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1 INTRODUÇÃO  
 

Rupaul’s Drag Race é uma série do gênero reality show. Ao revisar minimamente a 

história deste formato, se tem relatos de que a primeira produção a dar origem a esta forma de 

produzir conteúdo audiovisual, de acordo com a coluna Mundo Estranho (2018) da Revista 

Superinteressante, foi An American Family – Uma Família Americana, de 1973. Uma série 

exibida semanalmente, em forma de documentário, que trazia temas e acontecimentos em 

torno da mãe que pede o divórcio ao marido e a revelação da homossexualidade de um dos 

filhos.  E mesmo que An American Family não tenha sido produzida de forma intencional a 

introduzir esse tipo de linguagem no mercado audiovisual, com o sucesso, as emissoras dos 

Estados Unidos da América - EUA, começaram a explorar cada vez mais a realidade e 

verossimilhança, se tornando um dos formatos mais consumidos, seja na TV ou em 

plataformas de streamings4. 

Há também indícios de que, segundo Castro (2006, p. 5-6), na Europa, os realitys 

shows começaram a aparecer nas emissoras de televisão públicas da época da paleotelevisão5, 

por volta do final dos anos 1960 e início de 1970. E posteriormente  se reformulando, quando 

os canais privados começam a surgir, na década de 1990, no período da neotelevisão6. Uma 

época em que na Europa, os reality shows começaram a atrair um espaço na grade de 

programação muito mais extenso, com a necessidade de investimentos, que levou à produção 

maior de programas de baixo custo, com conteúdos sobre a vida real televisionada. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GT 1 – Marketing, Estratégia e Contemporaneidade, do 6o CAPPA realizado nos dias 03 a 05 de 
junho de 2019. 
2 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás FCS-UFG, e-
mail: v.i.nni@hotmail.com 
3 Pesquisadora e professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – FIC-UFG e do Programa de Pós-Graduação 
em Performances Culturais – FCS-UFG, e-mail: satlerlara@gmail.com 
4 “A tecnologia de streaming ou fluxo de mídia é uma maneira de compartilhar informações ao vivo ou gravado do tipo 
áudio e vídeo através da world wide web utilizando diversos hosts como, por exemplo, computadores desktop, 
notebooks,smartphones, tablets etc.” (GRIGÓRIO 2013, 7 p.) 
5 Termo debatido por Umberto Eco (1984), o qual seria uma televisão sem compromisso com a verdade, operando como uma 
distinção fundamental entre informação e ficção.  
6 Ainda pelo mesmo Eco (1984) este outro termo seria a televisão dos anos 80 e 90, muito responsável por abordar temas 
cotidianos, servindo de espelho da própria sociedade, falando de si mesma através do contato com seu próprio público.  
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Em 1999 surge a franquia Big Brother7, com produção em diversos países, sendo que 

no Brasil o primeiro programa foi exibido em 2002. Esse formato de gravar pessoas em um 

jogo, confinadas, em situações de rotina, é uma das referências mais importantes do que é um 

reality show. Antes dele, só mesmo o Survivor8 teve grande expressão, pois alguns dizem que 

por causa da audiência que atingiu nos anos 2000 nos EUA, ele pode ser tratado como grande 

importância na origem dos realitys.  

Voltando para a  década de 1980/90 a “Pegadinha do Faustão”9 estava em evidência 

no entretenimento de massa, o quadro transformava um artista famoso numa figura comum, o 

colocando em situações cotidianas, no intuito de flagrar a reação das pessoas nas ruas, a partir 

dessas representações. Para se produzir este quadro, se faz necessário a presença de uma 

câmera escondida, característica fundamental, inspirada  no programa Candid Camera10. Na 

época, o formato de câmera escondida se tornou popular, sendo um dos propulsores da vida 

real na mídia até hoje. No decorrer dos anos, com a criação de extensas linguagens e vertentes 

de realitys shows, conteúdos foram se renovando.  

