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SUBALTERNO E MASSIFICADO: MANIFESTAÇÕES DO CORPO QUEER 

EM DOIS MOMENTOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PERNAMBUCANA 

Rodrigo Carvalho Marques Dourado1 

 

Resumo: O presente artigo busca problematizar, de maneira preliminar, a presença de 

novas corporalidades em dois momentos da produção audiovisual pernambucana. 

Procuramos entender como a manifestação de uma estética queer apodera-se do tablado 

local a partir dos anos 1970 e como essa estética reverbera na produção de uma dos 

mais prolíficos realizadores do chamado Ciclo Super-8 do Recife, Jomard Muniz de 

Britto. Em seguida, constatamos a chegada desses corpos “não canônicos” a programas 

populares da televisão pernambucana, 30 anos depois, e perguntamos: quais 

negociações esses corpos subalternos empreenderam para deixar a margem e chegar aos 

meios massivos? Esse trânsito preserva ou esvazia o discurso corporal revisionista das 

identidades de gênero e sexualidade? 

Palavras-chave: Cinema, Televisão, Corpo, Transformismo, Teoria Queer. 

 

Nossa pesquisa inicia-se investigando as relações entre uma estética cênica 

queer
2 (Cf. SAVRAN. In: SOLOMON et MINWALLA, 2002: 153), centrada na figura 

do transformista e nos corpos “desviantes” do cânone, e a produção de um dos mais 

proeminentes realizadores do ciclo Super-8 no Recife, Jormard Muniz de Britto.  

No Brasil, se é possível detectar um momento da história cênica em que a figura 

do transformista assume em definitivo lugar de destaque será no Teatro de Revista. Isso 

                                                
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE. E-mail: 
rodrigodourado78@gmail.com  
 
2 “Queer, in other words, represents an attempt to open up a vista of multiple, shifting, and gloriously 
polymorphous bodies, pleasures, and resistances and to problematize 1970-style identity politics and the 
minoritizing discourses that are associated with lesbian feminism and gay liberation. To this extent, it is 
part of a new universalizing discourse that includes in its rainbow any one willing to renounce the claims 
and prerrogatives of hetenormativity”. Em português: “O queer, em outras palavras, representa uma 
tentativa de abrir a visão para os múltiplos, mutantes, e gloriosamente polimórficos corpos, prazeres e 
resistências e problematizar a política identitária estilo anos 1970 e os discursos minorizadores que são 
associados com o feminismo lésbico e com a liberação gay. Nesse sentido, ele é parte de um novo 
discurso universalizante que inclui em seu arco-íris qualquer um que aspire renunciar às pretensões e 
prerrogativas da heteronormatividade”. 
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se dá no final dos anos 1960, momento em que a mulata, ou supostamente o “original 

feminino”, vai ser substituído por sua “cópia”, o transformista. Nesse período, inúmeras 

transformações sociais e comportamentais estão em curso. O desejo das platéias pelo 

exotismo do transformista, particularmente do travesti na Revista, vincula-se à 

discussão sobre a presença na sociedade de corpos desviantes de uma suposta 

“natureza” e de sexualidades “não ortodoxas”.  

No Recife, diversos grupos teatrais dos anos 1970-80, trabalham com essas 

referências, borrando as fronteiras que separam teatro e vida, e encenando a trajetória de 

corpos e vidas “desviantes” como instrumentos de resistência ao regime de exceção que 

havia se instaurado no país. Esse movimento contra-cultural, que transformou Olinda 

em cidade símbolo da resistência, reúne grupos como Vivencial Diversiones, Teatro 

Ambiente do Mac (Museu de Arte Contemporânea de Olinda) e Teatro Experimental de 

Olinda (Cf. FERRAZ, DOURADO et JÚNIOR, 2005). 

Conjuntos que catalisaram as forças de resistência do período, tornando-se 

movimentos de oposição à cultura hegemônica. No caso do Vivencial, sua produção 

converge com a de um importante movimento audiovisual ocorrido no Recife, de 

caráter contestatório ao mercado, o Ciclo Super-8. Ao lado de elementos do grupo, o 

cineasta Jormad Muniz de Britto realizou os seguintes filmes: Vivencial I (1974), Uma 

experiência didática, o corpo humano (1974), Toques (1975), Copo vazio (1976), O 

palhaço degolado (1977), Cheiro do povo (1978), Imitação da vida (1978), Inventário 

de um feudalismo cultural (1978), Jogo frutais frugais (1979), Jogos labiais libidinais 

(1979), Noturno em ré (cife) maior (1981), Outras cenas da vida brasileira (1982) e 

Tieta do litoral (1982). 

