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Resumo 

 

Como reflexo da sociedade em que vivemos, as minorias sofrem com a falta de 

representatividade nas mídias jornalísticas tradicionais. Entretanto, esses grupos 

encontraram uma oportunidade para expor suas opiniões e demandas no universo 

cibernético. O objetivo deste artigo é verificar se de fato um site consegue construir, 

através da multimídia, um espaço democrático e inclusivo analisando o site Identidade 

Drag. Os resultados mostraram que o site conseguiu representar de forma respeitosa, 

utilizando os mesmos preceitos jornalísticos de qualquer outro meio informativo, a 

minoria constituída pelas Drag Queens. 

 

Palavras-chave: Drag Queens; LGBT; representatividade; jornalismo multimídia; 

cibercultura. 

 

 

Introdução 

 

As plataformas multimídia oferecem, além de um novo local de busca de 

informações e conhecimento, uma forma de representação e visibilidade para as minorias, 

que na grande mídia geralmente não possuem o mesmo espaço que outros grupos. As 

minorias são constituídas por comunidades de excluídos pela sociedade por não seguir 

um padrão determinado pela mesma, seja ela etnia, orientação sexual, gênero etc. 
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Na internet esses grupos encontram espaço para a discussão de suas pautas, como 

conquista e igualdade de direitos (seja entre gêneros ou de orientação sexual) ou o básico 

princípio do bem-estar de todo ser humano e a base das relações interpessoais: o respeito 

de poder ser quem é. Uma minoria mal compreendida e marginalizada é composta pelos 

praticantes da arte drag queen9, que enfrentam, desde sua criação, diversos preconceitos. 

 O objetivo deste artigo é verificar se de fato um site consegue construir algo 

democrático, inclusivo na rede, usando a multimídia. O objeto de estudo é o site 

Identidade Drag10, desenvolvido pelos alunos do sétimo semestre do curso de jornalismo 

da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), como trabalho final da disciplina 

Reportagem Multimídia, ministrada pelo professor Wanderley Garcia. O site e seu 

conteúdo foram desenvolvidos entre os meses de março e junho de 2017. 

A proposta do site foi retratar a arte drag, seguindo técnicas jornalísticas, dando 

espaço e voz a esses praticantes, que muitas vezes são representados na mídia tradicional 

de forma degradante e caricata, criando e reforçando estereótipos ofensivos e 

preconceituosos. Parte significativa dos praticantes da arte pertence à população LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais), que também carece de melhor representação 

nos veículos midiáticos. 

Este artigo está dividido em quatro partes: a primeira explica os conceitos de 

cibercultura, sociedade em rede e como a internet é um espaço democrático. Já a segunda 

apresenta uma definição da arte Drag Queen e um breve apanhado histórico. Na terceira, 

é apresentado o processo de construção e desenvolvimento do projeto, assim como seu 

resultado final. Por fim, as considerações finais. 

 

Cibercultura, sociedade em rede, interculturalidade e multimídia 

Castells (2005, p. 17) afirma em sua obra que o mundo passou desde a década de 

70 por um “processo de transformação estrutural”. Segundo ele, mesmo esse processo 

sendo multidimensional, é associado a um paradigma baseado em tecnologias dos anos 

60 de comunicação e informação, difundidas de forma desigual. 

O autor explica que quem determina a tecnologia é a sociedade e não o inverso. É 

a sociedade “que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias” (CASTELLS, 2005, p. 17). Mesmo 

                                                 
9 Termo em inglês, sem tradução para o português. 
10 Disponível em www.identidadedrag.blogspot.com.br. Acesso em 04 jul. 2017 
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sendo necessária para a criação de uma nova forma de organização social baseada em 

redes, a tecnologia – segundo Castells – não é suficiente para tal. 

É nesse contexto que ele introduz o conceito de sociedade em rede, que tem como 

sua base (ou coluna vertebral, segundo o autor) as redes de comunicação digital e se 

manifesta de forma personalizada, dependendo da cultura, das instituições e do contexto 

histórico de cada sociedade. Por definição, a sociedade em rede é constituída por uma 

estrutura social e baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e 

informações fundamentadas nas redes digitais de computadores que geram, processam e 

distribuem informações. Esse conteúdo é tirado dos nós dessas redes, que são flexíveis e 

adaptáveis, além disso, também permitem que ultrapassem seus limites históricos. 

