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“No meio drag isso é bem incomum, nossa
amizade é bem incomum, porque é uma

falando mal da outra, é uma tentando
derrubar a outra.” 

(Trecho de uma conversa informal com Teresa, 
Campinas, julho de 2015)

“Tiro o que é meu e dou para eles sabe, eu
sou bem desses, mas se pisar na bola

também eu tiro da família.” 
(Trechos da entrevista com Jane, Campinas,

outubro de 2015)

Os  trechos  acima  suscitaram  questões  interessantes  que  me  levaram  a

perseguir o exercício de reflexão que pretendo apresentar neste paper. Ciente das

dificuldades  de  avançar  em  uma  análise,  nos  primeiros  momentos  de  minha

pesquisa de mestrado, pretendo explorar alguns dos caminhos que a pesquisa de

campo tem indicado, com especial atenção para as reflexões sobre família e carreira
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entre drag queens1.

O texto se fundamenta na minha pesquisa sobre deslocamentos espaciais e sociais

de jovens  drag queens na cidade de Campinas,  no interior  de São Paulo,  na região

sudeste do Brasil. Minhas interlocutoras2 se consideram negras e  da favela, donde tais

identidades compõem a trama em que essas interlocutoras circulam, bem como suas

performances e discursos.

Importante  mencionar  de  início  que  o  uso  da  categoria  drag  queen busca  tão

somente  unir  um  conjunto  de  identidades  múltiplas.  O  próprio  conceito  possui  uma

marcação  temporal  própria  às  mais  jovens,  com  as  quais  tenho  focado  em  minha

pesquisa, de modo que categorias como transformista emergem em diálogo com sujeitos

mais velhos e mais afastados do mercado. Ainda, é importante salientar que drag queen

não exclui outras identidades de gênero dentro do universo trans, uma vez que em campo

pude verificar a presença de travestis e mulheres trans que fazem shows de drag. Assim,

o  uso da categoria  drag queen,  que tem emergido  em campo,  me permite  situar  as

interlocutoras  numa  dimensão  profissional,  artística,  afetiva  e  familiar  de  modo  mais

alargado e abrangente.

Famílias dentro de casa

Além da influência forte da chamada cultura  drag vinda dos EUA na difusão do

drag, no contexto etnográfico aqui analisado, tenho observado questões correlatas que

me permitem verificar pontos de aproximação com o contexto norte-americano. 

Na chamada ballroom culture, a qual se remetem as algumas das origens do fazer

drag3 nos  anos  1950,  drag  queens  se  reuniam  em  salões  fechados  e  organizavam

desfiles e performances. O documentário “Paris is Burning”, de 1990, dirigido por Jennie

Livingston  explora  de  forma  fascinante  o  modo  como  esses  bailes  fechados  se

configuravam entre moradores dos bairros pobres e negros de Nova Iorque no final dos

anos 1980.

O que se  depreende da  ballroom culture  estadounidense é a estrutura  familiar

1 Utilizarei letras em itálico no texto para sinalizar categorias êmicas e estrangeirismos. As palavras entre
aspas se referem a conceitos e falas de interlocutores.

2 Além de utilizar pseudônimos com o intuito de proteger a identidade dos sujeitos de pesquisa, utilizo o
feminino para me referir a elas em consonância com a forma como elas se tratam entre si. Utilizarei em
alguns  momentos  o  masculino,  como  forma de  me referir  às  drags  desmontadas,  além de  outros
interlocutores que se concebem enquanto masculinos.

3 “Fazer drag” é uma das formas possíveis de me referir à atividade da drag, de modo que é comum ouvir
também a expressão “se montar”.  “Se montar”  é  um termo interessante que denota uma dinâmica
processual  na  construção  de  uma  figura,  e  se  refere,  assim  como  “fazer  drag”,  ao  ato  de  fazer
performances públicas (não exclusivamente em contextos de shows) utilizando roupas e maquiagens
relacionadas a uma ideia de mulher e feminino, que possui certas particularidades como o “abuso” na
utilização de brilhos, joias, maquiagem, cabelos, saltos e outros adereços. “Abuso” não aprece aqui
ocasionalmente, é uma categoria êmica que se refere a uma noção positivada de excesso ou opulência.



formada em torno das casas (houses ou  haus), cujos nomes4 são utilizados pelos seus

membros como símbolos de pertencimento. No documentário, Livingston mostra algumas

desas casas como: House of LaBeija, House of Ninja, House of Xatravaganza, House of

St. Laurent e House of Pendavis, que possuem projeção nacional e internacional. 