Nesses trabalhos, ele e o Vivencial empreendem experiências em torno de uma 

estética que afirma “(...) um primado do corpo bem como de uma estética camp”3 

(BEAUVAIS, 2006), promovendo um confronto entre “(...) esses corpos desejáveis, 

livres dos seus movimentos, com aqueles, policiados em seus papéis, em seus gêneros 

(...)”4 (Id.). Estética essa que vinha tomando corpo nos EUA e na Europa, colocando em 

pauta a questão das diferenças sexuais, e que também eclode no Brasil.  

Britto tenta capturar com sua lente a estética cênica do grupo, considerado o 

primeiro do Nordeste a dialogar com elementos do Happening e da Performance, sem, 

                                                
3 No original: “(...) un primat des corps autant qu’une esthétique camp” 
 
4 No original: “(...) ces corps désirables, libres de leurs mouvements avec ceux, policés dans leurs rôles, 
dans leurs genres (...)” 
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no entanto, realizar apenas registros do que seriam os seus espetáculos. As transposições 

propunham uma adaptação entre linguagens, cujo interesse maior era preservar o 

impulso questionador e subversivo, estendendo assim aquela rica experiência teatral ao 

universo fílmico, propondo um diálogo entre os preceitos daquele movimento e a 

gramática audiovisual.  

 

O CORPO SUPEROITISTA 

 

Para efeito de ilustração e compreensão, analisaremos aqui brevemente aspectos 

de três dessas produções: Vivencial I, Outras Cenas da Vida Brasileira e Jogos Frutais 

Frugais.  

Em Vivencial I (1974), vemos jovens em vestes sumárias realizando uma espécie 

de ritual num monumento do sítio histórico de Olinda (cenário recorrente, uma vez que 

o grupo tinha sede na Cidade Patrimônio). Eles se tocam, dançam e realizam 

movimentos aleatórios e sensuais. Não há binarismo de gênero na gestualidade, ao 

contrário, parece haver uma celebração do não-padrão e da androginia, uma afronta às 

expectativas em torno do cânone corporal masculino ou feminino. Tão pouco se pode 

observar a completude macho e fêmea no toque. Homens acariciam homens, mulheres 

acariciam mulheres, homens acariciam mulheres, apontando assim para a liberdade 

absoluta no contato.  

Em outro momento do filme, dois atores, um paramentado de Bispo e outro de 

Orixá africano, dançam em frente a uma Igreja centenária. Ao longo da seqüência, o 

Bispo começa a despir-se, até permanecer somente de cueca, como se as próteses, que 

antes lhe conferiam status e poder, pudessem ser facilmente arrancadas até que restasse 

apenas o homem essencial, frágil e comum em sua corporalidade. A presença do ente 

africano, por sua vez, parece questionar o sincretismo silenciado da cultura local.   

Aqui, vale observar ainda que a escolha da locação, novamente põe em 

oposição, no quadro, o antigo e o novo, reforçando a idéia de que é preciso macular os 

símbolos e templos do conservadorismo. Mais que isso, o enquadramento de Olinda 

como cenário aponta para um recorte geracional, em que os jovens atores (boa parte 

deles Olindense de nascimento) demonstram o profundo desejo de articular novos 

discursos corporais e comportamentais, insurgindo-se contra a cultura oficial 

pernambucana simbolizada e inscrita nos monumentos da acrópole. Uma oposição, na 

verdade, entre um discurso armorial hegemônico e outro tropicalista.   
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Não há, no caso desse filme e dos demais que analisaremos, um eixo narrativo 

tradicional. A narrativa pulsante é mesmo a daqueles corpos-vida e o conflito se 

configura entre o corpo e o ambiente. 

