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RESUMO 

 

Nesse trabalho discorro como as características mais preponderantes do camp, uma 

sensibilidade ligada à cultura LGBT, são exploradas pelo cinema através de elementos como 

paródia, teatralidade e artificialismo, especificamente no cinema queer brasileiro a partir dos 

anos 2000. Alinho essas questões em torno dos debates sobre a representatividade LGBT no 

cinema nacional, dando ênfase para uma maior variabilidade de representações de desejos, 

corpos e sexualidades. Para tal farei uma análise aprofundadados filmes “Doce Amianto” e 

“Estudo em Vermelho”. 

 

Palavras-chave: artificialismo, camp, queer, paródia e sensibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

The main points of this search are the remarkable characteristic from the camp style, a 

sensibility linked with the culture queer, explored from the cinema through the elements as 

parody, theatricality and artificiality, specifically in the Brazilian queer cinema explored  from 

the year 2000 an on.  Moreover, this essay is surrounded by debates about the  LGBT  in 

Brazilian cinema, emphasizing the variety  represented by the desire,  bodies and sexuality. To 

clarify better about these subjects, I've chosen two movies called "Doce Amianto"and "Estudo 

em Vermelho" . A deeply analysis about them is reported at this job. 

 

 Key-words: artificiality, camp, queer, parody and sensibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

O objeto dessa pesquisa é a análise do conceito camp como um tipo de produção cultural 

e artística, uma consequência de um determinado tipo de comportamento e de sensibilidade que 

trazem entre as suas principais características: teatralidade, ironia, artificialidade e exagero. 

A palavra camp normalmente vem carregada de diversas tentativas de defini-la. Assim 

não é rara a tentativa de explicá-la em formato de listas com objetos ou pessoas relacionadas ao 

termo. Susan Sontag (1987) usou esse processo quando escreveu o “Notas Sobre o Camp” em 

1964 e, em um exemplo mais atual, o cineasta Bruce LaBruce também lança mão do mesmo 

artifício ao dividir o termo em subcategorias. Nos artigos desses autores é possível observar 

diferentes abordagens e contradições. No entanto alguns elementos mais significativos são 

repetidos e parecem ser consenso, entre eles a relação do camp com a artificialidade, 

teatralidade e ironia. Nesse trabalho tentei me ater a essas características mais acentuadas, não 

deixando de levar em conta a ligação com a cultura LGBT, traçando uma relação entre a 

sensibilidade camp e a representatividade dentro do cinema, mais especificamente do novo 

cinema queer brasileiro.  

À parte a dificuldade de definir a palavra camp, também é necessário entendê-la pelos 

seus vários pontos de vistas, afinal é possível encará-la como sensibilidade, comportamento ou 

meio de produção. No presente trabalho foi decidido abordá-la como uma forma de produção 

audiovisual, objetivando explanar como as citadas características são desenvolvidas dentro da 

narrativa e da estética cinematográfica. A questão aqui seria trazer uma sensibilidade 

historicamente ligada à cultura queer e analisar como ela é trabalhada em um processo de 

representatividade de desejos e sexualidades marginalizadas pela grande mídia, esse processo 

ocorre principalmente pela forma de paródia ao apropriar cânones, ou vivências 

heteronormativas, para então subvertê-las. 

A primeira questão surgida ao decidir o objeto de pesquisa foi a sua relação quase 

instantânea com uma “leva” de filmes de baixo orçamento produzidos nos anos setenta, 

principalmente aqueles realizados pelo icônico John Waters. Desse modo uma quantidade de 

pesquisas e artigos relacionando o cineasta com o camp foi produzida em abundância. Tendo 

em vista essa relação, o problema seria justificar a utilidade do camp em um contexto do cinema 

contemporâneo e, especificamente, dentro de um cinema brasileiro no século XXI. Ou seja, 

indagar como esse estilo marcante de outrora seria relevante no presente momento, levando em 

consideração as próprias mudanças sociais em questão de direitos e da representatividade 

LGBT na mídia. 
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Tendo em vista como essa sensibilidade permeou principalmente o cinema underground 

dos anos sessenta e setenta como nos conhecidos filmes de Paul Morrisey e Andy Warhol, nesse 

trabalho procuro contextualizar o camp em um quadro atual dentro do Novo Cinema Queer 

brasileiro, enquanto, faz-se necessário também analisá-lo dentro do New Queer Cinema dos 

anos noventa. Para tal defenderei o uso da paródia para subverter estereótipos enraizados em 

um processo de empoderamento dessas personagens, dentro da qual a ironia e o artificialismo 

se apresentam como poderosas ferramentas. Trabalhando em conjunto com a construção da 

Teoria Queer durante os anos noventa, uma das responsáveis por tornar o camp socialmente 

relevante nos anos noventa, ao fermentar novos olhares sobre o tema. 

Para melhor compreender esse processo, no primeiro capítulo abordo o objeto a partir 

de uma análise histórica e dos principais autores que discorreram sobre ele, analisando-o como 

sensibilidade e comportamento. A partir desses dados fica clara a relação com a cultura queer, 

como um código e uma maneira de comportamento responsável por agregar uma percepção de 

comunidade e de pertencimento em uma sociedade hostil. No entanto, é importante deixar claro 

como o próprio camp pode entrar em conflito com várias questões do ativismo LGBT, 

principalmente em questões de representatividade. 

No segundo capitulo analisarei mais a fundo tais elementos na configuração de um 

cinema camp dando maior destaque as suas características de paródia e de performance, onde 

traço a principal ligação com a Teoria Queer. Para tal tomei as teorias de Linda Hutcheon e 

Judith Butler respectivamente. Assim, levei em conta a relação do camp com o próprio cinema 

clássico de Hollywood, especificamente suas grandes estrelas, e com o New Queer Cinema, 

usando como exemplos os filmes do cineasta Todd Haynes e Jamie Babbit. 

Por fim, no capítulo final irei fazer um recorte pensando o camp dentro do novo Cinema 

Queer Brasileiro, mostrando a configuração desse cinema ao comentar os vários tipos de 

representatividade, desde a época das Chanchadas até a Retomada. Para esse efeito analisei 

alguns filmes pertencentes a essa nova onda queer, especificamente Doce Amianto (2013) e 

Estudo em Vermelho (2013). 

Portanto, o trabalho “O Belo e a Paródia: debates acerca do camp e do cinema queer 

brasileiro” busca fazer esse levantamento histórico do camp como comportamento, 

sensibilidade e produção invocando paralelamente a sua relação intrínseca a uma cultura queer, 

assim como compreender quando elas se encontram ou desencontram. O recorte usado foi o 

contexto intenso de um Novo Cinema Queer Brasileiro, levando em conta a grande quantidade 

de festivais espalhados pelo Brasil e amostras específicas para o tema. Desse modo irei trazer 

a luz como o camp, por vezes considerado datado, torna-se relevante política e socialmente, 
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levando também em conta os aspectos estéticos, sendo assim, faz-se importante a presente 

análise. 
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1. O CAMP: ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

Nesse primeiro capítulo faz-se importante traçar a história do camp como 

comportamento a fim de fazer uma análise mais precisa deste em termos de produção e de 

recepção de arte, especificamente de obras audiovisuais. Com esse pensamento, e partindo da 

dificuldade em definir uma característica tão subjetiva, traçaremos um panorama histórico do 

camp analisando a sua abordagem tanto como comportamento quanto sensibilidade, apesar do 

tema ter aparecido pela primeira vez na academia apenas nos anos sessenta e ter começado a se 

configurar como estilo de produção nos anos setenta, há referências e citações sobre o mesmo 

desde o século XIX. 

Ao fazer um levantamento das discussões e expressões históricas do camp analisaremos 

esse estilo dando atenção ao fato dele ainda fazer parte de uma cultura homossexual 

reconhecível através da história. A partir desses momentos, e com a identificação da existência 

de traços uma sensibilidade e comportamento camp, é possível melhor identificar e introduzir 

o tema do trabalho.  

Nas raízes etimológicas da palavra, camp deriva do termo francês se camper, cujo 

significado é posar de forma exagerada, com atitude e extravagância, geralmente para uma 

audiência. De acordo com tal definição é possível concluir o motivo do comportamento e 

sensibilidade camp estarem aliados principalmente a um certo comportamento extravagante 

geralmente associado a aristocracia, assim como a espetáculos como shows de drag queens. 

