que a participante tenta explicitar ao se 

colocar enquanto um sujeito que percorre ambas as categorias. E por mais que vivencie 

tais fronteiras, sente-se amedrontada em refletir até que ponto deveria guardar seu 

segredo para que as outras participantes que são diferentes dela, por serem drag queens 

pudessem lhe possibilitar a revelação de sua identidade transexual. 

 
7 O Processo Transexualizador engloba um conjunto de estratégias assistenciais voltado à atenção e ao 

cuidado a travestis, transexuais e homens trans que desejam modificações corporais por meio da 

adequação da aparência física e da função das características sexuais, de acordo com sua identidade de 

gênero.  
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Em outro episódio, Peppermint revela uma situação de transfobia pela qual 

passou na Rússia, em que ficara presa por não ser reconhecida pela diferença de sua 

documentação.  

 

Eu fiquei presa em Moscou. Apresentei-me como mulher, e meu 

passaporte não conferia. Eu estava no aeroporto de Moscou para uma 

conexão que seria em 30 minutos [...] Isso ocorreu há uns oito meses 

(possivelmente em julho ou agosto de 2016)[...] Aterrissamos e fomos 

ao balcão de transferência. E a mulher, que não falava nada de inglês 

ficava olhando para o passaporte e para mim, e estava muito 

contrariada, pois meu passaporte era masculino e eu feminina [...] Ela 

me deteu. Nossa isso é assustador. Eu estava tão apavorada que 

cheguei ao ponto de arrancar minha peruca da cabeça bem no meio da 

fila. Apenas para provar que era eu, que me deixasse ir. Foi muito 

humilhante. Tenho que ter em mente que isso não tira minha 

feminilidade. (Rupaul Drag Race – temporada 9, ep 8, 2017, grifo 

nosso).  

 

A participante nos trouxe um dado preocupante acerca da transfobia sofrida por 

ela e que muitas travestis e transexuais estão à mercê em seu cotidiano. A Rússia é um 

país conservador para com os direitos dos LGBT, inclusive, existem proibições como, 

por exemplo, o decreto criado em 29 de dezembro de 20148 que proibi transexuais e 

transgêneros de retirar carteira de motorista alegando que esses sujeitos passam por 

transtornos mentais, portanto, proibidas legalmente de dirigir carros pelo país.  

Por esta violência relatada que estarei utilizando o termo transfobia proposto por 

Jesus (2012, p. 103) em que descreve da seguinte forma: “transfobia como sendo medo 

ou ódio a pessoas transgêneros”. É muito comum este tipo de violência. A transfobia 

pode ser compreendida, então, como um conjunto de fatores que agrega o preconceito, 

violação dos direitos humanos como, por exemplo, a proibição do uso do nome social e 

a possibilidade de mudança no registro, exclusão estrutural desde a família, escola, 

mercado de trabalho – como destacado anteriormente –, ou mesmo o uso do banheiro a 

qual o seu gênero lhe atribui. Portanto, nesse trajeto de exclusões estão perpassadas por 

diversas formas de violências como ameaças, agressões e até assassinatos (JESUS, 

2012).  

A partir da revelação de Peppermint, todas as outras participantes passaram 

confiança para ela informando que ela era muito corajosa em assumir sua identidade 

 
8 Decreto que proibi transexuais e transgêneros de conduzirem carros pelo país. 

http://static.government.ru/media/files/A5X9GSAYrpA.pdf 
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trans. Ela foi uma das quatro finalistas do programa e ao chegar ao último episódio à 

apresentadora Rupaul sempre faz uma conversa com as finalistas e lhes traz recordações 

do programa ou mesmo surpresas de celebridades para parabeniza-las pela atuação 

durante o reality. E a mensagem que trouxeram foi da transexual Laverne Cox, uma 

mulher transexual, atriz e escritora sobre os direitos das pessoas transexuais em meios 

de comunicação. A artista parabenizou a participante, afirmando estar orgulhosa por ela 

mostrar ao mundo o orgulho em ser uma transexual e ser ao mesmo tempo a Drag 

Queen e indagou: “você pode ser os dois”, dando ênfase ao fato dela ser transexual e ao 

mesmo tempo drag queen, pois uma categoria não anula a outra.  

Nesse momento, Rupaul questiona que muitas pessoas não entendem como é a 

participante ser drag queen e transexual ao mesmo tempo. Em resposta, Peppermint 

afirma: “Mulheres trans sempre contribuíram com a incrível arte do drag, desde o 

começo. Isso não é novidade e a minha contribuição como drag é tão poderosa quanto 

de qualquer gay. Drag é o que eu faço, trans é quem sou” (Rupaul Drag Race – 

temporada 9, ep 14, 2017).  