Castells compara a sociedade em rede à globalização pois 

a comunicação em rede transcende fronteiras, a sociedade em rede é 

global, é baseada em redes globais. Então, a sua lógica chega a países de 

todo o planeta e difunde-se através do poder integrado nas redes globais 

de capital, bens, serviços, comunicação, informação, ciência e tecnologia 

(CASTELLS, 2005, p. 18). 

 

O autor explica que a sociedade em rede não é de isolamento e sim hipersocial, 

pois transforma a área da comunicação. Para Castells, a comunicação interpessoal se 

equivale a uma relação privada e que os sistemas de comunicação midiáticos criam os 

relacionamentos entre as organizações e instituições da sociedade e as pessoas, que não 

são tratadas como indivíduos e sim como receptores coletivos de informação. O autor 

define o novo sistema de informação por três tendências: Comunicação é organizada, em 

grande medida, em torno dos negócios midiáticos, aglomerados globalmente e localmente 

de forma simultânea, o sistema de informação se torna cada vez mais digital e interativo 

e há uma explosão das redes horizontais de comunicação. 

A sociedade possui uma visão crítica em relação ao ponto de vista evolucionista 

do progresso humanitário, comandado pela razão e equipado com a tecnologia. Castells 

afirma que a finalidade da tecnologia depende de onde, para que e por quem são usadas 

as tecnologias de comunicação e informação. 

Há entusiastas e críticos da sociedade em rede. Os primeiros defendem que, com 

ela, a sociedade entra no paraíso da realização e no estado de criatividade plena do ser 

humano, induzida pela tecnologia. Já as críticas apontam fatores como: o isolamento que 

a internet causa, a exclusão daqueles que não acesso às informações, controle daqueles 

que as detém, a destruição de empregos, o aumento da vigilância, tempo acelerado, 
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crianças mais ignorantes, o fato de ninguém saber quem é quem no meio virtual, entre 

outros. 

Para Lévy (1999), a tecnologia pode ser comparada a um projétil e a sociedade ou 

a cultura a um alvo vivo. A humanidade, segundo ele, é constituída pelo uso de 

ferramentas e não haveria existência humana sem o domínio das tecnologias, sendo assim, 

quem não dominava nenhuma técnica, não era humano. 

O autor analisa a cibercultura, um espaço baseado em uma cultura informática 

propícia para a socialização e interações que acontecem em um ambiente virtual. 

  

A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais 

que envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a 

imaginação inventiva. A escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição 

musical, a visão e a elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o 

ensino e o aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, 

estão ingressando em novas configurações sociais (LÉVY, 1998, p. 17).  

 

Lévy (1999) aplica o conceito de indissociabilidade ao afirmar que as tecnologias 

são produtos de uma cultura e de uma sociedade, mas a distinção entre esses dois últimos 

fatores – retratados respectivamente pela dinâmica das representações e as pessoas e seus 

laços, trocas e relações de força – e a técnica (artefatos eficazes) só pode ser feita de forma 

conceitual. Ele também defende que as transformações do meio digital e suas implicações 

sociais e culturais devem sempre ser reavaliadas. 

O autor chama de inteligência coletiva o resultado da colaboração de muitos, já 

que ninguém é detentor de todo o conhecimento, mas todos os seres sabem algo, 

possibilitando assim o compartilhamento dos conhecimentos de cada um. 

O ciberespaço ou a internet é uma das principais formas de difusão de 

conhecimento, servindo como suporte da inteligência coletiva e sendo uma das principais 

condições do seu desenvolvimento. Enquanto no ambiente online onde todos podem 

dividir o que sabem, o mesmo não acontece no “mundo real”, onde poucos detém o poder 

e a visibilidade midiática. Entretanto, esse mesmo ciberespaço acelera o ritmo da 

alteração tecnológica-social, que demanda maior participação na cibercultura. 