Em Outras cenas da vida brasileira (1982), por exemplo, temos a figura do ator-

transformista Roberto de França, mais conhecido como Pernalonga ou Perna, sozinho, a 

flanar por diversas paisagens de Olinda e Recife: Alto da Sé, Mercado da Ribeira, 

Galeria 3 Galeras, Faculdade de Direito, Galeria Metropolitana do Recife (Atual Museu 

de Arte Moderna Aloísio Magalhães) e Rua da Aurora. Ele defende texto do próprio 

Britto e assume uma postura agressiva, anárquica, quase quixotesca.  

Sobre Perna, é importante frisar que ele vem a ser uma das mais irreverentes 

figuras do Vivencial Diversiones. Com pouca escolaridade, morador de uma 

comunidade miserável de Olinda, e ainda adolescente, ele se vincula ao grupo e, muito 

especialmente a Britto, que escreve textos para serem interpretados pelo ator, como 

Perna, pra que te quero? e 7 fôlegos. Britto enxerga em Perna uma verve subversiva 

essencial, bruta, em estado de latência, e o adota como porta-voz de muitas das suas 

idéias, questionando assim as fronteiras entre a alta cultura e a cultura marginal, entre a 

formação clássica do artista (em escolas) e a força do performer popular, intuitivo. Esse 

encontro entre um representante da margem, Perna, e outra da oficialidade, Britto 

(Professor da Universidade e agitador cultural dos mais importantes), anima o último e 

se faz presente neste filme.  

Há, em Outras cenas da vida brasileira, um conflito claro e proposital entre a 

sofisticação do discurso verbal e o primitivismo do discurso corporal. Isso se traduz 

mesmo no figurino do ator, que usa trajes tribais, mínimos, com dentes de tigre 

transformados em colar e dependurados em seu pescoço. A movimentação corporal do 

intérprete cita, ao mesmo tempo, um ideal de masculinidade e força, com gestos 

decididos, marcados, assustadores; e uma ideal de (hiper) feminilidade, com poses 

afetadas e flexibilidade nas articulações. Esse hibridismo desnorteia o olhar que busca o 

padrão, o reconhecível, o identificável, o categorizável, e cria um “entre-ser” perigoso. 

O caminhar do personagem pelas cidades propõe ainda uma idéia de 

apropriação, como se um habitante até então silenciado daquele cenário, passasse a 

possuí-lo, a figurar nele, a aparecer e recontar, do ponto de vista do subalterno, a 

história daquele lugar. E a própria relação com os espaços é revista: Perna dependura-se 

nos monumentos, não os teme, não os sacraliza, mas funde-se a eles, arriscando 

inclusive posições escatológicas. O título do filme brinca especialmente com a idéia da 
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alteridade, já que é inspirado na obra Cenas da vida brasileira, do artista plástico 

paraibano (radicado em Olinda) João Câmara, em que episódios da vida brasileira são 

revisitados, como o suicídio do Presidente Getúlio Vargas. Ao incluir a palavra 

“Outras” em seu trabalho, Britto assume que pretende revelar a visão do outro para uma 

mesma cultura, premissa que perpassa toda sua produção em Super-8. A série de telas 

que dá nome ao filme pertence ao acervo do Museu de Arte Moderna Aloísio 

Magalhães, espaço administrado pela Prefeitura do Recife, onde a arte se encontra 

entronizada, institucionalizada, embalada para o consumo das elites. Ao penetrar no 

museu, Pernalonga macula a assepsia burguesa do lugar, com sua presença subalterna 

artística e socialmente indesejada, promovendo uma relação inusitada com os quadros. 

Em frente a eles, Perna realiza as mais livres interações com as imagens, promovendo 

um metajogo espiralado entre a bidimensionalidade da imagem pintada, a 

tridimensionalidade do seu corpo, e a bidimensionalidade da tela em que serão 

projetadas aquelas imagens.  

Por fim, gostaria de analisar Jogos Frutais Frugais (1979), estrelado por uma 

das divas do Vivencial Diversiones, a atriz Ivonete Melo, que, egressa do Balé Clássico, 

torna-se um símbolo da beleza feminina no grupo, mimetizando as divas 

hollywoodianas e as vedetes do teatro de rebolado. No filme, seu corpo escultural 

aparece desnudo, em posição horizontal, frente a uma tela figurativa com várias frutas 

tropicais pintadas. Por sobre a atriz, foram colocadas também várias frutas (as mesmas 

do quadro) e a lente efetua frenéticos movimentos de aproximação e afastamento, como 

se quisesse devorar aquele corpo. Closes especiais são feitos no genital e nos seios, 

longos passeios são empreendidos por aquela anatomia, num movimento exploratório. 