Comecemos então com um cenário distante durante o século XIX na cidade de Londres 

na Era Vitoriana. Tempo de estabilidade econômica e dos mais conhecidos romances góticos, 

nossas protagonistas detêm os nomes de Thomas Ernest Boulton e Frederick William Park nos 

registros oficiais, porém chamam-se de Fanny e Stella nos palcos, e, pejorativamente, He-She 

Ladies nas penny magazines, revistas sensacionalistas da época, Fanny e Stella eram duas cross-

dressers da cidade de Londres que estamparam as capas dos folhetins ao serem réus de um 

celebrado julgamento em 1871, ambas acusadas do “crime hediondo de sodomia”. No entanto, 

foram absolvidas devido ao fato da acusação ser incapaz de provar a ocorrência do ato, apesar 

da insistência da acusação em prendê-las justamente pelo fato de terem sido presas trajando 

roupas femininas. O julgamento então durou seis dias, sendo adiado por um ano após a prisão 

das artistas no Strand Theather, um teatro localizado na City of Westminster. O julgamento foi 

acompanhado por cerca de dez mil curiosos, de acordo com o livro Fanny And Stella, The Young 

Men Who Shocked Victorian England. (MCKENNA, 2013). 
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Boulton e Park faziam performances teatrais sob o nome de Stella Clinton e Fanny 

Winifred Park, suas peças geralmente recebiam críticas favoráveis, apesar de terem sido 

impedidos diversas vezes de realizá-las em alguns teatros ou espaços públicos. Por cerca de 

dois anos eles frequentaram uma região de Londres chamada de West End, uma área do Centro 

de Londres famosa por ofertar entretenimento, especialmente com a construção de palacetes, 

lojas de roupas para a nata da sociedade e casas de entretenimento, os artistas trajavam tanto 

roupas masculinas quanto femininas nesses eventos sociais. 

Esse julgamento tomou novas proporções pelo envolvimento de um nobre e político 

liberal da época, o Lord Arthur Clinton, ele morava com Stella e trocava várias cartas tanto com 

ela quanto Fanny, essa o chamava carinhosamente de cunhado. 

Essas cartas hoje estão disponíveis para acesso público e nelas podemos observar o tom 

de intimidade entre os envolvidos assim como humor e paródia em seu conteúdo. Após essa 

breve introdução do contexto em que fora escrito, segue a baixo um dos primeiros documentos. 

Esse trecho é importante para o nosso trabalho justamente por conter uma menção a um 

comportamento camp. 

 

[…] My campish undertakings are not at the present meeting with the sucess they 

deserve. Whatever I do seems to get me into hot water somewhere; but n’importe, 

what’s the odds as long as you’re rappy? Believe me, your affectionate sister-in-law, 

Once more with many, many thanks, Fanny Winifried Park. (ROSS, 2010, p. 1-2). 

 

A partir da leitura das cartas de Fanny e Stella podemos constatar um comportamento 

paródico, teatral e cheio de humor corroborando com as próprias peças teatrais desses artistas. 

De acordo com a antologia “My Dear Boy: Gay Love Letters through the Centuries” 

(NORTON, 1997), Fanny e Stella se tratavam como irmãs e participavam de corridas de barco 

em Oxford e Cambridge trajando vestidos e roupas femininas, enquanto também frequentavam 

teatros de terno e gravata, porém sempre com maquiagem sustentando um visual andrógeno, 

flertando e brincando com os cavaleiros do recinto. Este tipo de comportamento considerado 

vulgar e de mau gosto na época acabava por atrair a atenção tanto de curiosos quanto de 

policiais. 

É possível perceber pelos registros, fotos e depoimentos da época que esses artistas 

carregavam tanto na maneira de falar, de se vestir e de se portar elementos presentes no que 

depois seria identificado como um comportamento camp, cheio de afetação e ironia. Também 

fica evidente o fato do verbo “to camp” pertencer a um grupo especifico. Aqui podemos 

facilmente identificá-la com uma cultura homossexual masculina, e por que não compará-la aos 

hoje conhecidos como os espetáculos de Drag Queen, outro vetor desse comportamento.  
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Pulemos então algumas décadas para o ano de 1909 e nos concentremos no livro Passing 

English of the Victorian era, a dictionary of heterodox English, slang and phrase, organizado 

e escrito por James Redding Ware ([1909]), pseudônimo para Andrew Forrest, escritor inglês 

responsável por criar uma das primeiras detetives da história da literatura, em The Female 

Detective (1863). Nessa coletânea o escritor se atenta as gírias (slang) do mundo Vitoriano, 

principalmente aquelas reproduzidas na Grande Londres. Entre essas gírias há o registro da 

palavra camp como atos e gestos de exagerada ênfase, usado principalmente por pessoas de 

excepcional ‘want of character’ (personalidade). 

A grande maioria dos primeiros relatos acerca de um comportamento camp voltado ao 

exagero e ao fabuloso, mais precisamente daqueles ligados a uma cultura homoerótica, está 

relacionada à Era Vitoriana (1837-1901). Dito isso, é interessante enfatizar o momento social, 

cultural e econômico vivido pela Inglaterra, a qual se consagrara como a primeira sociedade 

industrial do mundo, assim como centro dos homens de letras e da cultura, personalidades essas 

que se encontravam nos cafés e nos pubs da cidade.  

Diante de tal contexto é seguro dizer a importância dessa nação, e do modo de vida 

inglês, para o resto do mundo ocidental nesse momento histórico em particular. Contudo, 

paralelamente a esse apogeu, percebe-se uma crescente ansiedade e inquietação acerca de todas 

as mudanças acarretas pelos processos tanto de industrialização quanto de urbanização 

(BARBOSA, 2011). 

Na Era Vitoriana, características como o espírito da economia, dedicação ao trabalho, 

importância atribuída à família e com os deveres da fé tornam-se cada vez mais valorizados. 

Nessa exaltação ao lar e ao papel da figura doméstica da mãe, denunciam-se os males da 

prostituição e dos vícios, grandes tabus para essa sociedade. Junto a isso nunca antes se 

estigmatizou tanto o comportamento homossexual a duras penas, como podemos ver na história 

de Stella e Fanny. (WARE, [1909]). 

 

Editoriais deplorando a decadência moral, alertas de médicos e clérigos contra o 

flagelo da masturbação, políticos demonstrando ansiedade quanto à competição 

estrangeira ou à queda dos índices de natalidade, uma difundida ansiedade pela 

ansiedade, tudo fora do alcance de cálculos racionais, emprestavam um sinal visível 

de inquietação à cultura burguesa do séc. (BARBOSA, 2011, p. 32)  

  

A crescente divisão entre público e privado também era cada vez mais acentuada. 

Michel Foucault (1988) no primeiro volume da sua obra “História da Sexualidade” ressalta o 

fato do único lugar de sexualidade era o quarto dos pais, e ainda se atenta ao aumento da 

repressão em comparação ao século anterior, completa ao dizer que a sexualidade não deveria 
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ser dita, ouvida ou vista. A Era Vitoriana então se configura como um momento no qual a 

sexualidade é dominada com rigor, com pensamentos moralizantes, a época de “hipócrita 

burguesia negocista e contabilizada”. Essa obsessão dos vitorianos com relação ao 

comportamento sexual pode ser evidenciada na profusão de manuais de conduta e prática 

sexuais, corroborando com o já comentado clima de policiamento da sexualidade e consequente 

repressão. 

Como consequência dessa crescente divisão e repressão, os corpos e comportamentos 

considerados anormais ou ilegítimos eram relegados aos guetos e à marginalidade, obrigando-

os a se esconder e a se calar, enquanto fervilhava esse novo ideal de vida doméstica burguesa. 

Para continuar nossa breve cronologia do comportamento camp, chegamos ao último 

exemplo, uma obra literária mais recente lançada quase sessenta anos depois da compilação de 

Forrest.  Em 1954, é lançado The World In the Evening de Christopher Isherwood (1999), uma 

história contada em primeira pessoa, na qual o protagonista, Stephen Monk, encontra-se em 

uma crise dividido entre seu egoísmo e aspirações individuais e a necessidade de amigos e 

amantes. Essa narrativa ficou conhecida por suas definições categóricas de camp 

principalmente por dividi-lo entre high/low camp. O autor dá um exemplo de low camp como 

sendo “um menino de cabelo platinado imitando Marlene Dietrich”, essa definição está mais 

ligada a um tipo de comportamento da cultura homossexual masculina e a um camp deliberado. 