Marlon Bailey (2013) analisa o modo como o parentesco é articulado nas casas, cada

uma delas possui uma mãe (geralmente um homem gay, travesti ou mulher trans que faça

drag) e um pai (homem gay). Tais casas se dividem em seções espalhadas pelos centros

urbanos dos EUA e possuem seus respectivos pais e mães que se reportam diretamente

à mãe e ao pai do núcleo central. Bailey, que realizou sua pesquisa em Detroit, argumenta

que  as  casas  oferecem  um  lugar  seguro  para  LGBT  que  são  marginalizados,

especialmente jovens negros e negras, e em situação de desemprego e pobreza.

A  ideia  de  casa  mobilizada  por  aqueles  sujeitos,  no  trabalho  de  Bailey  ou  no

documentário de Livingston, ultrapassa a ideia do espaço físico. Se pensarmos, como nos

sugere Bailey, com base nas reflexões de bell hooks (1991) sobre o modo como a casa

entre negros e negras norte-americanos se torna um lugar de resistência às dificuldades

do cotidiano, vemos que o autor, ao observar a relação de seus interlocutores com as

casas das quais fazem parte, utiliza a metáfora do “lar como lugar de resistência” inclusive

para pensar a conjunção entre a exclusão do emprego formal, o preconceito racial e a

discriminação. 

No caso das famílias de drag aqui analisadas, considerando as diferenças contextuais,

é possível tomá-las enquanto redes de resistência e ajuda como na fala a seguir:

A gente praticamente paga para fazer show, porque o cachê é muito
baixo e o gasto é muito alto. Hoje a gente faz assim, eu e a Helena
entramos com as roupas, a Daniela entra com as perucas e a Clarissa
entra com as maquiagens, porque senão a gente não dá conta. (Fala
de Teresa em conversa informal, Julho de 2015)

Teresa menciona sua associação com as demais drags. Três delas dividiam há pouco

tempo o mesmo lar,  nomeado com o seu sobrenome de  drag.  Clarissa,  mesmo não

morando  lá  se  iniciou  como  drag com a  ajuda  delas.  Após  algumas  dificuldades  de

custearem o  imóvel,  acabaram se  separando,  de  modo  que  Daniela  voltou  para  sua

cidade natal, na região de Campinas, e Helena, após passar um tempo dividindo uma

casa com um de seus filhos, foi morar com sua família biológica, e mais tarde se mudou

para Jundiaí5, onde encontrou mais oportunidades para fazer shows. 

As três apoiavam-se mutuamente tanto no fazer drag, quanto no sustento diário. “Não

4 Marlon Bailey (2013) mostra que os nomes são originados de marcas famosas de carros, roupas e joias 
ou mesmo novas formas de escrita de palavras.

5 A cidade fica a pouco mais de 60 km de Campinas, localiza-se entre Campinas e São Paulo. 



dar conta” congrega as dificuldades de ser drag com as dificuldades do dia-a-dia. Muitas

vezes, as drags estabelecem redes de divulgação de oportunidades de emprego, e, como

no caso de Teresa e Helena, procuraram emprego juntas. As duas  trabalharam como

maquiadoras em uma mesma loja no centro da cidade, além negociar shows uma para a

outra. Esses laços são mencionados com carinho. Teresa, em um de nossos encontros

mais recentes, relatou que sentia muita falta de morar com Helena, afinal “somos irmãs”.

Desse modo uma dimensão absolutamente importante que tem emergido em minhas

observações  de  campo  se  refere  à  partilha  de  um  espaço  para  se  morar,  seja

permanentemente  ou  não.  As  drags  e  seus  filhos  e  filhas  possuem  uma  intensa

rotatividade em termos de habitação, de modo que muitas vezes, pela não aceitação de

sua sexualidade (ou do fato de se montar) nas suas famílias biológicas, se veem forçadas

a saírem de casa e procurarem outros lugares para morar. Buscam também locais onde

possam ser recebidas e aceitas com afeto. Acerca disso, a fala de Jane nos sugere os

meandros da relação com os filhos em casa:

É o dia inteiro (risos), é em casa, é no trabalho, é no banho o
Whatsapp  tocando  ‘mãe,  preciso  falar  com  você’,  lembro
daquela carinha de choro, aí eu vejo o que que tá acontecendo,
dou um conselho e tento ajudar entendeu? Mas a gente acaba
ajudando sim, todos eles, eu gosto muito, porque é um carinho
muito grande né, a gente tá sempre unido, hoje mesmo eles
vem todos para cá... vai ser um jantar de família, é muito legal,
eu gosto muito. (Fala de Jane em entrevista, Outubro de 2015)

Jane, cuja entrevista foi realizada na sala de sua casa diante de alguns filhos e de seu

marido6,  ressaltou que por vezes os recebe quando relatam que “situação tá ruim em

casa”,  ou seja,  nos momentos em que precisam de uma acolhida  que suas casas e

famílias biológicas não podem oferecer. Assim a casa das drags, como espaço, condensa

os aspectos internos das relações de parentesco na partilha da intimidade e do afeto

possibilitada pelo convívio, como discute Janet Carsten (2004). 