Ao mesmo tempo, a montagem mistura as frutas da tela com as frutas do corpo, numa 

quase fusão dos dois. Aos poucos, moscas vão surgindo e se multiplicando, pousando 

no corpo da atriz e nas frutas, apontando para o estado de degeneração do alimento. 

As imagens sugerem várias leituras. Inicialmente, propõe-se uma cópula entre a 

câmera e a atriz, traduzida no movimento que confunde o desejo pelo alimento com o 

desejo sexual. Essa movimentação da câmera efetua uma relação com o corpo para além 

do mero voyeurismo. A atriz se apresenta ali, num estado primitivo, quase da mulher 

original, um pastiche da idéia do que tenha sido a “primeira” mulher, uma citação direta 

a Eva. O desejo pela mulher/alimento é o desejo proibido, que a lente insinua, mas 

sublima. Há também uma intertextualidade naquelas imagens, que remete aos filmes 

pornográficos mudos. Mas o que mais interessa no discurso que o filme articula é o 
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processo de reificação do corpo feminino. Fetichizado, transformado em comércio, 

esvaziado, idealizado, protetizado. Britto dialoga com o pornô, com o erótico, mas 

utilizando-os como ferramentas para denunciá-los. Para denunciar os usos e a 

mercantilização do corpo feminino. A putrefação do alimento aponta para a putrefação 

daquela cultura, para a sujeira do Paraíso (que a pintura idealiza), mas, sobretudo, para a 

degenerescência daquele corpo hiper-real, cuja humanidade as moscas revelam. 

 

SUPER-8 E TEORIA QUEER 

 

Tomando como aporte teórico a Teoria Queer, constataremos que boa parte dos 

procedimentos utilizados por Britto em sua produção dialogam com os pressupostos 

desses estudos, que só viriam a se desenvolver plenamente 20 anos depois, na década de 

90, baseados nas experiências artísticas dos anos 70-80 e no pensamento teórico pós-

estruturalista. Mas em que consiste precisamente a Teoria? A análise queer vai 

questionar a aparente naturalidade do sexo, mostrando que ele mesmo é um produto do 

dispositivo discursivo de gênero, expondo os interesses políticos que existem por trás 

dos procedimentos científicos adotados para defini-lo. Dessa forma,  

(...) as políticas queer pretendem aproveitar o potencial subversivo das 

sexualidades marginais para questionar a própria ordem social e política, 

reivindicando a liberdade no uso dos corpos e dos gêneros e desafiando o 

sistema que separa uma sexualidade “normal” de outras “desviadas”. 
5 (SÁEZ, 

2004 : 133) 

De Foucault, a Teoria Queer toma de empréstimo o conceito de biopolítica, que 

trata dos processos de produção de corpos e sexualidades. Em vez de conceber o corpo 

ou o sexo como um dado neutro ou físico, a Teoria Queer, a partir da biopolítica, 

analisará os discursos, estratégias e interesses que impõem valores e constróem 

subjetividades consideradas manifestações da natureza. 

Mas será a noção de performatividade de Derrida a chave para a construção de 

todo o pensamento da Teoria.  Derrida a elabora utilizando-se do conceito da lingüística 

de “atos de linguagem performativa”. Esses atos produzem os acontecimentos a que se 

referem, e que não são verdadeiros nem falsos, apenas podem ter êxito ou fracassar.  

                                                
5 No Original: “(...) las políticas queer pretenden aprovechar el potencial subversivo de las sexualidades 
marginales para cuestionar el proprio orden social y político, reivindicando la libertad en el uso de los 
cuerpos y los gêneros y desafiando el  sistema que separa uma sexualidad “normal” de uma ‘desviada’”.  
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A partir dessa leitura, expressões como “é um menino” ou “é uma menina” 

passam a ser vistas precisamente como  

(...) atos performativos iniciáticos, invocações, citações rituais baseadas em 

convenções de gênero. (...) esta noção derridiana de performativade será chave 

para denunciar as instituições heteronormativas (...) e os efeitos da enunciação 

e do discurso na produção do sexo e do gênero.
6 (SAÉZ, op.cit: 91) 