O diálogo sobre o termo ocorre durante uma conversa entre Charles, personagem homossexual, 

e o protagonista da história que mais à frente se identificaria como bissexual.  

No trecho a seguir é explicada a definição de high camp, ligado a um tipo de 

sensibilidade mais sofisticada encontrada em várias obras artísticas. Essa definição estaria mais 

próxima de um camp inocente, ou seja, depende mais de como o público recepciona e interpreta 

esses produtos. O trecho ainda é uma ótima definição do tipo de humor dessa sensibilidade. 

 

You can´t camp about something you don´t take seriously. You are not making fun of 

it; you are making fun out of it. You’re expressing what’s basically serious to you in 

terms of fun, artifice and elegance. Baroque art is largely camp about religion. The 

ballet is camp about love…Mozart’s definitely camp. Beethoven, on other hand, isn’t. 

(ISHERWOOD, 1954, p. 106). 

  

Nessa frase o personagem basicamente resume o tipo de humor incorporado pelo camp, 

voltado a recepção de uma obra e na capacidade de subverter os seus valores, assim como 

intenções, originais. Ele ainda consegue introduzir o conceito de paródia, uma vez que assume 

uma distância crítica, porém de escárnio acentuado. Há certo respeito nessa visão irônica, 
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principalmente no trecho “você está expressando o que lhe é caro por meio de divertimento e 

artifício”. Exemplificando o comportamento frente ao objeto parodiado. 

A explicação de Isheerwood é quase acadêmica e certamente categórica principalmente 

ao mostrar o tipo de humor usado pelo camp, sempre irônico e com traços de paródia. E ainda 

destila palavras essenciais como artifício, diversão e elegância, termos presentes no objeto, na 

pessoa e no produto dessa sensibilidade. A sua escrita inclusive viria a inspirar acadêmicos a 

estudar mais a fundo esse termo.  

Ao usar três exemplos do uso de camp em diferentes momentos da história para 

introduzir a nossa pesquisa voltada à sensibilidade e comportamento, podemos facilmente 

identificar características de suma importância, que serão repetidas nos artigos de teóricos como 

Richard Dyer (2005), Moe Meyer (1994) e Susan Sontag (1987). Ainda podemos observar aqui 

duas importantes relações: o paralelo da palavra camp com uma cultura homossexual e a 

crescente complexidade do seu significado, partindo de um tipo de comportamento para um 

tipo de sensibilidade, um sistema de significado e um método de percepção, como observado 

da escrita de Isherwood.  

Nos anos sessenta, especificamente em 1964, a escritora e ativista estadunidense Susan 

Sontag (1987) lança o seminal “Notas Sobre o Camp”, publicado pela primeira vez na revista 

The Partisan Review. O conjunto de cinquenta e quatro notas almeja explicar e exemplificar o 

termo, determinando-o como um tipo de gosto e sensibilidade. Sontag foi a primeira acadêmica 

a se preocupar com esse tipo de estudo, e, o seu sucesso, foi o um dos primeiros passos por 

lançar o camp ao mainstream na década seguinte, ou seja, a um diferente público. Seguido da 

publicação do artigo, vários jornais e meios de comunicação de massa debruçaram-se sobre o 

significado dessa sensibilidade, em um discurso que na maioria das vezes negligenciava a 

relação histórica com o público homossexual, aparecendo frequentemente em publicações em 

mídias famosas como: The New York Times, The Observer, Holiday, Time... 

O termo camp claramente não foi inventado por Sontag e muito menos o seu significado 

por ela descoberto, mas, ao mesmo tempo, por ela foi lançado ao grande público. A década 

seguinte ao seu lançamento é conhecida por grandes filmes e produtos de entretenimento com 

traços camp, uma década responsável por tirar o camp do seu gueto, revelando-o ao mundo. O 

trabalho da teórica depois seria fortemente criticado por outros acadêmicos sob a acusação de 

ter negligenciado a importância de uma sensibilidade homossexual, ignorando assim as suas 

raízes já expostas nesse trabalho. Outra acusação seria justamente a tentativa de explicar essa 

sensibilidade da forma mais subjetiva possível, facilitando assim que a mesma fosse confundida 

com outros termos com os quais compartilha certas semelhanças, como o kitsch e o trash, 
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termos pertinentes a uma cultura pop particularmente efervescente durante os anos sessenta. No 

entanto, o trabalho de Sontag ainda se configura como uma importante base para se 

compreender o termo camp e algumas de suas complexidades. 

 

1.1 O comportamento camp 

 

Susan Sontag define o camp como uma forma de gosto ou sensibilidade, portanto algo 

subjetivo, além de ser atravessada por questões culturais e sociais. A teórica o define com um 

tipo de sensibilidade moderna com predileção ao artifício e ao exagero, em suma, uma 

sensibilidade inatural. Porém, ela também destaca o uso do termo para explicar uma forma de 

código pessoal, configurando o camp como uma forma de comportamento especifica. 

O comportamento tipicamente camp é expresso de maneira teatral com traços de humor 

e afetação, esses atributos são bem traduzidos pelas gírias “dar pinta” ou “fechar”, essas 

pertencentes a uma cultura homossexual masculina como forma de identificação. Tal forma de 

se expressar diante do mundo tem raízes em um comportamento tipicamente aristocrático, o 

qual seguia valores considerados frívolos como o ócio, e desinteresse em detrimento daqueles 

mais louváveis, como paixão e trabalho, sendo possível inclusive relacionar esse tipo de 

comportamento a personagens como o Rei Luís XIV da França, conhecido como Rei Sol, e em 

toda narrativa acerca da vida dos aristocratas no extravagante, artificial e luxuoso Palácio de 

Versalhes. A representação da Maria Antonieta no filme homônimo de Sofia Coppola seria um 

bom exemplo dentro do cinema de um comportamento aristocrata pautado pela teatralidade, 

artificialidade, ócio e desinteresse. Do ponto de vista político, o camp seria uma apropriação 

pelo sujeito comum desse comportamento. 

A vida do Dândi do século XVIII também cabe ser analisada como antecessora desse 

tipo de comportamento. O dândi era um tipo de pessoa portadora de grande senso de estética e 

de bom gosto, porém, não necessariamente integrante de uma verdadeira aristocracia. Essas 

pessoas davam enorme valor à aparência exterior e a superficialidades ao invés do conteúdo e 

outros valores honrados pela burguesia. Outra característica importante seria no próprio humor, 

sempre irônico, dessas figuras ao tornar coisas irrelevantes importantes, paralelamente 

assumindo um comportamento blasé perante assuntos considerados caros aos ideais burgueses. 

 
O homem rico, ocioso e que, mesmo entediado de tudo, não tem outra ocupação senão 

correr ao encalço da felicidade; o homem criado no luxo e acostumado a ser obedecido 

desde a juventude; aquele, enfim, cuja única profissão é a elegância sempre exibirá, 

em todos os tempos, uma fisionomia distinta, completamente à parte. O dandismo é 

uma instituição vaga tão estranha quanto o próprio duelo; muito antiga, já que César, 
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Catilina e Alcebíades nos deram alguns modelos brilhantes [...]. (BAUDELAIRE, 

2011, p. 47). 

 

O dândi então seria o substituto de valores aristocráticos em questões culturais 

(SONTAG, 1987). Há uma grande semelhança entre o comportamento camp e dândi, 

principalmente na questão de aparência, artificialidade e teatralidade pelo fato da maioria desses 

homens do movimento dandista passar-se por aristocratas quando na realidade não o eram, 

entretanto existe uma clara diferença no que tange a sensibilidade desses termos quanto forma 

de recepção de obras de arte. 

Talvez o maior exemplo de dândi e último grande esteticista, não é coincidência também 

Susan Sontag sempre citá-lo em seu artigo, seria o romancista Oscar Wilde, assim como o 

personagem principal de seu único romance lançado em 1890, O Retrato de Dorian Gray. O 

livro trata de temas pertinentes tanto ao dândi quanto a um comportamento camp, como arte, 

vaidade e manipulações, uma vez que o seu protagonista é corrompido pela própria preocupação 

com a aparência estética e o bom gosto. 