Assim, além do espaço doméstico ter um papel importante nas relações de família, é

também um espaço necessário para o fazer drag. Materiais de show, como maquiagens e

perucas, são guardados em segurança, roupas podem ser confeccionadas e modificadas,

coreografias são ensaiadas, quando da impossibilidade de utilizar um espaço maior. 

As casas são também espaços onde alguns dos segredos da profissão podem ser

6 O marido de Jane é também pai de alguns filhos dela. Contudo, o companheiro amoroso de uma drag
não necessariamente se torna pai, e por vezes a figura paterna é inexistente.



aperfeiçoados. Ali, técnicas mais íntimas7 são transmitidas, como  aquendar a neca8, ou

mesmo truques de maquiagem, que não devem ser divulgados. Na casa, por exemplo,

pode ser realizada a primeira  montaria9 de um/uma filho/filha  drag, uma das formas de

“nascimento” e nomeação.

Eles  chegam em mim e  vão  perguntando  “aí  eu  queria  tanto  me
montar,  eu  consegui  umas  coisinhas  aqui  outras  ali,  umas
maquiagens, eu queria tanto me montar mas não tem ninguém para
me montar”, e eu falo assim “olha, eu posso te ajudar né, te montar,
realizar seu sonho né, porque isso é um sonho para mim é um sonho
né que eu tenho que manter ele, posso te ajudar sim”, aí conversa vai
conversa vem e acaba sendo meu filho. Daí eu falo para ele como é
que entra nesse mundo GLS, de drags, eu expliquei para ele e falei
“olha a pessoa que tá te ajudando, te maquiando, para você dar uma
pinta ali ou fazer um show ali, a pessoa tá te lançando na noite, então
todas as  drags vão falar a mesma coisa, aquela que tá te ajudando
vai tá te lançando na noite. Então você vai tá carregando o nome da
drag que tá te ajudando entendeu?”. Daí é bem isso mesmo a gente
tá ajudando uma pessoa que tá se montando pela primeira vez, e ela
acaba  virando  drag e  vai  dela  manter  isso.  (Fala  de  Jane  em
entrevista, Outubro de 2015)

A fala de Jane mostra muito bem o significado que ser montado por alguém possui.

Mais  do  que  poder  se  apresentar  publicamente  como  drag (“dar  pinta”  na  fala  da

interlocutora) ou fazer um show, a drag, ao ser nomeada, passa a carregar um sobrenome

que indica uma relação de filiação a outra  drag mais experiente. Desse modo, no caso

das neófitas, parece haver com as mães uma obrigatoriedade de respeito e dedicação

que  deve  permanecer  na  carreira.  Entretanto,  há  espaço  para  a  criação  de  novos

sobrenomes,  sendo  às  vezes  inspirados  no  da  mãe.  Trata-se  de  uma  forma  de

demonstrar respeito, visto que abre a possibilidade da drag construir uma carreira mais

independente  sem  se  aproveitar  do  sucesso  da  mãe.  Há  ainda,  a  possibilidade  de

7 O camarim é também um espaço de intimidade no que se refere ao corpo. É ao mesmo tempo, local de
troca de técnicas e criação de laços de amizade ou de rivalidade, sobretudo nos concursos. O camarim
é um espaço por vezes inseguro, visto que o ambiente agitado de preparação para o show facilita que
maquiagens, acessórios ou roupas sejam furtadas, de modo que as drags sempre mantém uma intensa
vigilância sobre seus objetos muitas vezes complementada pela presença de uma pessoa de confiança
para lhes auxiliar. 

8 Aquendar a neca é uma técnica de modificação corporal momentânea na genitália, com o intuito de criar
uma forma semelhante a uma vagina. O termo vem do bajubá (pajubá), que é um dialeto muito presente
no universo LGBT, influenciado pelo ioruba. Consiste na ação de pressionar o saco escrotal, de modo a
empurrar  os  testículos  em  direção  à  cavidade  localizada  na  região  pubiana,  escondendo-os
(aquendando), o pênis (chamado de neca), que não deve estar ereto, é dobrado na direção do períneo e
fixado com esparadrapos, ou fitas adesivas resistentes, deixando a glande mais livre para permitir que a
drag urine sem retirar as fitas. A técnica possui variações, de modo que a forma descrita acima foi
relatada em campo. Nem todas as drag queens aquendam a neca, visto que é um processo que envolve
um desconforto, sendo possível reduzir o volume da genitália através do uso de cuecas e calcinhas
justas.  Contudo,  um  bom  manejo  das  técnicas  corporais  é  um  diferencial  no  momento  de  show,
especialmente nas vestimentas em que o corpo é exibido, como maiôs, vestidos justos ou macacões. 