Uma das pioneiras desses estudos, Judith Butler tentará mostrar que “o gênero 

em si mesmo é uma ficção cultural, um efeito performativo de atos reiterados, sem um 

original nem uma essência” (apud SAÉZ,op.cit: 139), dizendo que: 

O gênero não deve ser interpretado como uma entidade estável (...) mas como 

uma identidade debilmente constituída no tempo, instituída em um espaço 

exterior mediante uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz 

mediante a estilização do corpo e, para tanto, deve ser entendido como a 

maneira mundana em que os diversos tipos de gestos, movimentos e estilos 

corporais constituem a ilusão de um ser com gênero constante. (...) As 

possibilidades de transformação do gênero se encontram precisamente na 

relação arbitrária de tais atos, na possibilidade de não repetir, uma 

deformidade ou repetição paródica que revela que o efeito fantasmático da 

realidade é uma construção politicamente débil.
7 

À medida que a pesquisa avança, a autora se debruça especificamente sobre a 

manifestação contemporânea das dragqueens. Para ela, as performances das drags e, 

por extensão, todo o transformismo no teatro, expõem o jogo de máscaras da sociedade, 

já que não há um “original”, mas apenas máscaras que se pretendem “originais”. 

Travestir-se permite brincar com os gêneros e rejeitar sua suposta autenticidade. 

O transformista surge com um “entre ser”, uma terceira categoria numa sociedade que 

insiste que só há duas. Ele utiliza seu corpo como arma para contestar a cultura 

heterocentrada. 

                                                
6 No Original: “(...) actos performativos iniciáticos, invocaciones, citas rituales basadas em convenciones 
de gênero. (...) esta noción derridiana de performatividad será clave para denunciar las instituiciones 
heterormativas (...) y los efectos de enunciación y discurso em la producción del sexo y del gênero”. 
 
7 No Original: “El género no debe interpretarse como uma identidad estable (...) más bien, como uma 
identidad débilmente constituida em el tiempo, instituída em um espacio exterior mediante uma repetición 
estilizada de actos. Ele efecto del gênero se produce mediante la estilización del cuerpo y, por lo tanto, 
debe entenderse como la manera mundana em que los diversos tipos de gesto, movimientos e estilos 
corporales contituyen la ilusión de um yo com género constante (...) las posibilidades de transformación 
de género se encuentram precisamente en la relación arbitraria entre tales actos, en la posibilidad de no 
poder repetir, uma de-formidad o uma repetición paródica que revela que el efecto fantasmático de la 
identidad constante es uma construcción politicamente endeble”.  
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É nesse sentido, que nossa pesquisa dá, então, um salto no tempo e verifica que 

esse corpo queer e subalterno da produção de Britto reaparece personificado na figura 

do transformista em programas locais de televisão na primeira década do século XXI. 

Essa reaparição se consolida e pode ser constatada em produções recentíssimas como 

Papeiro da Cinderela, Muito Mais, ambos da TV Jornal do Commercio, e Tribuna 

Show, da TV Tribuna.  

 

CORPO MASSIFICADO: UM CORPO QUEER? 

 

Aqui, analisaremos especificamente alguns aspectos do Programa Papeiro da 

Cinderela. Para isso, é preciso, antes, contextualizar quem é a personagem Cinderela e o 

vínculo que ela possui com seu predecessor direto, o grupo Vivencial Diversiones. 

Cinderela é a personagem central, interpretada pelo ator-transformista Jeison Wallace, 

de um grande sucesso de bilheteria do teatro pernambucano nos anos 90, o espetáculo 

Cinderela, a história que sua mãe não contou. A montagem chegou a registrar, ao final 

da década, os impressionantes números de “mais de 1.110 apresentações, com um 

público estimado em mais de 400 mil pagantes” (REIS, 2002b: 19). 

Na verdade, o texto do espetáculo é de autoria de um ex-integrante do Vivencial, 

o ator Henrique Celibi. Adotado pelo grupo olindense ainda aos 15 anos, Celibi passa a 

viver na casa de espetáculos e lá aprende boa parte dos ofícios ligados à arte teatral. 

Com o término das atividades da trupe, o artista se vê órfão e começa a trabalhar no 

circuito noturno recifense, produzindo e dirigindo shows de transformismo à moda 

vivencialesca. É nesse contexto que surge a primeira versão de Cinderela, com o 

subtítulo de “a bicha borralheira”, no ano de 1985, como parte integrante da 

programação da boate gay Misty. 