Em 2009 estreou RuPaul’s Drag Race, e desde então este se mantém como um 

produto cada vez mais pensado para atender necessidades dos espectadores, que atuam como 

modeladores e edificadores das mídias. Isso requer novas atitudes dos produtores, bem como 

do mercado econômico, com o intuito de suprir demandas que o público necessita. Desta 

forma, iremos também observar como o reality consegue acompanhar a forma em que os 

produtos midiáticos tem se propagado, por meio de um modelo participativo da cultura11. 

Estamos observando um reality show sobre drag queens, que possui participação ativa 

de fãs, estes que por sua vez, produzem fluxos de demandas para a programação,  bem como 

são emissores de um novo comportamento através de recursos e procedimentos midiáticos  

que acontecem de forma efêmera e participativa, principalmente em redes sociais. Esse 

comportamento muitas vezes é observado por produtores ou gerentes de marcas, no intuito de 

inserir em suas campanhas a responsabilidade social, voltada para nichos culturais 

específicos. Isso se dá, melhor dizendo, mais a partir da transformação dos antigos meios de 

comunicação em massa, do que medido por termos absolutos. (JENKINS; GREEN; FORD, 

2014, p. 241). 

                                                
7 Este termo “Big Brother” surge a partir da obra “1984” de George Orwell, o qual criou o pensamento em torno de uma 
organização, na qual existia o “grande olho” que tudo via e tudo sabia. É uma espécie de narrativa fantástica sobre as relações 
humanas, experienciadas através das telas.  
8 No Brasil ficou conhecido como “No Limite”, teve também com grandes índices de audiência, e foi exibido pela TV Globo. 
9 Quadro exibido no programa Domingão do Faustão da Rede Globo de Televisão, de 1989 até 2001. 
10 O formato se tornou conhecido na televisão nos EUA no final da década de 1940, bem antes de inspirar os programas no 
Brasil e em outros países, e também grava pessoas em situações inusitadas sem saber que estão sendo filmadas.   
11 A produção cultural e interações sociais neste sentido, são discutidas  por Jenkins; Ford; Green (2014) pelo viés da 
participação dos espectadores ao manipular os produtos na mídia. 
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A circulação de conteúdo de mídia dentro da cultura participativa pode servir 
a uma variedade de interesses, alguns deles culturais (como promover um 
dos sexos ou um artista), outros pessoais (como fortalecer os laços sociais 
entre amigos), ou políticos (como criticar a construção do gênero e da 
sexualidade dentro da mídia de massa) e econômicos (como os que servem 
às necessidades imediatas de indivíduos comuns, assim como aqueles que 
atendem às necessidades das indústrias de mídia). (JENKINS, 2009, p. 62-
63) 

 

É possível, mesmo diante do preconceito com a diversidade sexual e de gênero, que 

um reality show sobre drag queens além de se tornar popular, possa impulsionar até a cultura 

drag local? Fazendo com que artistas drag queens saiam de um nicho cultural específico, 

restrito à animação de festas e entretenimento noturno em boates e bares, e adquiram novas 

posições tanto na indústria cultural, como em campanhas publicitárias de grandes marcas? 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Os reality shows de maneira geral são produções das indústrias culturais muito 

voltados ao mercado, porém podem ser diversificados, como é o caso de Drag Race, já que  

existem questões socioculturais envolvidas no show, e a essência desse tipo de programa é 

mostrar a vida de pessoas anônimas em  situações diversas12.  

Há neste reality em específico, muitas trocas positivas entre pessoas, e a partir de 

processos performativos se geram novas estratégias de comunicação e marketing até da 

própria arte Drag, bem como dos anunciantes interessados nessas artistas. Estamos propondo 

entender o crescimento da cultura Drag, através deste reality, porque ele proporciona 

visibilidade para toda comunidade LGBTQ+13, seja por meio do seu conteúdo, ou na forma 

como essas artistas conseguiram alcançar ações publicitárias, em campanhas brasileiras, por 

exemplo. O reality é popular entre a comunidade LGBTQ+ do país, e isso gerou interesse por 

drags nacionais, e pode ser um dos fatores que impulsionou artistas como Glória Groove e 

Pabllo Vittar no cenário artístico nacional. 