9 O termo “montaria” refere-se ao ato de “se montar”.



carregar vários sobrenomes, visto que a relação de filiação nas drags permite que várias

mães dividam a maternidade de uma drag.

Por ora não possuo dados mais consistentes sobre as casas, além da simplicidade

dos imóveis e a mudança de localidade dentro da cidade. Assim a casa é apenas um dos

espaços  possíveis  de  estabelecimento  das  relações  familiares  em  meu  contexto

etnográfico.

Famílias fora de casa

A praça Bento Quirino, ou praça do Sucão, como é conhecida pelos interlocutores é

um  importante  espaço  de  sociabilidade  de  jovens  LGBT  no  centro  da  cidade  de

Campinas.  Nos finais  de semana,  sobretudo nas sextas feiras,  jovens LGBT, em sua

maioria pretos e pardos, na faixa etária de 14 a 26 anos, em sua maioria vindos das

periferias da cidade, se reúnem para se divertir. O local é apontado por Larissa Pelúcio e

Tiago  Duque  (2013)  como  espaço  de  experimentação  no  que  diz  respeito  tanto  a

interações afetivo-sexuais, quanto a performances variadas de gênero.

Gays, lésbicas, travestis, homens e mulheres trans, pessoas montadas (muitas delas

drag queens) se encontram, tiram fotos, conversam, compartilham bebidas, cigarros, se

beijam  e  se  batem  de  forma  intensa  naquele  pequeno  retângulo  calçado  em  cujas

extremidades ficam o túmulo do maestro campineiro Carlos Gomes e a estátua de Bento

Quirino,  um importante político da cidade.  Os dois  monumentos são lugares onde os

jovens podem sentar, colocar suas latas e garrafas de bebida e marcar encontros. Além

das estátuas, as bancas de jornal oferecem espaços semi-reservados onde é possível

desde interagir de forma mais intensa, até montar-se e desmontar-se rapidamente. Os

bares situados em uma das laterais da praça, lotados de consumidores, na maior parte

das vezes, mais velhos e com mais recursos em relação aos transeuntes, compõem o

plano de fundo da fervilhante sociabilidade local.

Nas três ruas10 que passam pelas outras laterais, alguns carros passam buzinando ou

acenando, de forma nem sempre amistosa. O estilhaçar de uma garrafa desperta em

todos  e  todas  ares  passageiros  de  preocupação  e  espanto.  Vale  mencionar  que  a

ocupação da praça por LGBT se deu inicialmente por um caso de agressão homofóbica

em um dos bares, com conivência do gerente. O Bar do Sucão que outrora deu lugar a

agressão,  foi  assumido após o ocorrido por um gerente mais amigável  ao público da

praça, e em uma recente troca de gestão se transformou em um bar abertamente LGBT,

com pôsteres do arco-íris, sendo que um deles contém a frase “Não à homofobia” em

10 Uma antiga reforma urbana acrescentou ao espaço praça um trecho de uma rua que a separava dos 
bares. Nesse trecho, atualmente inativo, são dispostas hoje as mesas para os consumidores.



destaque. 

O bar é atualmente gerido por um cabelereiro que patrocina concursos de drag queens

e um empresário dono de uma das boates GLS mais antigas da cidade e que promove

shows  de  drag com  frequência.  Além  dos  demais  transeuntes  que  passam  por  ali,

algumas  vezes  demonstrando  repulsa,  e  outras  vezes  demonstrando  interesse  pelos

frequentadores, é possível ver sem muito esforço representantes de casas noturnas e

festas fazendo divulgação dos seus estabelecimentos. Uma dessas figuras, o “cara de

camisa preta” representa a boate do dono do bar LGBT e distribui cupons de desconto

para a entrada.

Na praça é possível, sem esforço algum, ver drags montadas que reúnem em torno de

si muitas e muitos jovens. Ao chegarem, são constantemente cumprimentadas com afeto

e  tiram  fotos.  Os  cumprimentos,  além  de  expressarem  a  admiração,  podem  ser

acompanhados de termos como mãe, pai vó, vô, irmã, irmão, filho e filha, dependendo de

quem se cumprimenta. 