Apesar de ser possível encontrar várias prováveis raízes ao comportamento camp, é 

imprescindível retomá-lo como uma forma de se portar da cultura homossexual, principalmente 

como prática de resistência responsável por criar um senso de comunidade imprescindível em 

um ambiente opressor. Com isso é válido localizar esse tipo de comportamento em seu berço 

mais genuíno, para tal regressaremos a Londres vitoriana. 

Nessa época é possível encontrar registros de um tipo mais próximo do comportamento 

aqui estudado, principalmente durante o século dezoito e dezenove nas chamadas Mollies 

Houses, um lugar de socialização da cultura homossexual masculina, esses lugares poderiam 

ser tavernas, casas de café ou até mesmo quartos privados. O lugar não era apenas de encontros 

sexuais, também havia várias apresentações artísticas e de entretenimento, como os rituais de 

mock-birth. Durante esses rituais um homem vestido de camisola representava o papel de uma 

mulher dando à luz assistida por outros Mollies, como eram chamados os frequentadores, 

representando as parteiras (midwifes). Essas cerimônias aconteciam em noites especificas: as 

Festival Nights, esses eventos certamente aconteciam como uma forma de aliviar o estresse sob 

o qual esse grupo particular vivia. Podemos também ver certa paródia associada a esse tipo de 

performance, uma ironia causada pela incongruência. Nesse caso, fruto do fato de um homem 

fazer o papel de uma mulher, ainda mais em um ritual como o parto. Essa incongruência e sua 

consequente ironia é considerada uma das principais características de uma performance 

tipicamente camp pautada pela teatralidade a artificialidade. 
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Essas podem ser consideradas as raízes do comportamento camp presentes ao decorrer 

da história e associada a um grupo especifico, configurando-o como código pessoal, ficando 

ainda mais clara a sua relação com a cultura homossexual masculina, evidente nos relatos 

datados desde o século XVIII, reforçando a condição do camp como forma de expressão de um 

grupo marginalizado.  

É muito interessante a relação construída por Sontag entre o comportamento camp e a 

arte decorativa, artificial e extravagante, chamando de uma forma de sedução, a qual emprega 

maneirismos extravagantes muitas vezes sujeitos a uma dupla interpretação, gestos cheios de 

duplicidade, com um significado espirituoso para entendidos e impessoal para leigos.  

(SONTAG, 1987). 

Ao decorrer da história podemos identificar as características de um comportamento 

camp que convergem para uma sensibilidade, como a sua relação com a paródia, ironia e a 

extravagância. E demonstra como ele representa uma gama de características com um 

significado esotérico especificamente para uma cultura homossexual, se valendo da ideia de 

dupla interpretação e inversão dos valores. 

 

1.2 A sensibilidade camp 

 

Outra faceta do camp, complementar ao comportamento e fundamental para a sua 

configuração como estilo e estética, é a da sensibilidade ou gosto pessoal.  Diferentemente do 

comportamento, a sensibilidade é subjetiva e, portanto, refém de variações e interpretações. 

Não se trata mais de gestos ou maneirismos, mas sim de uma formar de entender o mundo e, 

mais ainda, de uma postura particular de recepção a produções artísticas e de entretenimento. 

Para fazer uma análise desse tipo de sensibilidade nos debruçaremos nos trabalhos de Jack 

Basbucio (1993), além dos de Susan Sontag (1987), principalmente por traçar um paralelo mais 

claro com o cinema. 

A sensibilidade camp sempre quer mais: quer confundir e ao mesmo tempo fazer rir, 

quer combinar a teatralidade, ironia e esteticismo e ter como produto uma ode ao artifício. É 

uma valorização de elementos considerados vulgares aos olhos do padrão de beleza clássico, 

valorizado pelos gregos e durante grande parte da história da arte, cujos elementos principais 

eram características como sobriedade, equilíbrio e harmonia. 

A sensibilidade camp está configurada em uma apreciação por objetos e obras de cunho 

vulgar, apreciação esta consciente e inserida em uma forma particular de recepção diante desses 

objetos. Por exemplo, ao apreciar as imagens explicitas em filmes como Flaming Creatures 
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(1963) de Jack Smith ou a atmosfera de decadência nos filmes de Paul Morrisey, até mesmo a 

apreciação por essa decadência em filmes como All About Eve (1950) ou Sunset Boulevard 

(1950).  

O olhar do espectador e do realizador camp carrega um prazer por desbancar o sério 

tornando-o frívolo, partindo basicamente de uma visão cômica do mundo sustentada pela ironia. 

Tal pensamento complexifica o que poderia ser simplesmente categorizado como uma atração 

pelo vulgar e uma consequente repulsa pelo belo, e acaba por estabelecer um “bom gosto para 

o mau gosto”, ignorando assim distinções rígidas entre cultura erudita e cultura popular, ou alta 

e baixa cultura. Esse modelo de apreciação é identificado na filmografia do cineasta americano 

John Waters (AKA O Rei do Mau Gosto; AKA O Papa do Trash), principalmente em seus 

filmes protagonizados por Divine, nos quais fica clara a glorificação ao abjeto e do marginal 

com humor. Bastar lembrar a infame cena na qual Divine como fezes de cachorro no clássico 

Pink Flamingos (1972). Essa característica peculiar é um dos motivos dele ser 

reconhecidamente o maior expoente da sensibilidade camp dentro do cinema, sendo um dos 

responsáveis por defini-la também como um estilo de produção durante os anos setenta e 

oitenta. 

Nesse momento é possível observar como a sensibilidade dândi se diferencia de uma 

sensibilidade camp. O primeiro sempre valoriza o bom gosto principalmente em relação à 

moda, enquanto o segundo delicia-se com o feio e o inatural, com o disforme e ultrapassado, 

configurando-o mais como uma forma de apreciação do que de julgamento, sobretudo uma 

apreciação pelo vulgar e marginal em uma proposta quase sempre cômica de visão do mundo, 

“[...] é a resposta ao problema de como ser dândi na era da cultura de massa.” (SONTAG, 1987, 

p. 10). Seria a proposta de ser dândi e exagerado justamente em um contexto onde a lógica da 

aristocracia não existe mais. 

Uma notável característica dessa sensibilidade é justamente essa aversão às instituições 

legitimadoras de gosto, as quais definem uma separação rígida entre o belo e o feio, o agradável 

e o desagradável. Ao rejeitar esse tipo de divisão promove-se uma nebulosidade entre a cultura 

erudita e a de massas, a alta e a baixa cultura. 

O conceito de high/low culture torna-se mais proeminente a partir o século XIX com o 

objetivo de hierarquizar as estéticas modernas, não apenas as separando em termo de qualidade, 

como também por meios de produção, em instituições culturais cujo objetivo não é o lucro (alta 

cultura) e as indústrias de objetivo comercial, caracterizando-a como cultura de massa. 

Esse borramento dentro dos estratos da cultura acaba aproximando o camp de 

movimentos artísticos pós-modernos, que rejeitam as teorias e práticas dessa divisão rígida. Por 
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exemplo, contemporâneo ao camp temos a pop art que promoveu uma real aproximação entre 

esses diferentes estratos através obras de Andy Warhol e Roy Lichtenstein, afinal objetos e 

imagens tirados do consumo popular ocupam o espaço dentro de museus e galerias de arte. 

O camp então se situaria entre a alta e a baixa cultura alimentado por uma postura 

irônica, diferenciando-o então do essencialmente trash e seu completo culto pelo ruim, e 

também do kitsch, por ter a alta cultura como o padrão a ser seguido. Ele se coloca à disposição 

da construção de um novo imaginário dentro de um contexto social que vê a contestação da 

heternormatividade e do patriarcado, em uma busca por sérias mudanças nos papéis sociais. 

Podemos colocar como exemplo durante os anos sessenta o movimento feminista e o 

movimento gay pós Stonewall. 

  

O camp aparece como uma estratégia corrosiva da ordem, no momento em que 

políticas utópicas e transgressoras parecem ter se esvaziado de qualquer apelo, e para 

os que não querem simplesmente aderir à nova velha ordem global do consumismo, 

em que a diferença é oferecida a todo momento, em cada esquina, em cada 

propaganda. (LOPES, 2002, p. 103). 

 

Nessa passagem dos anos cinquenta para os sessenta a cultura de massas começa a se 

assumir como forma de entretenimento, indo contra o discurso de caráter esnobe da cultura 

erudita. Vemos aqui uma ebulição da chamada pop culture, que influenciaria o conceito de arte 

e de entretenimento, abraçando conceitos como beat e folk ao promover uma cultura mais jovem 

e distante da erudita. Nesse contexto, ocorre o renascimento do camp dentro de uma mídia 

popular, acompanhado de um contexto sociocultural efervescente marcado pela contracultura e 

por movimentos sociais alternativos.  