 RuPaul’s Drag Race é nos EUA um reality show premiado14, de popularidade 

crescente, desenvolvido pela produtora World of Wonder. É exibido atualmente no canal de 

televisão por assinatura VH1, está em sua décima primeira temporada em 2019, e nele 

podemos assistir Drag Queens num show de variedades, competindo entre vários quadros e 

                                                
12 Brittos e Brabosa (2010, 223 p.) dizem que mesmo por estar envolto em questões socioculturais, a essência do reality vai 
fortemente de encontro aos interesses econômicos de seus idealizadores.   
13  Utilizaremos esta sigla porque além de representar lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, também engloba o 
Queer, que diz respeito a todas as orientações e identidades, sem se especificar em apenas uma delas. E o + para nos lembrar 
da existência de outras configurações de sexualidade e identidade de gênero. 
14 Foi primeiro programa a ganhar um Primetime Emmy Award para o programa de reality de competição e um Primetime 
Emmy Award por melhor apresentador para reality de competição no ano de 2018. 



4 
 

 

 

desafios para ganhar a coroa e o título de “American’s Next Drag Superstar”.  No Brasil foi 

transmitido pelo canal por assinatura VH1 e depois pelo Multishow, estando atualmente todas 

as suas temporadas disponíveis através da plataforma de streaming Netflix. A partir deste 

formato, a cultura drag se expandiu, por isso se tornou necessário compreender a 

popularização das drag queens gerada pelo programa. 

Toda temporada começa com as Queens entrando no Workroom, com seus looks de 

estreia e preparadas para a aparição de RuPaul, que vai anunciar provavelmente o primeiro 

desafio. Desafios esses que mudam no decorrer do programa, podendo haver mini e maxi 

challenges15. A queen que mais se destaca nas provas do dia leva o prêmio, e as duas que 

menos se saíram bem precisam passar pelo último desafio, o épico Lipsync for your life. Que 

é uma batalha de lipsync16, um momento em que RuPaul vai determinar qual queen eliminar 

definitivamente da corrida. 

Percebemos que é possível fazer reflexões a partir de ações demonstradas em Drag 

Race, a partir de cenas, ou discursos dos participantes do próprio programa, na observação do 

encontro entre as diferenças e os processos de transformação17 nos contextos culturais 

exibidos. Isso também é fator importante na linguagem do reality, pois mesmo sendo um 

formato roteirizado, para o espectador, cenas que ele pode se identificar são frequentes, e de 

certa forma, por se tratar de questões do universo LGBTQ+, são fundamentais para a 

promoção do diálogo sobre temas como preconceito, aceitação da família, oportunidades de 

crescimento pessoal, enfrentamento da homofobia, etc. As queens relatam muito como é a 

vida delas com suas famílias, demonstrando casos de aceitação e exclusão, momentos felizes, 

tristes e desafios no enfrentamento do preconceito ao assumirem sua sexualidade e sua arte.  

Podemos observar essas ações, via conceitos das performances, que possibilitam esse 

olhar para ações demonstradas. Segundo Schechner (2000, p.11): aqui é onde “tudo se 

constrói, tudo é jogo de superfícies e efeitos”. Assim, este reality show pode ser visto como 

uma linguagem da performance, porque ele nada mais é que  as apresentações do eu na vida 

cotidiana, em formato gravado, editado e exibido. 
Os estudos da performance utilizam um método de ‘amplo espectro’. O 
objeto dessa disciplina inclui os gêneros estéticos do teatro, da dança e da 
música, porém não se limita a eles; compreende também ritos cerimoniais 
humanos e animais, seculares e sagrados; representações e jogos; 
performance da vida cotidiana, papéis da vida familiar, social e profissional; 
ação política, demonstrações, campanhas eleitorais e modos de governo, 
esportes e outros entretenimentos populares; psicoterapias dialógicas e 

                                                
15 São provas e desafios que mudam a cada programa, os mini  são pequenos jogos, e os maxi podem ser criar um show de 
comédia, uma performance de dança ou até mesmo confeccionar figurinos com materiais não convencionais, dentre outros.  
16 Performance de dublagem de uma música, muito popular na cultura das Drags. 
17 Gennep (2011, 24 p.) diz que a vida em sociedade pode exigir do indivíduo que ele transite de determinadas situações para 
outras, no encontro de suas fronteiras, onde surgem processos de transformação a partir da vivência de sua própria 
comunidade. 
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orientadas até o corpo, junto com outras formas de cura (como o 
xamanismo); os meios de comunicação. O campo não tem limite fixo. 
(SCHECHNER, 2000, p.12). 