Tanto as drags, quanto as pessoas que as cumprimentam mobilizam esses termos, o

que parece sugerir momentos públicos das relações familiares. Os termos são utilizados

de  forma  semelhante  ao  modo  como  imagino  serem  feitos  nas  famílias  biológicas

daquelas pessoas, não se manifestando a princípio uma distinção no nível das categorias,

mas sim outras possibilidades de seu uso e arranjo,  naquilo que Kath Weston (1997)

denominou “famílias que escolhemos”11. Desse modo, a ideia de lidar com a família de

maneira performativa tal  como pensada por Jeffrey Weeks, Brian Heaphy e Catherine

Donovan (2001), parece operar de forma bastante elucidativa. Os autores, inspirados pelo

conceito  de  “performatividade”  de  Judith  Butler  (1990),  sugerem  que  as  famílias  de

escolha  são  formadas  nas,  e  a  partir  das,  relações  entre  os  sujeitos,  lidando  com

constrangimentos,  ausências  e  resistências  tanto  nas  famílias  biológicas,  quanto  na

sociedade12.

Outra  das  formas  mais  explícitas  em  que  noções  de  família  são  mobilizadas  diz

respeito aos momentos de conflito. Não é de todo raro ver situações em que dois jovens

se provocam e começam a se agredir verbalmente (o que pode levar a agressões físicas),

11 No original “families we choose”, sendo também utilizado o termo “families of choice”. A discussão de
Weston  vai  além  do  parentesco  classificatório  caro  aos  estudos  mais  clássicos  da  Antropologia,
observando as complexas relações e arranjos familiares entre LGBT nos EUA. 

12 Como no caso britânico analisado pelos autores, um momento de disputa diante das novas tecnologias
de reprodução e as novas configurações familiares que lutavam por reconhecimento. Ou mesmo na
midiática discussão recente no Brasil em torno dos formatos de família a partir do debate em torno do
Estatuto da Família,  que afirma em lei  que uma família seria formada apenas pela união entre um
homem, uma mulher e seus filhos, excluindo outros arranjos familiares, sejam eles compostos ou não
pela união entre pessoas do mesmo sexo. Essa lei, que contraria decisão recente do Supremo Tribunal
Federal, não tem efeitos diretos, mas cristaliza em forma de documento uma ideia específica de família.



nesses momentos, presenciei várias de minhas interlocutoras intervindo energicamente

em  favor  da  resolução  dos  conflitos  (que  parecem afetar  a  todos  quando  assumem

contornos de agressão) e da proteção dos seus. 

A praça é também um lugar onde a drag pode apresentar publicamente sua figura. A

construção de uma boa imagem requer  o uso de roupas elegantes,  uma maquiagem

acertada e uma peruca bem colocada. Ainda, é possível chamar atenção adotando uma

imagem mais transgressora, ousada ou andrógina. O Sucão é um lugar propício para

atrair para si um bom número de admiradores, congregar um entourage13 e possivelmente

adotar novos filhos e filhas. 

Outros  espaços,  como  redes  sociais  possibilitam  o  mesmo,  e  as  drags  exploram

sobremaneira tais recursos. Sobre as redes sociais, vale mencionar que a criação de um

perfil com o nome e imagem de  drag em uma rede como o  Facebook abre um espaço

para divulgação de shows, fotos e músicas, bem como a possibilidade de conversar com

admiradoras e admiradores e mostrar relações de família. Tenho observado que muitos

das e dos usuários(as) que participam ativamente dos perfis das minhas interlocutoras

adotam o sobrenome de drag, e nas conversas públicas (a partir dos comentários) noções

e termos de família e parentesco são amplamente mobilizados14. 

Outro recurso bastante utilizado é o aplicativo para celulares  Whatsapp,  no qual é

possível, por meio de uma conexão com a internet, trocar mensagens de texto e voz,

além de vídeos e outras mídias, com os contatos de sua agenda telefônica. Ademais,

outra  funcionalidade  importante  do  aplicativo  são  as  conversas  em  grupo.  Essa

ferramenta é muito utilizada por minhas interlocutoras para viabilizar contato direito entre

membros da família. Contudo, diferentemente do Facebook, o Whatsapp não permite que

contatos externos ao grupo acessem o conteúdo das mensagens.

Além do Sucão e das redes sociais, as casas noturnas são espaços por excelência de

apresentação das  drags ao público. É por volta das 23h30min que o público da praça

começa a mudar, alguns dos e das menores de 18 anos, que não dispõem de nada mais

que o dinheiro necessário para o transporte, saem para tomarem os últimos ônibus para

suas casas15. Os que continuam ali se preparam para seguir para outros espaços, dentre

13  O que chamo de entourage corresponde a um grupo de pessoas que acompanham a drag na chegada
a boate ou em outros espaços. Não é composto exclusivamente de filhos e filhas, podendo ser feito
apenas de admiradores. Em minhas viagens de campo, penso que ao me aproximar delas em algumas
das ocasiões (como nas excursões, que apresento adiante) posso ter sido parte do entourage.