Para caracterizar o camp dentro de uma cultura pop é necessário primeiramente 

direcioná-la como um discurso destinado a um público de massas. Essa cultura, inserida em um 

período moderno, distingue-se do folclore, pois é produzida em massa, e da alta cultura, por ser 

consumida em massa. O camp está inserido nesse contexto justamente se levarmos em conta 

uma definição da cultura de massa, não como algo que é apenas popular, mas sim como uma 

força de oposição dialética ao domínio da cultura de elite dentro de uma dada sociedade. 

A ascensão do camp dentro de uma cena cultural dos anos sessenta acabou por 

automaticamente associá-lo com uma Pop Revolution. Inclusive esse gosto camp (teatral, 

flamboyant, brega e irônico) ligou-o também com outro elemento artístico popular, a Pop Art, 

é interessante ver esse processo como uma consequência natural da universalidade do pop. Dito 

isso, é necessário observar como essa sensibilidade se distancia de tantas outras 

contemporâneas, Andrew Ross, por exemplo, considera a própria ideia de um pop-camp 
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altamente contraditória, afinal camp sempre foi o gosto in de uma minoria. (ROSS, 1993). 

Aliado a isso, uma das características dessa sensibilidade é justamente o fato de a fim de 

apreciá-la é necessário se localizar fora de um gosto mainstream.  

Uma aura elitista cultural acerca da história do camp é responsável por separá-lo do pop 

em geral, justamente por essa história se referir a um passado de vivência dessa sensibilidade 

fora do mainstream. Mark Booth (1983) inclusive comenta o fato de essa própria sensibilidade 

usar o pop para se fazer aceitável, de forma que, enquanto o pop produz significado, camp 

subverte esse significado. Consequentemente, enquanto ambos os elementos compartilham 

características em comum, como o fantástico e imagem/estilo, essas são utilizadas ou expostas 

de maneiras diferentes. Por exemplo, ao se comentar estilo, ele pode ser traduzido como old-

school, para o pop, e anacrônico, para o camp. 

A partir desses elementos, o camp acaba criando uma interpretação alternativa para 

novos significados ao senso de realidade. Apesar dele estar inserido em um contexto da 

Revolução Pop, carrega suas distinções, assim como ele tem suas distinções de termos como 

kitsch e trash.  

Então o camp, dito inicialmente apenas como uma prática e comportamento de origem 

da cultura homossexual, ao passar pela experiência pós-moderna de dar às formas 

reconhecidamente baixas de entretenimento e cultura o status de “cultura intelectual”, transita 

de uma linguagem dos marginalizados para uma variante de sofisticação. Esse afastamento do 

camp da própria cultura homossexual será revisado com profundidade mais adiante. 

 

E em terceiro lugar entre as grandes sensibilidades criadoras está o Camp: a 

sensibilidade da seriedade fracassada, da teatralização da experiência. O Camp rejeita 

tanto as harmonias da seriedade tradicional quanto os riscos da identificação total com 

estados extremos de sentimento. (SONTAG, 1987, p. 9). 

 

Em Notas Sobre o Camp a autora separa a sensibilidade camp como sendo a única 

essencialmente estética, diferenciando-a de uma sensibilidade série e moralizante da cultura 

erudita e de uma segunda sensibilidade identificada na tensão entre moralidade e paixão estética 

erudita resultante dos estados extremos de sentimento, encontrada nas vanguardas 

contemporâneas do século XX. Essa terceira sensibilidade, camp, seria o da seriedade 

fracassada. 

Essa estética além de ter raízes no próprio comportamento camp, como pode ser visto 

no caso dos aristocratas e até mesmo dos dândies, tem como base fundamental a atração pelo 

extravagante, over the top e o excesso, uma predileção ao estilo em detrimento da beleza. 
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Podemos falar de um esteticismo quanto maneira de ver o mundo como fenômeno estético, em 

questão de artifício e estilização. “O estilo sobre o conteúdo; a ironia sobre a tragédia”. 

(SONTAG, 1987). Esse esteticismo é de certa forma, oposto a uma moralidade puritana, uma 

vez assumindo um comportamento egoísta na vida e trivialidade na arte.  

 O Camp quer transformar o ordinário em extraordinário. Em termos de estilo significa 

performar em detrimento de existir, aproximando-o da teatralidade. Jack Basbucio (1993) em 

seu artigo The Cinema Of Camp (AKA Camp and the gay sensibility), discorre como essa 

necessidade de se projetar como individuo, de explorar os limites de uma personalidade, pode 

ser uma forma de se proteger diante de um mundo insensível e julgador. Ele assim faz uma 

associação importante com essa sensibilidade e as minorias marginalizadas, aqui especialmente 

aos homossexuais, estabelecendo também o camp como uma ferramenta de sobrevivência e 

política, diferentemente de Sontag que trata o termo como essencialmente apolítico.  

Basbucio (1993) ainda segue falando da importância do estilo como formador de 

significado, consequentemente uma expressão do emocional. O estilo, portanto, é consciente, 

nunca natural e sempre adquirido. Ao se tratar do camp esse estilo sempre será carregado de 

exagerado e extravagância a fim de enfatizar não o que uma pessoa é, mas com o que ela se 

parece. Esse tipo de característica também pode explicar o fato dos filmes musicais, exagerados 

em sentimento, nostálgicos e fantásticos, assim como o melodrama e até mesmo o horror terem 

grande afinidade com essa sensibilidade. 

O artigo de Jack Basbucio (1993) complementa grande parte das dúvidas deixadas pelo 

artigo de Sontag (1987), uma vez que ele oferece uma visão mais direta e menos subjetiva das 

qualidades camp, além de trazer uma relação mais próxima com o cinema. Em seu estudo ele 

acaba definindo-o como uma relação entre atividades, situações e pessoas envolta por uma 

sensibilidade gay, pautada em elementos como ironia, esteticismo, teatralidade e humor. 

A relação do camp com a ironia é identificada em sua forma de fazer humor com base 

na incongruência entre sujeito e contexto, assim como a ironia é uma forma retórica de se dizer 

o contrário daquilo que se pensa. A principal incongruência existente dentro dessa estética seria 

entre o feminino e masculino, justificando também o seu gosto pela androgenia. Basta ver 

alguns dos ícones dessa sensibilidade como Greta Garbo ou David Bowie, cuja própria atração 

residia justamente em suas aparências andróginas, a primeira principalmente em seu filme 

“Rainha Christina” (1933), no qual se traveste de homem. De acordo com Sontag (1987) o gosto 

pessoal camp sugere uma atração por aquilo marcadamente atenuado e ao fortemente 

exagerado, essa predileção por si só já é uma contradição nesse gosto por extremos que depois 

seriam subvertidos por intermédio da paródia. 
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[...] aliado a esse gosto andrógino, há uma tendência ao exagero das características 

sexuais e aos maneirismos da personalidade.  A melosa e resplandecente feminilidade 

de Jayne Mansfield, Jane Russel, Virginia Mayo; a exagerada masculinidade de Steve 

Reeves, Victor Mature [...]. (SONTAG, 1987, p. 4). 

          

A sensibilidade camp também trabalha com a incongruência entre o novo e o velho. 

Essa característica está presente em filmes como Sunset Boulevard (1950), principalmente na 

relação estabelecida entre Joe Gillis (William Holden), um jovem escritor sem sucesso e Norma 

Desmond (Gloria Swanson) uma estrela de cinema mudo decadente. O olhar camp reside em 

apreciar a ironia desse tipo de relação e em elementos como a famosa fase proferida por Norma 

Desmond ao justificar o seu afastamento dos filmes. Glamorosa e confiante ela diz “...continuo 

grande. Os filmes é que se tornaram menores”, esse tipo de relação também dialoga com a 

atração pela nostalgia e decadência.  

A incongruência entre o sagrado e profano também pode ser vista no romance O Retrato 

de Dorian Gray ou no filme de Mae West Santa Não Sou (Wesley Ruggles, 1933). Essa marca 

estaria presente em outras obras de sua filmografia fortemente atacada por críticos moralizantes 

devido à persona altamente sexual de West e os seus roteiros recheados de frase de duplo 

sentido. (SONTAG, 1987).  