Resumindo: quem não sabe, fica para trás. A cibercultura exclui de forma mais radical 

aqueles que não entraram no ciclo dessa alteração. Portanto, ao mesmo tempo a 

inteligência coletiva favorece a cibercultura, pela propagação de informações, mas 

também é considerada um fator exclusivo para quem não participa dela. 
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Segundo Lévy (1999), uma das principais funções do ciberespaço é o acesso à 

longa distância aos arquivos dos outros computadores, podendo se conectar por meio de 

códigos até chegar ao conteúdo desejado. Algumas das críticas à tecnologia citadas por 

Lévy são: isolamento e sobrecarga cognitiva, dependência da tecnologia, exploração, 

“bobagem coletiva”, etc. O autor responde que os chamados “críticos de rede” não 

conseguiram identificar o potencial do ciberespaço. 

Castells possui uma visão mais entusiasta em relação à sociedade em rede ao 

afirmar que quanto menos avançada tecnologicamente uma sociedade é, mais exposta ao 

desemprego ela estará. Segundo ele, a sociedade em rede deixou de ser emergente da Era 

da Informação desde os primeiros anos do século XXI, pois já configura desde então o 

núcleo das sociedades. 

Sevcenko (2001) afirma que as pessoas são aquilo que consomem e a cultura era 

dissolvida pela revolução do entretenimento. Sendo assim, as pessoas se identificavam 

com celebridades para preencher o vazio do mecanismo rotineiro. Há também a ascensão 

da cultura da imagem e do consumo, onde as imagens são mais importantes que os 

conteúdos. 

De acordo com Sevcenko, com o loop tecnológico, o espaço pessoal (da vida 

restrita e privada) diminui e o tempo acelera, as pessoas se fecham em suas próprias 

singularidades e excluem os outros. É nessa sociedade que se abre espaço para a 

intolerância com o diferente. 

Alsina (2012) explica que, como mundo monocultural, essa sociedade 

etnocêntrica e de baixo nível interativo mostra pouco ou falta de interesse por outras 

realidades. É nesse momento que a intolerância aparece, quando os indivíduos procuram 

apagar as diferenças. Contrastando com essa realidade, há também, segundo o autor, um 

mundo multicultural, um ambiente tolerante com diversos grupos. 

O autor também introduz o conceito de interculturalidade, onde se pode se 

alcançar o respeito e reconhecimento das diferenças. Isso acontece graças ao rompimento 

do etnocentrismo e na interação com outras culturas.  A característica principal desse 

mundo é a demanda pelo reconhecimento, justamente uma das mais importantes 

demandas de qualquer minoria, seja ela de raça, gênero, orientação sexual etc.  

Salaverría (2014, p. 26) rechaça o senso comum ao pensar no conceito de 

multimídia como apenas a “combinação de texto, som e imagens” e afirma que há três 

ações principais para esse conceito. São elas: multimídia como multiplataforma, também 
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chamado de cross-media, é considerado pelo autor como uma forma de coordenação entre 

diversos meios da mesma empresa jornalística para obterem um melhor resultado 

conjunto. Como polivalência, quando as empresas jornalísticas, segundo Salaverria, 

procuram profissionais que possam desempenhar diversas funções para a redução de 

custo. O autor afirma que existem três tipos de  polivalência: mediática (quando um 

jornalista trabalha para diversos meios), temática (quando um jornalista trabalha sem 

nenhuma especialização informativa) e funcional (quando um jornalista desempenha 

diversas funções/tarefas dentro da redação). E, por último, como combinação de 

linguagem, considerada a forma mais comum de multimídia, é a combinação de formatos 

(texto, imagem, som, vídeo, etc.)  

 

“Você nasceu pelada e todo o resto é drag” 

 

 Muitas vezes confundida com travestismo, a arte drag consiste na transformação 

de uma pessoa. A diferença entre os dois grupos consiste no período de transformação: 

enquanto as travestis se transvestem por tempo integral com roupas e acessórios 

determinados pela sociedade como naturais do sexo oposto, os praticantes da arte drag 

(drag queens ou drag kings11) se “montam” (termo utilizado pela própria comunidade) 

por um período determinado de tempo.  