14 Tenho observado isso também nos perfis pessoais das minhas interlocutoras, isto é, nos perfis em que
estão desmontadas.  Neles algumas vezes as interações se mantém nos mesmos moldes daquelas
feitas nos perfis de drag, sendo também mobilizados os termos de parentesco e família.

15 Larissa Pelúcio e Tiago Duque (2013), em uma reflexão a partir de suas pesquisas com jovens travestis
em Campinas, fizeram trabalho de campo na Praça do Sucão onde observaram o “efeito Cinderela”, no
qual jovens montados e montadas se desmontam no espaço da praça antes de tomarem os ônibus para
suas casas.



eles a boate de um dos donos do bar mencionado anteriormente. É comum ver pequenos

grupos se deslocarem na direção da casa noturna, que fica localizada em um bairro nobre

da cidade próximo ao centro. 

Em ocasiões de shows e competições na boate, por ser a mais próxima da praça e de

mais  fácil  acesso,  as  drags  reúnem seus  filhos  e  seu  entourage e  “descem”  para  o

estabelecimento  acompanhadas,  sempre  que  possível,  por  temerem  agressões

homofóbicas.  Mesmo  aquelas  que  não  vão  competir,  por  exemplo,  podem  seguir

montadas em apoio às irmãs ou mães que estejam participando. Dentro do espaço, em

caso de competição, os filhos devem apoiar a mãe drag, ou a quem ela esteja apoiando.

É desejável que uma  drag e seus filhos não deem  bafão, isto é, não protagonizem ou

participem de brigas e conflitos, o que na prática nem sempre se realiza. A mesma lógica

de endosso ao apoio a uma  drag se aplica aos casos de reprovação de desafetos da

mãe, cujas vaias devem, sempre que possível, serem engrossadas pelo coro dos filhos.

Esses conflitos podem afetar negativamente a imagem da mãe drag e de seus filhos e

filhas.

Um relato de uma situação que não presenciei em campo foi dado por um interlocutor

que participa ativamente do júri de concursos e das negociações de show. Uma drag ao

se apresentar no palco durante o concurso foi vaiada por outra drag na plateia e por seus

filhos. Segundo o interlocutor, a motivação foi de cunho pessoal, a drag no palco tivera um

relacionamento amoroso no passado com a drag que a vaiou, e na performance – onde

contracenava  com  seu  atual  parceiro  –  beijou  o  anel  de  compromisso.  O  ato  foi

interpretado pela drag na plateia como provocativo, e a reação foi imediata, com apoio de

seus filhos. O interlocutor que me relatou o caso, disse que conversou com a drag que

capitaneou as vaias e chamou atenção para o fato de que uma atitude como aquela

causa danos à relação de uma drag com os donos da boate, que passariam a ter receio

em contratá-la. De fato, após o ocorrido, a quantidade de shows que a drag fez na boate

diminuiu.

Uma  boa  conduta  é  necessária,  portanto,  dentro  daquele  espaço,  visto  que  abre

possibilidades  de  shows  e  eventualmente  um  vínculo  mais  estável  com  o

estabelecimento. Essa espécie de vínculo “empregatício” – que muitas vezes não se dá

por meios formais – se traduz nas funções de “drags residentes”,  “drags da casa” ou

ainda o almejado posto de “apresentadora”, cargos que rendem cachês mais altos e uma

regularidade de shows. 

Um grande entourage me parece central na possibilidade de êxito de uma drag na sua

disputa  por  um lugar  melhor  em cima dos  palcos.  Seja  na  competição,  ou  em uma



ocasião de show contratado, “trazer”/”levar” consigo um público numeroso pode render

mais  aplausos,  o  que  garante  boas  colocações  nas  etapas  de  concursos  em que  o

avanço na competição se dá por aclamação e despertar o interesse dos empresários das

casas noturnas.

  

Deslocamentos espaciais e deslocamentos sociais

O ato de “levar seu público” para uma competição tem suscitado questões que me

permitem pensar a relação entre a circulação dessas drag queens por outras cidades e as

relações de família que são constantemente feitas e refeitas,  dentro da carreira  drag.

Novamente o espaço da praça assume uma posição importante, uma vez que é também

o ponto de encontro para a saída de vans e micro-ônibus organizados pelas drags quando

vão realizar shows em boates da região e, sobretudo, nos concursos fora de Campinas.

Até o momento, acompanhei três dessas excursões, sendo que uma não saiu da Praça,

de modo que alguns dos seus frequentadores se deslocaram para um ponto no trajeto da

van. As outras duas excursões, que tiveram como ponto de partida a praça, evidenciaram

a força que as relações familiares entre as drags têm naquele meio. 