A versão de Henrique Celibi, calcada na paródia e no deboche – dois elementos 

presentes em grande parte dos espetáculos do Vivencial Diversiones -, consistia 

em trazer a essência daquele conto de fadas para o mundo dos transformistas de 

boates. Em vez do sapatinho de Cristal, essa nova Cinderela (negra) perdia sua 

peruca loira; o belo e viril príncipe encantado dava lugar a um monarca 

covarde e totalmente desprovido de masculinidade; trocava-se a luxuosa 

carruagem por um passe de metrô e o glamouroso baile no palácio real era 

substituído por um concurso de dublagem para travestis. (REIS, op.cit: 46) 
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Esses mesmos elementos, arranjados com pequenas mutações, serão os 

componentes da montagem que estreará em 1991. Graças aos esforços de seus 

integrantes, que investiram nas mais inusitadas e diferentes formas de divulgação (desde 

a realização de performances nas entradas das casas noturnas à aceitação de fichas 

telefônicas como desconto na compra de ingressos), o grupo começou a chamar a 

atenção da imprensa local e, gradativamente, o público passou a lotar os teatros onde o 

espetáculo se apresentava.  

Mas a explosão de popularidade do espetáculo aconteceria em fevereiro de 

1992, uma semana antes do carnaval, quando o elenco da peça é convidado 

pelo ator José Mário Austregésilo – então, diretor executivo da TV Jornal / SBT 

– para atuar na cobertura do desfile do irreverente bloco carnavalesco As 

Virgens do Bairro Novo, no qual homens brincam carnaval vestidos de mulher. 

Por mais de três horas no ar, com altíssimo índice de audiência, a peça ganha 

imediata notoriedade. Mesmo sem nenhuma experiência em televisão, os atores 

da Trupe do Barulho conseguiram dar um certo dinamismo a uma transmissão 

que por vezes podia parecer um pouco repetitiva. Por iniciativa própria, eles 

trataram de criar uma espécie de enredo paralelo, que atravessou toda a 

cobertura do evento: o Príncipe procuraria por sua Cinderela em meio a todos 

aqueles rapazes vestidos de mulher; a Fada Macumba adivinharia o futuro 

daquelas "virgens”, lendo-lhes as mãos; as duas "irmãs malvadas” 

desdenhariam dos componentes do bloco, afirmando serem elas as mais belas 

concorrentes ao casamento real; e Cinderela, por sua vez, pediria "conselhos 

sentimentais” e trocaria "dicas de beleza” com os participantes da agremiação. 

Logo na primeira apresentação após essa transmissão, seria necessário 

acrescentar 30 cadeiras extras aos 400 lugares do Teatro Valdemar de 

Oliveira.(REIS, 2002a: 120)  

 A partir dessa primeira aparição numa emissora de TV local, a personagem 

Cinderela e o grupo Trupe do Barulho agenciarão árdua e longamente sua presença nos 

meios massivos pernambucanos ao longo da década de 90, até a manutenção de um 

programa diário na grade da TV Jornal, o já citado Papeiro da Cinderela, que surgiu em 

2002, como quadro de um outro programa, até que em 2006 ganhou status de atração 

isolada.  

 Esse processo de agenciamento contou com a realização de quatro especiais de 

televisão, transmissões de carnaval (entre elas do Galo da Madrugada, símbolo máximo 
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da folia pernambucana; e do Baile dos Artistas, tradicional prévia gay recifense), 

gravação de dois CDs e de videoclipes para divulgá-los, manutenção de vários 

programas de rádio e inúmeras campanhas publicitárias. Além disso, Cinderela aparece 

no curta Um lagostin para beliscar, de Kátia Mesel, trabalho que pretende traduzir a 

cultura pernambucana através de suas personalidades mais emblemáticas; e o ator 

Jeison Wallace interpreta um travesti no filme Texas Hotel, de Cláudio Assis. (Cf. 

REIS, op.cit.).    