Outra diferença também é um dos maiores estereótipos que rodeiam os praticantes 

dessa arte: enquanto a comunidade travesti é formada por pessoas do sexo masculino se 

vestindo e assumindo uma vida como uma mulher (entretanto, sem a realização de 

cirurgia de mudança de sexo, como os transexuais), os praticantes da arte drag não 

necessariamente precisam se montar utilizando adereços considerados socialmente como 

pertencentes ao sexo oposto. Ou seja, mulheres podem ser drag queens e homens podem 

ser drag kings. Por último, as drags utilizam sua arte de forma performática e até política, 

por meio de apresentações, manifestações etc. 

Jesus (2012) conceitua as duas comunidades como: 

Travesti: Pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se 

reconhece como homem ou mulher, entendendo-se como integrante de 

um terceiro gênero ou de um não-gênero. Referir-se a ela sempre no 

feminino, o artigo “a” é a forma respeitosa de tratamento. 

Transformista ou Drag Queen/Drag King: Artista que se veste, de 

maneira estereotipada, conforme o gênero masculino ou feminino, para 

fins artísticos ou de entretenimento. A sua personagem não tem relação 

                                                 
11 Termo em inglês, sem tradução para o português. 
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com sua identidade de gênero ou orientação sexual. (JESUS, 2012, p. 16. 

Grifos nossos). 

 

A partir disso, é possível concluir que a arte drag é uma forma de externalizar o 

que o indivíduo tem dentro de si de forma artística por meio de um personagem criado. 

Segundo Trevisan (2000), a década de 1990 é marcada como o momento do 

surgimento (em quantidade expressiva) das drag queens no Brasil. Entretanto, há relatos 

de praticantes como Laura de Vison, vinte anos antes. As drags conseguiram espaço nas 

Paradas do Orgulho LGBT, realizadas na época nas capitais carioca e paulista. O autor 

afirma, inclusive, que durante o período eleitoral de 1998, drags tomaram partido e 

fizeram campanha em seus shows ou performances. 

Já em âmbito mundial, a história drag é muito mais antiga. Não se sabe 

exatamente quando a arte surgiu, mas de acordo com Baker (1995), as drags se 

apresentaram em duas frentes: manifestações em rituais pagãos e personagens trágicos na 

Grécia. 

As drags também participavam das peças promovidas pela Igreja Católica, que 

não tinham muito espaço para as personagens femininas, sendo assim possível que 

homens pudessem se montar para interpretar essas poucas personagens. Segundo Baker 

(1995), especula-se que o termo drag foi criado por Shakespeare para indicar o 

personagem criado como “dressed as a girl” (vestido como garota, em inglês) para 

sinalizar que ele seria interpretado por um homem vestido de mulher. 

Outra teoria sobre o termo, segundo Mahawasala (2016), é que ele foi criado em 

meados de 1800 como forma pejorativa de se referir aos homossexuais. Na mesma época, 

surge uma das primeiras drags registradas na história: Madam Pattrini, personagem de 

Brigham Morris Young, que residia em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Em Londres 

(Inglaterra), também no século XIX, as primeiras drag queens de que se tem notícia são 

Fanny e Stella, interpretadas por Frederick Park e Ernest Boulton. O ato foi considerado 

tamanha ousadia que a polícia britânica da época abriu uma investigação para verificar o 

fato. Mesmo o ato de se tranvestir não ser crime, muitos eram presos por “abominável 

crime de sodomia” ou prostituição como uma forma de coibir a prática. 

Mahawasala (2016) afirma que no século XX, a performance drag ganhou 

destaque com Julian Eltinge na Broadway e Florin, em Paris. No final da década de 20 

um nome de destaque na cena drag era de Barbette, nascido Vander Clyde, que percorria 

os EUA e a Europa para performar seu número no trapézio. No final do show, Barbette 
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tirava sua peruca e fazia poses consideradas masculinas. A autora também afirma que a 

partir dos anos 1950, as drags saíram da cena mainstream, ganhando mais espaço e 

admiradores. A mesma época ficou marcada também pela popularização das imitações 

de celebridades entre as drag queens, como Marilyn Monroe, por exemplo. Para burlar o 

preconceito existente na sociedade conservadora, drags norte-americanas acharam seu 

refúgio na Casa Susanna, em New York, onde podiam se montar sem a necessidade de 

apenas entreter terceiros e sim se vestirem e maquiarem para satisfação própria.  