Na primeira, realizada em maio deste ano, por ocasião da comemoração dos cinco

anos de carreira de Helena, uma van e um micro-ônibus foram lotados rumo a Jundiaí,

onde se localizava a boate em que os shows de comemoração seriam feitos. Além dos

filhos de Helena, Teresa, muitos admiradores e outras  drags acompanharam a viagem,

sendo que, ao chegarmos em Jundiaí, nos reunimos com outras drags campineiras que

se apresentaram na homenagem a Helena. Além da divulgação da excursão feita pelas

redes sociais, Helena e Teresa contavam com a comunicação direta com seus filhos e

netos que compareceram em bom número na excursão. Um relato de campo interessante

que pude observar naquela ocasião foi a mãe biológica de Teresa16 ter acompanhado a

viagem, sendo por vezes chamada pelos filhos e filhas das drags de avó17 e exercendo

sobre  eles  autoridade18.  Essa  inclusão  do  parentesco  biológico  em um sistema mais

amplo de relações familiares entre drags e seus filhos e filhas me sugere a possibilidade

de pensar arranjos de diferentes ordens dentro daquele sistema de famílias.

Na segunda observação, feita em agosto, Helena competiria em um concurso em São

16 Momentos  antes  da  saída,  Teresa  teve  um problema  de  saúde  que  a  impediu  de  acompanhar  a
excursão.

17 Teresa e Helena dividem uma de suas filiações com a mesma mãe drag, Simone. Teresa se refere a
Helena por vezes como mãe e como irmã. Essa dupla nomeação, não me parece acidental. Além disso,
é possível que uma jovem drag tenha mais de uma mãe, acumulando ou alternando sobrenomes e, em
alguns casos, também o primeiro nome.

18 Dentro do ônibus dois jovens que estavam excessivamente eufóricos foram rapidamente acalmados
pela mãe de Teresa.



Paulo. A princípio seriam alugadas duas vans para levar o público. Contudo, a falha no

pagamento de alguns filhos de Helena na excursão anterior, a levaram a saldar as dividas

daquela com o excedente desta. Pouco depois que chegamos à praça, Odete uma jovem

drag campineira  muito  próxima de Helena apareceu desmontada com uma sacola na

mão.  Dentro  da  sacola  havia  uma de  suas  perucas  que  seria  usada  por  Helena  na

competição daquela noite. Ainda que as duas não dividam o mesmo sobrenome, parecem

possuir uma relação familiar, uma vez que se tratam enquanto “irmãs”. Desse modo, o

empréstimo da peruca me sugeriu a existência de uma circulação de bens, e também

técnicas envolvendo principalmente membros de uma mesma família. Por outro lado uma

forma de utilizar objetos que não puderam ser adquiridos é o aluguel desses bens, uma

prática  comum entre  iniciantes  e  drags  estabelecidas  que  não  possuem relações  de

afinidade.

Uma  tensão  havia  se  instalado  devido  à  decisão  de  alguns  filhos  de  não

acompanharem a excursão, o que demandou uma resposta rápida de Helena frente à

dificuldade colocada em saldar a dívida. A solução foi o convite de outras pessoas que

conheciam seu trabalho como drag e que fazem parte de seu círculo mais próximo. Na

van estavam alguns filhos de Teresa, além de outras  drags como Odete e Clarissa que

estavam desmontadas. Na chegada à boate Teresa se encarregou de fazer a preparação

da irmã maquiando-a e cuidando de seus pertences, durante o show também se ocupou

de registrar a performance da irmã com um celular. Helena foi classificada para a fase

seguinte da competição. 

A terceira excursão ocorreu no final de setembro. Nosso destino era Jundiaí outra vez,

para uma etapa do concurso de melhor show da mesma boate em que Helena fizera sua

comemoração de carreira. Na ocasião encontramos Teresa no caminho para o ponto em

que seriamos apanhados pela van. Jane, e sua filha Marcele estavam se encarregando

mais  ativamente  da  organização  do  transporte.  Ao  entrarmos  na  van  encontramos

Clarissa que também estava competindo naquela eliminatória,  além de vários filhos e

filhas19 de Jane. 

No  caminho,  além  das  jocosas  brincadeiras  e  cômicas  provocações  dos  e  das

passageiros(as),  tão  típicas  das  excursões  que  acompanhei,  observei  Teresa,  que  já

possuía mais familiaridade com a casa noturna20, dividir com as demais algumas dicas de

19 Na ocasião encontramos duas filhas travestis de Jane, que estavam ali para dar apoio à sua mãe. Vale
mencionar que no caso das filhas, em geral se tratam ou de drag queens neófitas ou de mulheres trans
e travestis. Não encontrei ainda um caso de filiação envolvendo lésbicas.