 
Neste reality show as Drag Queens estão performando a todo momento, mesmo 

desmontadas. E não necessariamente fazem isso por serem artistas, pois para qualquer pessoa 

estar no mundo é preciso performar, criar relações pessoais, desempenhar papéis, teatralizar. 

Quando Shechner (2003, p. 29) diz que a teatralidade cotidiana, gerada pelo instinto de 

transfiguração, seria o mesmo que performar, é possível atribuir isso à capacidade de Drag 

Queens de se montarem e revelarem sua própria performatividade, mas o autor está falando de 

qualquer pessoa, diante das metamorfoses da vida.  

Estamos trabalhando com um conceito de performance que diz respeito às relações 

interpessoais, atribuído a novas formas de se comunicar através das mídias e dos produtos de 

comunicação de massa. A relação com o outro, e a interação são ações frequentes no formato 

de realitys, só que neste caso, além disso, ao personificar suas drags, esses artistas revelam a 

relação com esse outro ser existente em si mesmo. Por isso este reality pode ser uma forma de 

interferir na configuração da cultura, gerando novas atitudes, promovendo informação sobre a 

diversidade sexual e de gênero e preconceito. E quanto mais em voga, mais pessoas terão 

acesso a isso, porque não é um processo impositivo assistir o programa, é preciso abertura e 

disponibilidade para assimilar o conteúdo. E neste caso podem haver divergências, que 

surgem ao mesmo tempo em que recentes formas de vínculo com comportamentos antigos da 

sociedade estão se rompendo, através das diferentes formas de família, da luta por direitos 

igualitários, seja por meio de experiências mediadas18 ou presenciais. 

“Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é continuamente desagregar-se 

e reconstituir-se, mudar de estado e de forma, morrer e renascer.” Viver em sociedade é estar 

em constante transformação, é se permitir a passar por isso, é parar, pensar e depois começar a 

agir, de outra maneira. (GENNEP, 2011, p. 160) 

Desconstruir os temas sobre diversidade sexual e de gênero requer atenção redobrada, 

o cenário de conflitos já está montado na sociedade, não se deve também esperar que isso 

acabe tão facilmente. RuPaul’s Drag Race tem proporcionando caminhos para a 

desconstrução das formas de preconceito contra pessoas LGBTQ+. E através disso, 

anunciantes que querem drag queens em suas campanhas, podem enxergar possibilidades de 

agregar outro tipo de valor aos seus produtos: o da responsabilidade social.  

                                                
18 Pensamento que pode ser muito mais amplo, mas quando trazido por Jenkins (2009, p.56-57) , nos faz refletir que o 
comportamento de artistas, influenciadores, políticos e comunidades podem através da mídia influenciar positivamente 
pessoas, e promover a passagem de um ambiente de preconceito para outro de informação e desconstrução de 
comportamentos e atitudes. 
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Os responsáveis pela transmissão da cultura, muitas vezes são importantes emissores 

de determinada linguagem em um meio cultural. Os meios de comunicação em massa, por 

exemplo, são importantes transmissores de temas e valores da cultura, fazendo parte de um 

processo de troca cultural e social. (SINGER apud CAMARGO, 2013, p. 25) 

RuPaul’s Drage Race de uma maneira geral, exibindo a realidade, através de relatos 

dramáticos da vivência de alguns participantes no enfrentamento da sexualidade, ou no 

encontro de muitos convidados e familiares das queens com a cultura drag, consegue ser um 

agente ativo de percepção da mudança e da estrutura da sociedade, proporciona diálogos que 

são capazes de convidar o espectador a refletir melhor sobre a presença das diferenças, da 

diversidade e de como Drag Queens não são o estereótipo caricato, marginalizado, e que 

possuem muitas vezes habilidades artísticas e de comunicação capazes de promover 

entretenimento em diversos contextos sociais, midiáticos e econômicos. Segundo Camargo 

(2013, p. 26) isso promove momentos de ligação, gera comentários e críticas, que são 

fundamentais para que se avalie as normas e os valores da cultura. 