A autora também observa que a partir dos anos 1960, com as revoluções sexuais, 

as minorias começaram a se reunir para reivindicar direitos. Há relatos de uma expressiva 

participação das drags nos protestos de Stonewall, em New York. É nessa época que a 

arte drag se tornou conhecida como uma forma de expressão artística de homens gays, 

estereótipos que acompanham os praticantes até os dias atuais. Foram nos anos 1980 e 

1990, enfim, que a arte ganhou grande destaque com o público em geral. 

O grande nome da cena drag é RuPaul, que nasceu RuPaul Andre Chales em San 

Diego, na California (EUA) em 1960. Segundo Mahawasala (2016), começou sua carreira 

nos anos 1980 e foi a primeira drag queen a se tornar modelo e ter seu próprio talk show 

na televisão. Participou de campanhas publicitárias de uma marca famosa de maquiagem 

e atualmente trabalha como atriz, modelo, autora, cantora e apresentadora. Foi ela que 

popularizou a arte nos dias atuais por meio de seu reality show, RuPaul’s Drag Race. O 

programa foi criado em 2009 nos Estados Unidos e consiste em uma competição para 

escolher a próxima drag superstar. O reality possui um visual colorido e glamoroso, 

mostrando maquiagens exuberantes e perucas, oferecendo a quem assiste uma amostra do 

que é o mundo drag queen. A atração, que já tem nove temporadas, é considerada uma 

das maiores formas de representatividade das drag queens, por dar visibilidade ao 

trabalho de diversas performers e mostrar os bastidores da vida de um praticante dessa 

arte. Em um dos episódios, o apresentador sintetiza a prática ao afirmar a uma participante 

que ela “nasceu pelada e todo o resto é drag”12. 

Atualmente, uma peculiaridade dessa arte é a possiblidade do indivíduo ter uma 

“família drag”: quando uma pessoa demonstra interesse em se tornar drag queen e conta 

com a ajuda de outra, criando um vínculo de mãe e filha entre elas. Segundo Raava 

Graysky, entrevistada da reportagem Identidade Drag, que é “filha” de Drama Graysky 

porque depois de vê-la em uma balada, decidiu que gostaria de seguir o mesmo caminho. 

                                                 
12 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=bFTheldotb0. Acesso em 05 jul. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFTheldotb0
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Drama, então, ensinou Raava como se maquiar e a introduziu nesse universo 

performático. A relação se assemelha, em partes, a de uma mãe e filha biológicas, onde a 

mãe apresenta o mundo a ela. 

  

Identidade Drag: Duas identidades em um só corpo 

 

 Criado e desenvolvido pelos alunos do sétimo semestre do curso de jornalismo da 

Universidade Metodista de Piracicaba, Identidade Drag é um site multimídia que 

entrevistou seis drags da região de Piracicaba (SP) para descobrir o que significa ser drag 

queen para elas: quais são suas peculiaridades, suas histórias, quais os preconceitos que 

tiveram que enfrentar e quais são seus sonhos e planos para o futuro. 

 O trabalho foi feito para a disciplina Reportagem Multimídia, ministrada pelo 

professor Wanderley Garcia e orientado pelo mesmo. Seguindo o plano de ensino da 

matéria, ficou definido que os alunos teriam que produzir um site multimídia seguindo 

preceitos jornalísticos. Na primeira reunião, em março de 2017, foi definido o tema (Drag 

Queens) e que o site seria na plataforma Tumblr, contando com fotos, vídeos e gifs. Ao 

longo dos meses de março e abril, foi decidido que o site deveria ser criado na plataforma 

Blogspot, pois suas ferramentas se adequavam melhor às necessidades do grupo. Os 

recursos multimídia planejados para a reportagem também sofreram alteração: o projeto 

passou a contar com fotos, vídeos, música e um efeito que mostra o “antes” e “depois” de 

cada drag em uma só foto. Também em abril, o orientador sugeriu a criação de outras 

redes sociais para criar uma interatividade do tema com o leitor. 