Em Papeiro da Cinderela, nome que parodia o do programa televisivo 

Caldeirão do Hulk, a personagem aparece em sua casa, numa cenografia que remete às 

habitações tipicamente suburbanas recifenses. Cinderela possui uma cadela, de nome 

Chola, também interpretada por um ator-transformista da noite recifense, a Salário 

Mínimo. O programa possui uma atração fixa por dia da semana, como a Escolinha da 

Cinderela, paródia da Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio; as 

“pegadinhas” com famosos, em sua maioria artistas da cultura brega; ou mesmo o 

quadro da Super Cindy, outra paródia do universo televisivo, nesse caso do Programa 

Super Nany, do SBT. Além disso, Cinderela freqüentemente recebe convidados no 

estúdio, faz “pegadinhas” telefônicas com anônimos e intercala as atrações com 

merchandisings dos mais variados produtos. Aparecem ainda algumas marionetes e 

outras formas de teatro de animação como o boneco Severino ou a personagem 

Mãozinha, que se trata de uma mão vestida com uma luva a comentar através de gestos 

as passagens do programa.  

O que se pode perceber, claramente, é que boa parte do discurso pornográfico 

presente no teatro, aqui desaparece. Os palavrões foram banidos (vale ressaltar que o 

programa é exibido no final da manhã) e as provocações em torno de sexualidades 

desviantes praticamente inexistem. Restaram um atávico desejo popular pela 

pancadaria, que se faz presente na utilização de um cacetete com o qual a personagem 

castiga seus parceiros de cena e inimigos; e um humor cáustico sobre a pobreza na qual 

vive mergulhada a personagem. O programa investe fortemente na identificação do 

espectador com a subalternidade de Cinderela, que reside na periferia e se regozija em 

expor todas as agruras da sua vida paupérrima. Há, inclusive, um quadro em que a 

personagem revela ao telespectador alguns “sintomas de pobreza”, como colocar 

pedaços de esponja de aço (“Bombril”) na antena da TV ou aproveitar potes de 

margarina para guardar alimentos. 
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Se no teatro, Cinderela casava-se com um príncipe cuja heterossexualidade era 

alvo de dúvidas, na TV não há referências a um parceiro e até mesmo outras 

características da personagem são indefinidas: não sabemos sua idade exata nem onde 

reside precisamente; sua etnia, antes definida no teatro como negra, na televisão é uma 

incógnita. Em verdade, mesmo se considerarmos que não caberia ao programa resgatar 

elementos repisados em uma temporada de mais de 10 anos nos palcos, causa 

estranheza o apagamento dessas características. Bem como outras transformações, como 

a peruca que utiliza, antes uma clara alusão aos cabelos crespos dos afro-descendentes, 

hoje uma prótese de cabelos lisos e claros; o tom de sua maquiagem, visivelmente mais 

clara que a pele do ator; e seu figurino (um avental minúsculo), na TV, um modelo novo 

a cada dia. 

O que parece é que a personagem precisou passar por uma limpeza, que consiste 

no apagamento de sua sexualidade e numa redefinição de sua etnia, para massificar-se.  

Com relação à sexualidade, um dos episódios do programa revela mesmo uma 

inversão singular do poder do ator-transformista em questionar o status quo. Durante 

algumas semanas do mês de fevereiro de 2007, o quadro da Super Cindy explorou a 

contenda entre “Cindy” e as “Meninas Super Horrorosas”. Essas últimas, interpretadas 

por três atores-transformistas recifenses: a já citada Salário Mínimo, Rita Pavone e Gil 

Araújo. Além de parodiar a idéia do Programa Super Nany, onde uma educadora é 

convocada para orientar pais que perderam o controle sobre a educação dos filhos, o 

quadro fazia uma referência à animação de grande sucesso, Meninas Super Poderosas, 

que narra as aventuras de três garotas com “super poderes”. No caso da versão 

apresentada, as “Super Horrorosas” são três homossexuais que estão apavorando os 

moradores de um determinado bairro, onde são conhecidos pelos roubos e delitos que 

praticam. A comunidade, no entanto, não consegue deter as anti-heroínas, porque elas 

possuem os tais “super poderes”, conquistados graças à interferência “sobrenatural” de 

um pai de santo, conhecido como Pai Gay. “Cindy” é, então, convocada para eliminar as 

“Super Horrorosas” e restabelecer a ordem. 