 

2.1 Metodologia 

O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica, que de forma qualitativa nos ajudou a 

desenvolver o artigo, atribuindo reflexões de questões sobre RuPaul’s Drag Race. Essa 

metodologia funcionou, neste caso, para que pudéssemos vislumbrar o reality como um 

grande propagador de informações, que também atua como dispositivo para valores e 

comportamentos, reflexos das interações pessoais contidas tanto no próprio programa, e seus 

desdobramentos midiáticos.  Com isso podemos descrever, interrogar, e captar a essência do 

objeto de pesquisa em confronto com a bibliografia especializada19. Essa metodologia, foi 

capaz de nos fazer pensar RuPaul’s Drag Race como um fenômeno de audiência, 

impulsionado pelos fãs e pelas novas formas de consumir produtos através da mídia, bem 

como seus impactos na cultura drag no Brasil.  

Na medida em que se estabeleceu relações de pesquisa com o material bibliográfico, 

redigir o artigo materializou a sustentação teórica das opiniões pessoais. Para isso, 

primeiramente identificou-se pontos de vista, para posteriormente formular e resolver o 

problema. A pesquisa bibliográfica nos permite que no decorrer do artigo, em um processo 

análogo, as ideias elencadas fossem reflexos da concordância ou discordância de 

determinados conceitos e fatos. (STUMPF, 2005, p.53)  

Quando houve a opção de realizar uma pesquisa bibliográfica, foi necessário enxergar 

um reality show sobre drag queens, no âmbito das performances culturais, da cultura 

                                                
19 “São publicações que contêm a relação de obras publicadas sobre determinado assunto”. (STUMPF, 2005, p.56) 
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participativa, e da percepção da cultura drag, não somente no programa, mas em seus 

impactos nas culturas locais, no caso do Brasil e suas drags nacionais em destaque em 

campanhas publicitárias da contemporaneidade. Depois dessa identificação de temas e 

assuntos, para dar fidedignidade à pesquisa, foi realizada uma criteriosa seleção de fontes, 

inclusive com localização e obtenção do material e leitura, para finalização com transmissão 

dos dados. Isso é importe para a apresentação dos textos sistematizados, nas discussões 

sequenciais deste ensaio, em que é possível inclusive dialogar com citações das literaturas 

examinadas. (STUMPF, 2005, p.51).  

Foi possível, com a pesquisa bibliográfica, descobrir versões daquilo que conhecíamos 

antes. Por meio de conhecimentos adquiridos durante a pesquisa, podemos trazer questões 

relevantes sobre como um reality show sobre Drag Queens conseguiu contrariar a lógica dos 

grandes meios de comunicação, ao impulsionar a cultura drag inclusive no Brasil. 

 

2.2 Cultura Drag: do reality para campanhas publicitárias de grandes marcas no Brasil 

RuPaul’s Drag Race, é um produto de TV por assinatura, também disponível em 

plataforma de streaming, criado em meio a recentes demandas de formas de consumo, 

imersas no universo das novas tecnologias e das diversas maneiras de assistir, possibilitando 

ao espectador mais informações sobre o que vai ver, e mais exigência ao conteúdo que 

consome. “Um passo em falso e ele vai nos zapear. Não é mais um preguiçoso em frente à TV 

(se é que já foi); ele determina o que, quando e como assiste aos meios de comunicação” 

(JENKINS, 2009, p. 100) 

O espectador conectado, para Jenkins (2009, p. 29) é fruto da cultura da convergência, 

esta que é o “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, a cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação”. O espectador de Drag Race, além dos episódios, também procura cenas de 

bastidores, conteúdo cortado, ou mesmo aqueles produtos que são gerados pelo próprio 

reality, como músicas, videoclipes, recortes das performances de lipsync, e até conteúdo que 

os próprios fãs fazem, gerando um frenesi, que muitas vezes pode ser atrativo para os 

anunciantes, porque os conteúdos viralizam de diferentes formas, podendo até alcançar 

público além dos espectadores do programa. 