 

 

Imagem 1: Efeito criado para o site Identidade Drag.  

Entrevistado: Guilherme Belligoli / Drama Graysky 
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 Por isso, foram criadas para o mesmo projeto uma conta no Instagram13, 

alimentado no período entre 8 de maio e 6 de junho com fotos dos entrevistados 

“desmontados” e montados em suas personas drags, assim como fotos dos bastidores. 

Nas legendas, foram utilizadas frases que cativassem a atenção do leitor, mas que também 

provocassem a curiosidade do mesmo, para que visitasse o site, assim que fosse lançado. 

Uma página no Facebook14 também foi criada e alimentada entre 7 de maio e 20 de junho, 

com conteúdo similar do Instagram (todas as postagens eram compartilhadas), assim 

como compartilhamento de fotos das “montagens” dos entrevistados, diretamente da 

conta pessoal de cada. Além disso, também foram feitas postagens sobre eventos 

promovidos por drags e também matérias de outros veículos sobre o assunto. As duas 

redes sociais buscavam criar uma conexão emocional entre os entrevistados e os leitores 

através da internet, os tratando como os receptores de informação na sociedade em rede, 

como defende Castells. 

 Os alunos criaram uma playlist no aplicativo Spotify15 contendo apenas músicas 

de drags, sejam elas nacionais e internacionais, para que o visitante pudesse conhecer um 

pouco mais sobre o trabalho de várias drag queens antes do lançamento oficial do site. O 

link da playlist foi divulgado via Facebook e Instagram, utilizando a hipertextualidade 

para aumentar o alcance de pessoas, tentando potencializar futuras visitas para o site. Por 

fim, também foi criada uma conta no Youtube16 para o upload de vídeos feitos 

exclusivamente para o projeto. 

 O site teve seu lançamento oficial no dia 5 de junho, mesmo dia da apresentação 

do trabalho finalizado para o professor e orientador. Identidade Drag conta com um texto 

de abertura que sintetiza o projeto ao afirmar: 

Duas identidades em um mesmo corpo, vivendo em universos paralelos: 

Alexya, Drama, Lana, Morgana, Nenny e Raava representam a veia 

artística que vivem dentro de Bruno, Guilherme, Mateus Pereira, 

Bárbara, Gabriel e Mateus Santana. Em Identidade Drag, você conhecerá 

as histórias de seis drag queens da região de Piracicaba que equilibram 

duas rotinas e carreiras distintas: sonhos, planos para o futuro, como a 

arte drag entrou em suas vidas e quais os impactos e preconceitos que 

enfrentaram pelo caminho. (IDENTIDADE DRAG, 2016) 

 

 

                                                 
13 Disponível em www.instagram.com/identidadedrag. Acesso em 05 jul. 2017.  
14 Disponível em www.facebook.com/identidadedrag. Acesso em 05 jul. 2017. 
15 Disponível em https://open.spotify.com/user/12169537817/playlist/5xpXeuCAe1q8V3Uate255D. 

Acesso em 05 jul. 2017. 
16 Disponível em https://www.youtube.com/channel/UCOBja0U0Z1pFBm5lel6KcHg. Acesso em 05 jul. 