Na série, pode-se observar claramente que o homossexual surge como uma 

figura que representa risco social e, por isso mesmo, deve ser banida. A imagem do 

homossexual é aqui representada a partir da estereotipia, que associa esse 

comportamento à maldade, à perversão, ao roubo e ao ludíbrio. Além disso, há na 

escolha do nome “Super Horrorosas” uma associação com o horror diante da existência 

dessa orientação e com o horror do padrão estético “desviante” desses corpos. É preciso 
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também atentar para a presença nesse quadro de outra estereotipia, que associa o 

Candomblé, culto afro-brasileiro, a objetivos escusos e à contravenção 

“Cindy”, ao contrário, é tratada com heroína, único sujeito capaz de proteger as 

populações menos favorecidas, diante não só da ausência do Estado regulador (Polícia), 

mas também da interferência de forças “sobrehumanas”. 

As pesquisas em torno da identidade transformista e da estética drag mostram 

que quando homens se vestem como mulheres, eles ainda recebem um dividendo 

patriarcal, leia-se masculino. Os transformistas são indivíduos tidos como o maior 

respeito, com um poder considerável sobre as platéias. Esse exercício do poder sobre os 

outros é uma das características mais importantes do transformismo, muito associada à 

masculinidade, sendo a feminilidade associada à ausência desse poder e à fragilidade.  

Sendo assim, muitos transformistas são mais masculinos que suas vestem podem 

insinuar. Alguns transformistas chegam mesmo a dizer que são melhores mulheres que 

as mulheres de verdade, se é que elas existem, assim como todos os homens alardeiam 

executar melhor tarefas até então consideradas das mulheres, seguindo a cartilha do 

discurso hegemônico. 

Alguns deles, como no caso de Cinderela (ou “Cindy”) tornaram-se mesmo 

superheróis (papel reservado aos homens) que são superiores não só às mulheres, 

sempre retratadas como necessitando de ajuda, mas a outras formas de masculinidade. 

A maioria dos homens sente-se intimidado e assustado com a existência do 

transformista. Já para as mulheres, essa existência dá-lhes a oportunidade de ver os 

homens acurralados, sentindo-se assediados e minoria. 

O que está em questão aqui, portanto, é o que o transformista faz com esse 

poder. Montar-se permite a eles tornarem-se o centro das atenções, ter uma atitude que 

joga as coisas na cara, dizer e fazer coisas para homens ou mulheres, “caretas” ou não, 

que poucos ousariam fazer sem estar montados ou fora do cenário adequado. 

É fora de dúvida que a personagem Cinderela exerce esse poder. Ela possui uma 

liberdade no trato com outro, conquistada a duras penas, e assegurada pelo humor ácido 

que pratica. No entanto, pelo que observamos, esse status tem servido mais para a 

manutenção de preconceitos e estereótipos que para a contestação da ordem vigente. Ao 

que tudo indica, o processo de massificação do seu corpo e de sua identidade, 

confiscou-lhe o potencial subversivo e questionador. É precipitado, entretanto, afirmar 

que a massificação está necessariamente ligada ao esvaziamento do discurso queer ou 
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que o queer rejeite a massificação. Para isso, seria necessário observar como se 

comportam outros corpos “não canônicos” nos meios massivos. 

Por hora, somente é possível dizer: se as performances dos transformistas que,  

(...) iluminam as estruturas de dominação da sociedade, tais como o sexismo, a 

homofobia, o racismo, as diferenças de classe e as práticas opressivas como a 

exploração, a marginalização, o imperialismo cultural, a falta de poder e a violência,  

podem ser enquadradas como subversivas na intenção. 8 (SCACHT et UNDERWOOD, 

2004: 11-12) 

O mesmo não se poderá dizer dos transformistas que “(...) reificam e apóiam as 

mesmas estruturas e práticas, mesmo aqueles que são transgressores na aparência e 

têm uma atitude camp”. 
9
 (SCACHT et UNDERWOOD, ibid). Critérios que também 

valem para classificação desses corpos como queer ou não. E no caso de Cinderela, 

podemos dizer que ela se encaminha, cada vez mais, para um afastamento da politização 

e do teor de luta inerentes às práticas queer, e que, apesar da aparência subversiva, seu 

discurso corporal (herdeiro de uma estética cênica queer) está gradualmente cruzando a 

fronteira do subalterno para o hegemônico, e fincando raízes no território da dominação. 
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