Produtores de marcas, passam a entender que neste caso, os novos consumidores 

atuam em fluxos migratórios, e muitas vezes são leais ao tipo de conteúdo que gostam de ver, 

seja uma série, filme, ou mesmo um reality. “Se os antigos consumidores eram indivíduos 

isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente.” (JENKINS, 2009, p. 47) 

E RuPaul’s Drag Race possui uma fidelização de audiência, que se mostra cada vez mais 
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conectada, sendo ponto fundamental para entendermos as estratégias de comunicação que 

funcionam para este reality, é através disso que ele se mantém popular.  

O impulsionamento da cultura Drag no mundo, está ligado com a forma como “ os 

consumidores devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da 

história pelos diferentes canais, [...], e colaborando para assegurar que todos os que investiram 

tempo e energia tenham uma experiência de entretenimento mais rica.” (JENKINS, 2009, p. 

47). O fã é peça fundamental, é para ele que as estratégias econômicas estarão voltadas, pois 

se estão comprometidos com um reality sobre Drag Queens, também não vão abandonar as 

marcas que apoiam a causa. 
Os fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias 

de mídia; a fascinação pelos universos ficcionais muitas vezes inspira novas 
formas de produção cultural, de figurinos a fanzines e, hoje, cinema digital. 
Os fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se 
recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar 
um participante pleno. Nada disso é novo. O que mudou foi a visibilidade da 
cultura dos fãs. A web proporciona um poderoso canal de distribuição para a 
produção cultural amadora. (JENKINS 2009, p. 181). 

 

A arte Drag também não é um evento novo, por muito tempo essas artistas foram 

vistas pelo estereótipo, não tinham tanta influência na mídia. O reality proporciona 

conscientização, até mesmo na comunidade LGBTQ+, que passou a reconhecer melhor as 

Drags participantes do programa, e também as artistas de suas cidades e do seu país, não só 

como transformistas, mas como cantoras, bailarinas, comediantes, dubladoras, atrizes, 

performers, comunicadoras, e até tudo isso ao mesmo tempo. Drags podem influenciar 

positivamente inúmeras pessoas através de sua arte, basta conhecê-las melhor.  

O aumento da popularidade de Drag Queens atualmente no Brasil, se deve em partes a 

RuPaul’s Drag Race, muito por conta dos fãs que o reality tem no país, e da necessidade de 

representatividade nacional no cenário drag. Isso foi muito importante para que artistas como 

Pabllo Vittar e Glória Groove, dentre tantas outras, fossem introduzidas ao público como 

Super Estrelas Drags nacionais20. E com a popularidade, esbanjando talento e produzindo 

virais, a presença dessas artistas assinando marcas e campanhas, que querem as drags como 

influenciadoras de seus produtos, foi ficando cada vez mais comum.  

Algumas marcas resolveram investir em Pabllo Vittar, na busca de estratégias para 

trabalhar a imagem de seus produtos para questões sobre representatividade. Empresas como 

Adidas, por exemplo, estiveram lançando produtos em campanhas com a queen brasileira. Na 

semana em que acontecia a 20ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, lançaram o Pride 

Pack, que se tratava de uma coleção exclusiva de quatro tênis e camisetas, voltada à 
                                                
20 Ou mesmo internacionais, como no caso de Pabllo Vittar que fará em 2019,  shows nos maiores eventos LGBTQ+ do 
mundo, como a World Pride em  Nova York.  
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comunidade LGBTQ+, com o intuito de apoiar a mesma. A Avon foi pioneira ao usar a drag 

queen na campanha “Loucas por Cores” em 2016, para a linha Color Trend. “A nossa 

contribuição para um mundo mais inclusivo envolve também dar voz e relevância a artistas 

como Pabllo, pessoas que desafiam o status quo e potencializam o respeito à diversidade”, 

explica a diretora de marketing da Avon, Jurema Aguiar21.  