20 Inclusive tendo me relatado, no momento em que nos encontramos para seguirmos para o ponto onde a
van nos apanharia, que o dono da boate havia lhe convidado para ser residente na casa noturna, visto
que seus shows eram intensamente aplaudidos. Curioso observar que naquele momento, Teresa se
dizia desanimada e sem saber exatamente que música dublaria na etapa da competição. 



trato com a drag apresentadora da casa. Segundo Teresa, ainda que na etapa a decisão

fosse tomada por aclamação, a apresentadora tinha certo apreço por demonstrações de

cordialidade no camarim e boas relações com ela se traduziriam e melhores resultados.

Jane, Teresa e Marcele foram classificadas e Clarissa foi eliminada, fato que a deixou

visivelmente chateada e bastante silenciosa na viagem de volta. Na saída da boate, antes

de entrarmos na van, Teresa se dirigiu a Jane dizendo que os resultados desse ano da

competição  seriam iguais  aos  do  ano  passado,  no  qual  Helena  fora  vitoriosa,  “duas

campineiras no primeiro e segundo lugar, só que dessa vez vão ser as filhas e não as

mães”. Teresa sugeria de forma bastante provocativa que ela ficaria com o primeiro lugar

(por ser filha/irmã de Helena).

(Algumas) Considerações finais

Esther Newton (1979) em sua pioneira etnografia sobre  drag queens em Chicago e

Kansas City refletiu sobre as precárias relações de trabalho envolvendo drags, gerentes e

donos de estabelecimentos (muitas vezes ligados à máfia). Newton mostra que apesar

dos  constrangimentos,  originados  pela  reação  violenta  dos  empresários  e  donos,  as

tensões se instalavam entre as drags (sobretudo com a mais experiente, que assumia o

posto de apresentadora), devido à intensa competitividade dentro do mercado. Da mesma

forma,  algumas  formas  de  suporte  entre  as  drags,  especialmente  as  mais

marginalizadas21. 

Tenho  observado,  em certa  medida no  contexto  etnográfico  com o qual  eu  tenho

trabalhado questões correlatas no que se refere à condição “marginal” dentro do mercado

de entretenimento22, evidenciada pelas difíceis condições de exercício da atividade, pelos

custos elevados em contraposição à baixa remuneração, a alta competitividade e, por

conseguinte,  os  reflexos causados por  esses fatores na vida dessas pessoas.  Dessa

forma, os trechos que abrem a discussão apresentada aqui tomam um sentido dentro das

relações profissionais e artísticas. Teresa mostrou como sua parceria com outras drags,

dividindo os custos dos materiais necessários para os shows, permite atenuar os efeitos

duros do funcionamento  desse mercado e  os  impactos  da elevada competição.  Jane

sugere a ideia de uma dedicação em sentido mais amplo (um compromisso afetivo e

21 Chamadas pelos interlocutores de Newton de “street fairies”, uma alcunha pejorativa dirigida às drags
que passavam a maior parte do tempo montadas, tomavam hormônios, tinham problemas com a polícia,
possuíam pouca ou nenhuma inserção no escasso mercado e por vezes entravam na prostituição.
Dentro de um continuum de transgressão das normas, as street fairies ocupavam as posições inferiores
por  representarem  uma  excessiva  feminilidade  fora  dos  palcos,  se  diferenciando  das  “female
impersonators”, que eram drags mais experientes e que mobilizavam em seus discursos uma noção de
superioridade pelo foco artístico do seu trabalho e a não rejeição da masculinidade fora dos palcos.

22 Ainda que menos acentuada como em tempos anteriores.



profissional), cuja transgressão pode ser punida com a exclusão da família.

A menção a amizade tem um papel importante, complementa os usos de família entre

minhas interlocutoras. Weeks e outros (2001) demonstram como as famílias de escolha

representam as suas configurações através da amizade, no sentido de assumirem como

familiares os amigos, e, por conseguinte, engendram todas as relações tomadas como

“inerentes” à família. Vimos que as famílias das drags com as quais tenho trabalhado são

criadas a partir  de interações em espaços de sociabilidade, e que podem resultar em

relações mais íntimas como a coabitação, e a partilha de objetos e técnicas, evidenciada

nas falas de Jane.  

Esse “associativismo” anunciado na fala de Teresa, ou a “dedicação” na fala de Jane,

parecem estar contidos em um conjunto de relações nas quais dimensões profissionais,

artísticas, afetivas e políticas são combinadas possibilitando deslocamentos e ascensão

na carreira de drag queen. Há nas falas das interlocutoras uma marcação da importância

dessas  formas  de  união  frente  tanto  às  dificuldades  materiais  e  técnicas  e  a

competitividade  do  meio  drag,  quanto  em questões  afetivas.  É  nessa  pluralidade  de

sentidos que noções sobre família emergem e são tensionadas. E é por meio delas, que

as dificuldades da vida cotidiana são enfrentadas.
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