As características presentes em uma sensibilidade camp podem estar presentes em maior 

ou menor grau nas produções cinematográficas. Podem estar localizadas na direção de arte ou 

no roteiro, nos olhos do realizador ou nos olhos do espectador, mas, a tendência é de sempre 

seguirem os elementos principais de esteticismo, ironia e teatralidade, como demonstrado nessa 

fala. 

 

1.3 O camp e o ativismo LGBT 

 

Após discutir aqui a definição do que é ser camp, do comportamento a sensibilidade, 

assim como isso se traduziria em pessoas, objetos ou obras de arte, é importante debater a sua 

importância social e relacioná-lo mais profundamente com um tipo de comportamento que 

evocava pertencer e se identificar com o grupo, nesse caso remetendo a uma cultura 

homossexual. Esse comportamento é, acima de tudo, engraçado, o camp é divertimento, essa 

comedia é acima de tudo uma forma de autodefesa em uma sociedade opressora. O fato de 

poder se divertir as próprias custas deu força para muitos gays, no entanto veremos aqui como 

isso iria conflitar com um ativismo gay pós-Stonewall. 
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Como já foi possível observar nesse capítulo o camp é historicamente ligado a uma 

sensibilidade homossexual. Contudo a partir dos anos noventa podemos igualmente vê-lo com 

grande afinidade a Teoria Queer, principalmente com a efervescência de um Novo Cinema 

Queer. Ao se levar em conta o processo de higienização pelo qual o camp passou nas décadas 

seguintes a sua popularização, a configuração de uma teoria como a Queer fez com que essa 

sensibilidade encontrasse novamente uma voz política mais proeminente, principalmente no 

final dos anos noventa, e perdurando até hoje. 

É necessário localizar a Teoria Queer historicamente em um contexto no qual a 

hegemonia heterossexual começou a ser cada vez mais contestada e a ser vista como uma forma 

de garantir privilégios políticos, culturais e até mesmo econômicos a quem vive dentro nessas 

precisões. No auge da epidemia da AIDS ficou ainda mais claro como o desejo homossexual 

ainda era encarado como uma ameaça à sociedade, ou seja, aqueles considerados anormais, 

abjetos e queer eram marginalizados e vítimas de violência. Com isso a apropriação de uma 

palavra, queer, carregada de sentidos negativos para designar uma corrente de pensamento pode 

ser vista como um ato de ressignificação da injúria. Resumidamente podemos definir queer 

(estranho ou esquisito) como uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente 

aceitas. 

A resposta civil à perseguição resultante da epidemia da Aids pode ser vista na criação 

de movimentos como Queer Nation e o ACT-UP (AIDS Coalition to Unleash Power), enquanto 

na academia intelectuais passaram a discutir esse cenário político e social, problematizando-o. 

A esse conjunto de vozes e reflexões deu-se o nome, a partir de 1991, de Teoria Queer. A teoria 

queer então seria basicamente uma teoria de empoderamento dos corpos subalternos, não o 

empoderamento assimilacionista, que faz esses corpos e desejos considerados transviados 

ocuparem os espaços. (PRECIADO, 2002). 

Essa corrente de pensamento levantou a debate termos como heterossexismo, 

heteronormatividade e matriz heterossexual, conceitos que permitem críticas a aspectos 

normalizadores presentes na vida social. Vamos falar como essa sensibilidade queer é abordada 

no cinema camp no próximo capítulo. 

Essa ligação entre queer e o camp fica clara nos trabalhos de John Waters, nos quais ele 

sexualiza o considerado moralmente ofensivo e glorifica o abjeto sempre com pitadas de humor. 

Vemos em seu cinema uma capacidade de achar beleza nos lugares e nas pessoas menos 

prováveis, afinal são indivíduos que raramente são privilegiados com espaço no cinema 

mainstream, e nunca são retratados como portadores ou alvos de desejo. (VIEIRA, 2015).  
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Primeiramente, é importante enfatizar o fato de nem tudo gay, ou vinculado ao universo 

homossexual, deve ser necessariamente camp, mas ainda assim esse elemento torna-se 

definidor dessa identidade (LOPES, 2002), ainda mais levando em conta um momento pré-

Stonewall. Portanto, é válido compreender o comportamento e a sensibilidade camp como um 

dos vetores de uma subcultura homossexual, e interpretá-la como ferramenta de sobrevivência, 

identidade e representatividade, principalmente em um contexto hollywoodiano de segregação.  

 Quando Susan Sontag (1987) descreve o Camp com sendo essencialmente apolítico ela 

acaba ignorando a importância política do termo dentro da comunidade gay. Como resposta, 

nas décadas seguintes vários teóricos também publicariam artigos a fim de reivindicar a 

importância da sensibilidade gay para a própria contextualização do termo.  

Jack Babuscio (1993) vai argumentar a necessidade para o entendimento do camp como 

estilo, compreender primeiramente a própria sensibilidade gay. Ele então define essa 

sensibilidade como uma energia criativa que reflete conscientemente algo diferente do 

mainstream, carregando uma consciência de complicações humanas em relação ao sentimento 

de opressão social; em suma, o camp seria uma percepção de um mundo colorido, moldado, 

dirigido e definido por essa sensibilidade. (PORTER, 2011). 

Teóricos como o próprio Basbucio e Richard Dyer vão defender o camp como um 

produto da opressão, da necessidade de fingir e de se mascarar para se enquadrar em 

determinado padrão social. Junto a isso o defende como uma maneira de identificação dentro 

de um âmbito social e uma possibilidade de comunicação de valores culturais. 

Podemos ler a manifestação dessa sensibilidade gay no comportamento teatral típico do 

camp, esse comportamento seria fruto de uma consciência do artifício reproduzido nos papeis 

sociais, assim como uma postura de não conformidade aos perfis exigidos pela sociedade. O 

desprezo pela legitimização do gosto e pelas instâncias legitimadoras em geral seriam 

consequências dessa vivência das pessoas homossexuais e de uma super consciência dos papeis 

distribuídos para homens e mulheres, justamente por terem sido obrigados a se encaixar em 

comportamentos típicos de uma sociedade heteronormativa. 

Nessa mesma linha de pensamento está presente a relação entre o humor e a ironia como 

uma forma de lidar com as dificuldades impostas por sua posição marginal na sociedade. 

Podemos tomar como exemplo dessa postura os shows de Drag Queen, em sua ampla maioria 

de conotação cômica, como uma das principais performances camp inserida em uma cultura 

homossexual. Corroborando com esse pensamento, Basbucio (1993) ainda complementa que 

risadas, não lágrimas, são as escolhas de como lidar com a situação de dolorosa incongruência 

vivida pelos gays em nossa sociedade. 
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Durante o século XX o camp sempre fora alinhado a um comportamento e a uma 

sensibilidade homossexual. Entretanto a partir dos anos sessenta, com a popularização do 

conceito e com a crescente inclusão consciente de suas características em várias produções 

culturais, o camp vai para além do gueto gay. 

Podemos concluir, então, que se com a sua popularização o camp sofreu um processo 

de higienização, mas não podemos deixar de citar como resposta uma série de obras que 

destacaram os aspectos transgressores dessa sensibilidade, como pode ser visto nos filmes dos 

diretores de um cinema underground como Jack Smith, John Waters e Kenneth Anger. Esses 

trabalhos revelariam a importância política, principalmente em termos de representatividade, 

dessas obras em um contexto de emergência de um cinema mais alternativo e de baixo 

orçamento voltado ao público jovem. Esses cineastas levaram para as telas não apenas conceitos 

próprios do camp como artificialidade e excesso, mas também questões da própria vivência 

homossexual. 

Os cineastas independentes deste tipo tinham como grande característica produzir filmes 

a partir de suas próprias experiências, para eles a sua vivência era o principal material bruto a 

ser lapidado. Por isso, não era raro a presença em seus filmes de atores ou atrizes que pertenciam 

ao mesmo meio e trocavam as mesmas experiências. 

O maior exemplo certamente está no próprio trabalho de Andy Warhol e em sua parceria 

com o cineasta Paul Morrisey. A grande maioria de seus filmes tinha como ambiente as ruas de 

Nova York, onde os próprios cineastas estavam inseridos, em uma atmosfera junkie e 

decadente. Esses filmem contavam com as superstars de Warhol, pessoas que o acompanhavam 

em sua vida social. Essas figuras inclusive aparecem em seu filme Camp (1965), em uma 

tentativa de exemplificar o significado desse termo ele mostra diversas performances dessas 

superstars e outros artísticas engajados em sua obra. 