2017. 

http://www.instagram.com/identidadedrag
http://www.facebook.com/identidadedrag
https://open.spotify.com/user/12169537817/playlist/5xpXeuCAe1q8V3Uate255D
https://www.youtube.com/channel/UCOBja0U0Z1pFBm5lel6KcHg
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 Para a escolha dos entrevistados, houve primeiramente uma filtragem geográfica, 

para maior coesão da pauta a ser seguida. Por isso, foram delimitadas apenas entrevistas 

com drags da região de Piracicaba. Depois de uma primeira triagem, três cidades foram 

escolhidas para a busca das fontes: Piracicaba, Americana e São Pedro. O passo seguinte 

foi procurar histórias e estilos únicos, o que levou a reportagem até seus seis 

entrevistados, que são: Alexya Campbell, drag interpretada por Bruno Reis, 21 anos, de 

Piracicaba. Negro que sofreu preconceito dentro da comunidade drag e por parte de 

travestis por seguir um estilo considerado, por meio de estereótipos, feminino. Chegou a 

ser acusado de “querer ser travesti e não ter coragem”. Casado há três anos com Pedro 

Neto, que acompanhou desde o início sua trajetória na carreira drag. Drama Graysky, 

personagem interpretada por Guilherme Belligoli (23) há cerca de dois anos. Em suas 

montagens, usa sempre tons mais escuros na roupa e maquiagem. Em algumas de suas 

aparições, adota um visual andrógeno: careca e maquiado. Graças a Drama, Guilherme 

diz que conseguiu se tornar mais extrovertido. Lana Deville é a forma de expressão que 

lhe trouxe liberdade para Mateus Pereira (20). Segue um estilo mais feminino e colorido, 

usando perucas diferentes em suas montagens. Sua maquiagem é sempre carregada e 

marcante. Para se tornar drag, contou com o apoio de sua mãe, Vilma Pereira (45 anos), 

que hoje acompanha e auxilia Lana em seus projetos. Morgana Simmons, que desafia 

preconceitos e estereótipos, é a personagem criada por Bárbara de Castro (23). Entrou no 

mundo drag após perceber que a arte não era orientação sexual nem exclusiva de um 

gênero apenas. Segundo Bárbara, Morgana é sua válvula de escape e foi fundamental para 

lidar com a ansiedade e depressão, além de melhorar sua autoestima. O estilo de Morgana 

não pode ser definido pois, segundo a mesma, suas roupas e maquiagens são definidas de 

acordo com seu humor e vontade no dia da montagem. Nenny Park, personagem caricata, 

é a expressão de Gabriel Nieves, 20 anos, que também ajudou o jovem a lidar com a 

depressão. Mesmo com o apoio da família, deixou sua cidade natal para tentar uma nova 

vida tanto para Gabriel quanto para Nenny. Forte defensor da liberdade de todos para se 

tornarem drag queens. Conta que já sofreu preconceito dentro da comunidade LGBT 

(mesmo sendo bissexual) por ser drag e Raava Graysky, filha17 de Drama Graysky é 

interpretada por Mateus Santana (19). Raava é a tela em branco que ele pode pintar como 

                                                 
17 Nesse caso, filha é a denominação de filiação artística entre Raava Graysky (Mateus Santana) e Drama 

Graysky (Guilherme Belligoli) segundo o vocabulário drag, que denomina como mãe a pessoa que 

introduz a novata (filha) no mundo Drag Queen: ajuda a encontrar seu estilo, como se maquiar e vestir, 

etc. 
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desejar, sem medo de julgamentos alheios. Sua montagem segue traços e trejeitos 

considerados femininos. Ser drag aproximou Mateus de sua mãe, que compra e empresta 

roupas e maquiagens para suas produções. 

 

 

Imagem 2: Entrevistados – Identidade Drag 

 

As entrevistas foram realizadas em abril de 2017, na Universidade Metodista de 

Piracicaba. O site conta com sua identidade visual e texto de abre (já explicado acima). 

Logo abaixo há quatro hiperlinks, além do “Home” (página inicial), que redirecionam o 

leitor aos outros conteúdos do site: História Drag, que conta resumidamente pontos 

importantes na história da arte; Drags na Mídia, que traz uma breve biografia de figuras 

importantes na cultura drag atualmente, são elas: RuPaul, Pabllo Vittar e Lia Clark. O 

terceiro hiperlínk, intitulado “Representatividade”, contém um vídeo – publicado no canal 

criado pelos alunos no YouTube – com duas entrevistadas, Alexya Campbell e Raava 

Graysky. Elas expõem seus pontos de vista sobre a visibilidade da cultura drag nos 

veículos midiáticos e redes sociais atualmente, assim como a forma que essas mídias 

escolheram retratar essa arte e o espaço dado para novas performers. Por último, há o 

hiperlink que direciona o visitante para a galeria de fotos que conta com imagens dos 

entrevistados e dos bastidores da produção da matéria. 