 Em entrevista recente, Rupaul afirma que o programa não aceita transexuais e 

mulheres cis9 gênero para participar da competição. Acerca das mulheres cis ele/ela 

afirma: “Drag perde o sentido de perigo e de ironia quando não é feito por homens, por 

que seu objetivo é um manifesto social e um foda-se para a cultura dominada por 

homens. Então, homens fazendo isso é realmente punk rock, por que é a real rejeição da 

masculinidade”. (HACKAQ, Meu telão está morto, 2018).  

 Ou mesmo, quando questionada acerca de mulheres transexuais serem aceitas no 

programa a apresentadora responde que provavelmente não as aceitariam, pois  

 

se você se identifica como uma mulher e faz a transição, você muda a 

partir das mudanças no seu corpo. Vira algo diferente; isso muda todo 

o conceito do que estamos fazendo. Nós tivemos algumas garotas que 

já fizeram enchimentos no rosto e talvez um pouco de implantes aqui 

e acolá, mas elas não estavam em transição (HACKAQ, Meu telão 

está morto, 2018).  

 

 Em seus discursos, Rupaul indaga a impossibilidade de aceitação de mulheres 

cis e transexuais serem convidadas para o reality show, tendo em vista que não 

 
9 É o indivíduo que se apresenta ao mundo e se identifica com o seu gênero biológico. Por exemplo, se foi 

considerada do sexo feminino ao nascer, usa nome feminino e se identifica como uma pessoa deste 

gênero, esta é uma mulher "cis. https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/03/19/glossario-de-

genero-entenda-o-que-significam-os-termos-cis-trans-binario.htm?cmpid=copiaecola. 
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condiziria com a formatação do programa, que é direcionado para o público de drag 

queen, ou seja, homens vestidos de mulher com o intuito de desconstruir a 

masculinidade dominante e que utilizam de artifícios como: enchimento, perucas, seios 

de borracha, enfim, objetos para transformar um corpo com características masculina.   

Acerca da desconstrução mencionada por Rupaul em seu relato, trarei 

contribuições de Butler (2015). A autora busca questionar as demarcações de 

sexo/gênero e do sistema binário. Ela defende a possibilidade de disrupção do gênero 

articulado pela heteronormatividade, sendo o exemplo das travestis, das drags, que 

causam a fissura dessa norma.  

Através da noção de paródia de gênero, Butler defende a não existência de uma 

identidade original, pois o fato do gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele 

não tenha um status ontológico. Para ela, “a performance da drag brinca com a distinção 

entre a anatomia do performista e o gênero que está sendo performado [...] Ao imitar o 

gênero, a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero”(p. 237).  

Para a autora supracitada, a própria noção de gênero é vista como algo não 

essencial, fabricado e sustentado no interior de discursos sobre o que é estabelecido para 

ser homem ou mulher. Portanto, o sexo e o gênero passam a serem “desnaturalizados 

por meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo 

cultural de sua unidade fabricada” (Butler, 2015, p. 238).  

Dessa forma, não há gêneros verdadeiros nem falsos, mas apenas possibilidades 

de novos gêneros que fogem a ficção reguladora da coerência heterossexual. Essa é a 

afirmativa da desconstrução dos gêneros que as drags causam com suas 

performatividades.  Essa é a importância da drag ao simular o gênero oposto, desvendar 

o quão artificial é o gênero ao ponto de ser reelaborado a partir de vestimentas e gestos. 

Essa é uma preocupação em trazer para o programa mulheres cis e trans, pois se 

tem a ideia de que estariam reproduzindo os binarismos de gênero com as devidas 

demarcações dos lugares do masculino e do feminino.  

 

Conclusões 

 Em pleno século XXI, ainda vivenciamos em uma sociedade que reproduz 

diariamente preconceitos e discriminações contra a população LGBTQI+. Nesse 

contexto, a visibilidade que o reality show Rupaul Drag Race está dando para cada 

uma/um se torna uma resistência a heteronormatividade a qual somos levados a 

reproduzir em nossas relações.  
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Ainda assim, mesmo com a existência do programa abrindo as portas para 

artistas drag queens, se faz necessário dialogar acerca da participação das mulheres 

transexuais. Não se pode negar a existência de artistas que se identificam com sua 

identidade de gênero feminina e que podem estar performando como drag queen. Uma 

coisa não pode interferir na outra, como mencionado nos relatos de Peppermint e da 

própria Laverne Cox.  

 A arte drag tem como intuito desconstruir o lugar de privilégios e dominação do 

masculino no mundo. A partir de novas concepções de identidade e sujeito, em que o 

processo de transformação, de montagem ou mesmo de identificação leva a uma 

valorização da performance como caracterização do gênero que está sendo performado. 

Portanto, o programa tem esse viés de levar ao público as referências da cultura 

LGBTQI+ para o mundo todo.   
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