 Nesse contexto de representatividade e sensibilidade camp, é válido comentar a 

presença de mulheres transexuais e travestis, como Candy Darling, Jackie Curtis e Holly 

Woodlawn, nos filmes desses cineastas citados. A atuação de Holly inclusive é a parte mais 

lembrada do filme Trash (1970), de Paul Morrisey, e o seu gênero não representa um arco 

dramático ou motivo cômico para a narrativa, ela apenas interpreta a namorada frustrada de Joe, 

vivido pelo sex symbol underground Joe Dallesandro. Ao apresentar a travesti Holly Woodlawn 

como uma mulher completa, Morrissey aceita sua transformação biológica como um imperativo 
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psicológico honesto, em um grau que nenhum filme americano tinha feito ainda. (YACOWAR, 

1993, p. 44 apud BETTIM, 2014)1. 

O filme não fica preso a diálogos roteirizados e a uma estrutura narrativa rígida, assim 

como no que tange o movimento de câmera e as escolhas de enquadramento que flutuam 

explorando o corpo e a degradação das personagens enquanto ouvimos as suas vozes 

cambaleantes. Além de expor o corpo em suas imperfeições, também é interessante atentar a 

uma crítica da glamourização das drogas e até mesmo nas relações interpessoais estabelecidas 

na época, nas figuras satíricas da Rich Girl, por exemplo. Nesses tipos de filmes já podemos 

ver alguns traços de um camp consciente. 

Como dissemos no começo dessa fala, nem tudo gay pode ser considerado 

inevitavelmente camp, por isso é importante expor como essa relação entre os dois é complexa 

em termos de política e de representação. Esse estranhamento ficaria claro com a emergência 

de movimentos ativistas homossexuais que refutavam muitos dos estereótipos reforçados pelo 

camp, além de ir contra essa sua visão estritamente cômica do mundo.  

Com a revolta de Stonewall em 1969, um marco do movimento, floresceriam nas 

décadas seguintes vários estudos gays e lésbicos cujo objetivo era compreender e analisar a 

vida não-heterossexual. Estudos esses de extrema importância, porém, que não buscavam 

questionar ao fundo a ordem heterossexual vigente, pouco reconhecendo outras dissidências de 

gênero como transexuais ou travestis. Esse questionamento viria com a concretização de uma 

Teoria Queer. Como o comportamento camp é uma prática cultural de resistência de um 

momento antes da revolta de 1969, quando o próprio movimento homossexual entra em um 

novo momento de ativismo é compreensível que algumas de suas práticas mais antigas seriam 

contestadas, entre essas o camp. 

 A grande maioria desses ativistas enxergava o camp, assim como tudo aquilo 

representado por ele, como uma forma de reforçar estereótipos considerados corrosivos para a 

comunidade. Essa visão era embalada pelas críticas que consideravam o camp a representação 

do conformismo, criticando, por exemplo, a sua falta de seriedade e autoironia corrosiva. Logo, 

o comportamento atrelado a essa sensibilidade ficou tachado de um tipo de comportamento 

típico de old queen: a bicha velha.  

Esses argumentos tomam mais corpo no final dos anos setenta, quando esses ativistas 

passam a se organizar a partir do modelo assimilacionista dos movimentos étnicos e de 

minorias. Eles então se agrupam em duas identidades engessadas, lésbica e gay, na busca pela 

                                                           
1 YACOWAR, Maurice. The films of Paul Morrissey. Cambridge: Cambridge - Print on, 1993. 
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igualdade de direitos. Nesse momento é perceptível como essas identidades passam por um 

processo de higienização, afastando-se de suas expressões mais radicais. Esse afastamento 

acabou por delegar o camp novamente para as margens da cultura homossexual. Assim, durante 

os anos oitenta, proliferou-se essa tendência entre as duas identidades bem formadas e sem 

desvios. (LACERDA, 2011). 

 Com a conceituação da Teoria Queer no final da década de oitenta, o camp viria mais 

uma vez a ter um lugar de destaque dentro dessa subcultura, principalmente ao levar em conta 

a efervescência de uma nova onda chamada de “Novo Cinema Queer” do final dos anos 

noventa. Nesse momento vemos o camp fazer a transição para um estilo e modo de 

performatividade não apenas estritamente gay, mas sim uma construção e visão queer de gênero 

e performance. Paralelamente a isso, artigos ligando o camp a uma Teoria Queer também foram 

lançados. Fica claro os momentos de crise entre o camp e o movimento gay e uma retomada 

embarcada pela Teoria Queer. O camp então encontrou novas vozes nesses cineastas dessa 

onda. 
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2.  O CINEMA CAMP 

 

Como visto, tanto elementos da sensibilidade quanto do comportamento camp 

começaram a convergir para um modo de produção e estilo audiovisual em meados dos anos 

sessenta, evidenciado nas obras do cinema norte-americano independente e underground que, 

por meio de uma linguagem de baixo orçamento, conseguiram introduzir elementos caros a essa 

sensibilidade tanto na narrativa quanto na estética do texto fílmico. Elementos esses aliados à 

questão de representatividade ao colocar em evidência uma tensão entre personagens 

marginalizados ou desviantes e aquelas encontradas no centro da sociedade, um tema recorrente 

nos trabalhos de Paul Morrissey, cujo cenário predileto é o submundo nova-iorquino. Esses 

embates e tensões são acionados a partir do uso de elementos como ironia, paródia e 

artificialismo. Nesse capítulo vamos nos atentar a como essas características foram trabalhadas 

dentro de exemplares de filmes deliberadamente camp a partir da década de setenta, e como 

elas encontram um espaço dentro de um Novo Cinema queer. No entanto é necessário comentar 

o fato de várias dessas características não serem exclusivas de um cinema dito camp, isso 

depende do modo como elas são trabalhadas. 

Ao comentar o camp como um possível modo de produção e estilo, é necessário salientar 

as suas próprias ramificações e contradições. Algumas produções mainstreams que trabalham 

com as características camp, apesar de usar os mesmos elementos de artifício, humor e 

teatralidade, têm seu possível potencial transgressor reduzido, como pode ser visto no clássico 

seriado Batman (1966). Essa sensibilidade é apropriada, fetichizada e explorada por uma cultura 

pop. De acordo com Bruce LaBruce esses exemplares abusam das características camp, no 

entanto lhes falta uma noção de esoterismo, algo compartilhado por um grupo, um código 

secreto, chamando-os simplesmente de “Bad Straight Camp”. (LABRUCE, 2012). Quando 

comento esse valor de transgressão diminuído digo especificamente em relação a uma 

representatividade queer, uma vez que seus alimentos foram apropriados por um contexto 

heteronormativo.  

O recorte escolhido se concentrará nos filmes nos quais essas características visuais e 

narrativas estão presentes, conseguindo estabelecer ao menos um potencial subversivo o qual 

reside principalmente no uso de elementos paródicos aliados com a Teoria Queer, ou seja, 

subversivo em relação a representatividades de vivências não heteronormativas. O objetivo 

desse capitulo seria justamente o de explicar como esses elementos essenciais ao camp 

influenciam na estética e na narrativa do filme, e como eles dialogam com essas vivências. 
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Podemos exemplificar esses elementos camp dentro do cinema ao colocar em evidência 

seu uso em momentos históricos diferentes, enfatizando como esses meios foram explorados 

de maneiras distintas: dentro de um cinema experimental intercalando imagens desconfortáveis 

e burlescas, como no caso do clássico Flaming Creatures (1963), de Jack Smith; voltado ao 

humor escatológico e grotesco de Female Trouble (1974), de John Waters; na artificialidade da 

mise-en-scène e na teatralização das ações em The Bitter Tears of Petra Von Kant (1972), do 

cineasta alemão Fassbinder; com elementos incongruentes, pelo anacronismo e 

intertextualidade como visto em Poison (1991) de Todd Haynes ou, a exemplo brasileiro, Doce 

Amianto (2013) de Guto Parente e Uirá dos Reis. 