 
Figura 1 - Pabllo Vittar para Adidas, campanha Pride Pack. 

Fonte: Glamour (2016) 
 

Essas artistas estão mais presente nas ações publicitárias das empresas no Brasil. O 

aplicativo de pedir comida iFood, trouxe para o carnaval de 2019 a drag queen, cantora e 

dubladora Glória Groove para sua campanha, com o jingle “Fome Boa” que se trata de uma 

paródia do hit de carnaval “Coisa Boa” da queen brasileira. Para a Head de Marketing do 

aplicativo22, “iFood é para qualquer fome, não somente a fome física – pode ser a fome de 

carnaval, de ficar com os amigos, de ficar em casa. Somos abrangentes, e para todas as 

pessoas. [...] Isso se reflete [...] no casting que escolhemos”.  

 
Imagem 2 – As cantoras Glória Groove e Maria Alcina para a campanha “Que fome boa” do iFood. 

Fonte: Live Marketing (2019) 

                                                
21 Informações do artigo na coluna de Silva (2019). 
22 Informações obtidas em Grandes nomes da propaganda (2019). 
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Na década de 1990 no Brasil, já havia uma espécie de especulação do mercado ao 

aparente aumento no consumo gay, Goldstein apud Nunan (2015, p. 138.) faz crítica a este 

fator, porque a homossexualidade vista como em um segmento de mercado não implica no 

fato de diminuição do preconceito, pode ser que esteja mais velado, e muito mais perigoso. 

Trabalhar com este segmento não significa aceitá-los enquanto cidadãos, será que isso 

agora mudou? No caso das campanhas que citamos, parece que há uma preocupação em 

agregar o caráter social e representativo ao valor das marcas, e atrair o consumo por este 

critério, já que a comunidade LGBTQ+ e os fãs das queens sabem retribuir com gratidão. 

Segundo Kahan e Mulryan apud Nunan (2015, 124 p.) “gays e lésbicas mostram sua gratidão 

para com empresas que têm a coragem de servi-los. Em recompensa pelo que eles interpretam 

como aceitação e respeito”, esses consumidores são capazes de qualquer negócio para estarem 

ao lado dessas empresas. 

Não significa que empresas possam esperar lealdade da comunidade LGBTQ+, porque 

isso pode se transformar no oposto, caso as ações da empresa não sejam condizentes com os 

esforços em torno da publicidade. “O impacto final das campanhas dependerá [...] de sua 

qualidade, criatividade, freqüência de exposição, entendimento das necessidades [...] e, 

particularmente, da qualidade do produto ou serviço.” (NUNAN, 2015, p. 124-125) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com Rupaul’s Drag Race é possível atuar na desconstrução de todo tipo de tabu 

agregado de forma negativa à cultura das Drags, a narrativa do programa é capaz de 

promover diálogo, pois a linguagem do reality show também pode ajudar a construir 

identidades nos diversos contextos sociais, já que o consumidor consciente exige que sua 

comunidade seja compreendida e respeitada. E quanto mais no centro dos debates culturais 

mais os “produtores terão de se ajustar às exigências de participação do consumidor, ou 

correrão o risco de perder seus consumidores mais ativos e entusiasmados para alguma outra 

atração de mídia mais tolerante” (JENKINS, 2009, p. 190). 

Realitys shows podem ser excelentes estratégias para se trabalhar temas sobre 

diversidade sexual e de gênero.  A cultura midiática fez drag queens se propagarem na cultura 

contemporânea como espécie de viral. Devido a atuação  de fãs, pois eles também são 

impulsionadores da cultura de drag queens para além de suas fronteiras. Por isso Rupaul’s 

Drag Race já é uma franquia, com produções marcadas para fora dos EUA, como a aguardada 

temporada do Reino Unido que está por vir. Um nicho de mercado para se observar com 

muita atenção também no Brasil, pois é um terreno fértil para fortes impactos econômicos e 
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culturais, visto que os fãs do programa no país, são extremamente engajados, com grande 

influência sobre a mídia, e se empresas que buscam trabalhar questões com responsabilidade 

social estão incluindo Drag Queens em suas campanhas, é porque elas estão em alta.  
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