Também na página inicial, há seis hiperlinks em forma de quadrados com as fotos 

e os nomes das drags entrevistadas (veja imagem 2). Ao clicar, o visitante é direcionado 

para a página do perfil da drag escolhida, que conta com o texto, foto e a o efeito de antes 

e depois criado pela reportagem. Para visualizar esse efeito, é necessário que o visitante 
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tenha ativado o serviço Adobe Flash Player em seu computador ou smartphone. Para a 

interação, basta arrastar com a seta ou o dedo para um lado ou o outro para ver o 

comparativo, como exemplificado abaixo. 

 

 

Imagem 3: Efeito criado para o site Identidade Drag 

Entrevistada: Bárbara de Castro / Morgana Simmons 

 

É possível deixar comentários em todos os perfis, assim como as páginas de texto 

complementares, de forma anônima ou não. De certa forma, esse espaço é um exemplo 

do que Lévy quis dizer por inteligência coletiva, pois ali todos podem compartilhar suas 

visões e conhecimentos. No lado direito da página inicial, há três boxes com hiperlinks: 

o primeiro, intitulado Instagram, mostra em forma de grade as últimas nove postagens da 

conta da reportagem. O segundo box é o do Facebook, onde há um quadrinho com o nome 

da página e um botão onde o usuário possa curtir (desde que esteja “logado” na rede 

social) a página sem precisar sair da aba do site. Esses hiperlinks tem como principal 

objetivo a conectividade com seu leitor, oferecendo várias plataformas e formas de 

estender seu conhecimento sobre o assunto, também dando a oportunidade da 

interatividade entre as duas partes, através de curtidas, comentários e compartilhamentos.  

E por último, há um box chamado “As Drags”, onde há fotos em miniatura das 

personas entrevistadas e seus respectivos nomes, contendo o hiperlink do perfil de cada. 

É útil caso o visitante esteja lendo um perfil e queira logo em seguida ler outro, assim não 

precisaria voltar para a página inicial e procurar a próxima leitura. 

 

Considerações finais 
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Identidade Drag ofereceu aos alunos uma oportunidade única de realizar uma 

cobertura jornalística dando voz e espaço a uma parcela da população que não é 

contemplada pela grande mídia ou, quando contemplada, presencia uma abordagem com 

estereótipos ofensivos ou que possam levar a desinformação da grande massa quando o 

objetivo deveria ser exatamente o oposto. A reportagem foi feita levando em conta que 

os entrevistados não eram apenas fontes e sim pessoas que carecem de visibilidade, que 

não buscam privilégios, apenas uma igualdade de direitos e o básico princípio da 

humanidade: o respeito. O intuito da produção de Identidade Drag era mostrar como as 

pessoas pertencentes às minorias não são diferentes das consideradas padrão pela 

sociedade: são pessoas com sentimentos, problemas, expressividade artísticas, que 

possuem suas contradições e devem possuir os mesmos direitos, como já possuem os 

mesmos deveres. E a única forma de mostrar isso aos outros é dar voz a quem nunca teve. 

Com a inteligência coletiva citada por Lévy, essas minorias podem encontrar seus 

nichos tanto para difundir o conhecimento que possuem quanto para aprender e utilizar 

esse espaço como plataforma para expor suas demandas. O site conseguiu construir um 

espaço democrático, oferecendo um conhecimento e ponto de vista de quem geralmente 

não consegue expô-lo, por meio de textos que contam sobre suas histórias, fotos que 

mostram suas identidades dentro de um só corpo, suas opiniões acerca da 

representatividade drag na mídia e também um espaço para que todos os grupos possam 

interagir, mandando perguntas, críticas, elogios e sugestões. É justamente nesse universo 

que permite a convivência entre tribos diferentes que se insere a interculturalidade, citado 

por Alsina, onde há esse reconhecimento e respeito das diferenças. 
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