Ou seja, esses fatores camp podem ser identificados de maneiras singulares em gêneros 

fílmicos completamente diferentes. No entanto em todos podemos encontrar elementos de 

intertextualidade e paródia. Elementos estes presentes tanto em um Old Queer Cinema, dos 

anos sessenta, quanto no New Queer Cinema. Relembrando que Ruby Rich apresenta ao termo 

New Queer Cinema nos anos noventa para descrever um ciclo de filmes feitos no final da 

década de oitenta e início da década de noventa que quebrou com as práticas cinematográficas 

convencionais para mostrar subjetividades alternativas, subversões genéricas e revisar histórias, 

tendo como cenário o início da Teoria Queer e crise da AIDS. 

Este modo de produção camp está aliado ao modo de recepção singular de obras de arte, 

com a capacidade do espectador em subverter os elementos clássicos vistos na tela. Para se ter 

um olhar camp é necessário estar fora de uma cultura mainstream. (BERGMAN, 1993a, 

1993b), ou seja, esse olhar diferente diante de elementos de um cinema clássico com capacidade 

de subvertê-los seria uma característica importante para produção desses filmes comentados. 

No entanto, isso não significa estar fora da cultura massiva por completo, uma vez que são 

trabalhados elementos intertextuais com essa indústria, mas em questão de esquemas 

comerciais de produção. 

Vários gêneros clássicos do cinema e suas características canônicas, principalmente o 

melodrama, seriam desconstruídos por certo olhar camp, dando assim outro significado para 

essas obras (LOPES, 2016).  Esse olhar, por sua vez, reforça a relação intrínseca entre o camp 

e o passado. 

É interessante fazermos então uma divisão entre o camp deliberado e o ingênuo com o 

objetivo de entender o potencial paródico desses filmes e, ao mesmo tempo, compreender como 

ocorre esse diálogo entre os seus elementos irônicos perpassando por temas como glamour, 

decadência e passado. 
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Sontag, em seu artigo Notes On Camp, divide o camp em ingênuo e deliberado, o 

primeiro completamente inocente de sua seriedade falha, e o segundo completamente 

consciente da reação produzida por abusar das comentadas características tanto do 

comportamento quanto da sensibilidade camp. Outro acadêmico, Philip Core (1984), prefere 

definir o camp como uma maneira particular de olhar as coisas. Essa definição encaixa-se 

nessas duas formas de produtos do camp, enquanto o ingênuo o olhar está no espectador, e na 

sua postura irônica de recepção dos filmes, no deliberado o camp está a princípio no olhar do 

realizador. De acordo com Charles Ludlam (1992), considerado um mestre do teatro desse 

estilo, não devemos encarar o camp como algo literal e fazer uma lista de objetos ou obras que 

atendam a essa sensibilidade, uma vez que ela está ligada muito mais a habilidade de perceber 

as coisas de forma única e de inverter os seus valores.  

Seguindo essa linha de pensamento dos intelectuais citados, grandes obras 

cinematográficas foram também consideradas exemplares com características camp, seja pelo 

estilo de atuação ou construção das personagens sempre muito dramáticas, como as vividas por 

Bette Davis, ou pela teatralidade em sua execução, os filmes de Sternberg com Marlene 

Dietrich, ou pelo uso exemplar de cânones melodramáticos, como nos filmes de Douglas Sirk. 

Inclusive os filmes deste viriam a ser uma grande influência ao cinema de John Waters, 

Fassbinder ou nos filmes de baixo orçamento de George Kuchar, cineastas cujas obras contêm 

elementos camp. 

Ainda é relevante apontar a influência do fator tempo nessa qualidade camp desses tipos 

não intencionais. Grande parte das atuações antes consideradas naturais pode, com a ajuda do 

tempo, ser vista como camp pelo seu alto grau de estilização. Classificar determinadas atuações 

como tal não significa menosprezá-las ou zombar delas, mas sim ressaltar uma tendência de 

exagero na construção de papeis sexuais superficiais e marcadamente estereotipados tanto 

masculinos quanto femininos. 

Esses personagens tipificados normalmente eram desempenhados por grandes estrelas, 

tornando fundamental dentro desse cinema a valorização de grandes personagens e atuações 

em um contexto de alta do Star System de Hollywood. Levando a outra característica 

relacionada ao potencial camp: a atração por personagens intensas. Explicando assim a clara 

preferência por figuras igualmente intensas como Greta Garbo, Bette Davis, Bette Midler e Mae 

West, essas ao exagerar certas características consideradas típicas de uma mulher, como 

feminilidade, fragilidade ou dramaticidade de certa forma denunciavam um caráter compulsório 

desses elementos e na própria construção de personagens femininos. (NEWTON, 1993). 
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É relevante reforçar a importância em especial de Mae West primeiramente por 

reconhecer o seu próprio potencial camp, e também por parodiar essa tipificação de personagens 

da mulher, como a vamp ou good-bad girl. (ROBERTSON, 1996). A atriz seria redescoberta 

em meados dos anos setenta por uma nova geração, tornando-se um ícone da televisão noturna 

e de festivais de cinema devido a sua volta no cult Myra Breckinridget (Michael Sarne, 1970) 

e Sextette (Ken Hughes, 1978). “Extravagante, alegre e vulgar... West tornou-se disponível para 

redefinição de acordo com os códigos e valores contemporâneos de gosto” (ROBERTSON, 

1996). Apesar da graça da atriz ser justamente no fato de estar obsoleta, é necessário realçar 

como seu potencial camp anterior, nos seus filmes dos anos 30, ou seja, em pleno Código Hays. 

Seus filmes, passados no século XIX, parodiavam as tradições de entretenimento burlesco e 

feminino, criando uma distância irônica dos estereótipos produzidos por essas próprias 

tradições. 

Quando as personalidades das personagens são confundidas com as personalidades dos 

próprios atores ou atrizes há uma crescente fascinação por estrelas como Bette Davis e Judy 

Garland, não apenas com os seus filmes, mas também com as suas vidas pessoais. Levando 

consigo a máxima do camp ser a valorização da personagem e a teatralização da vida. 

Bette Davis, aliás, pode ser considerada camp pela intensidade em sua atuação e em sua 

carreira. Seu modo de falar rápido e cortante, a sua risada rouca ou o modo como fumava 

projetando a imagem de uma autoridade emocional. No estilo ela consegue passar a sua 

mensagem, assim como Mae West com suas falas de duplo sentido e personagens sempre 

sexualmente confiantes. Os status até hoje inalterados de divas camp dessas estrelas, assim 

como divas do público gay, que construiu um jogo de identificação por elas, ressalta a ligação 

dessa sensibilidade com o passado, e ainda mais com um momento distante cheio de glamour 

da época das deusas e dos deuses de Hollywood. Uma ligação fomentada por essa capacidade 

de fazer uma releitura, muitas vezes irônica, do passado.  

Vamos nesse momento relembrar uma cena icônica de Bette Davis como a ex-atriz 

mirim Baby Jane. Jane, agora uma senhora, caminha lentamente pela escada. Ela segura uma 

bandeja e dobra o corredor para levar o jantar a sua pobre irmã, confinada a uma cadeira de 

rodas, personagem de Joan Crawford. Davis tem o seu rosto coberto por uma maquiagem 

assustadoramente grotesca, a qual a atriz fez questão de usar, enquanto Crawford carrega uma 

áurea submissa. O jantar está servido. Blanche (Joan Crawford) abre bandeja e grita em 

desespero. Ela olha para a gaiola vazia. Não demora a chegar a evidente conclusão: sua irmã 

mais velha em um ato hediondo lhe servira o papagaio de estimação como jantar. O Que Terá 

Acontecido a Baby Jane (Robert Aldrich, 1962) tem cenas que poderiam facilmente ser 
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retiradas de um filme de horror, no entanto ela é constantemente parodiada em louvor as 

atuações dessas duas damas de Old Hollywood. A maldade de Baby Jane é tão excessiva que 

pode ser facilmente levada para o lado cômico. Esse exemplo é interessante para comentar o 

potencial irônico nas releituras das obras clássicas do cinema, veremos referências a esse filme 

ou a essa sequência em particular em obras camp como Serial Mom (John Waters, 1994), Die, 

Mommie, Die (Mark Rucher, 2013) e em episódios de Rupaul’s Drag Race. 

Claramente o conteúdo extrafílmico da obra em questão contribuiu para essa 

interpretação camp do produto, como a conhecida rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford. 

O fato de o próprio cinema hollywoodiano estar perdendo espaço para a televisão também é um 

dado que enfatiza essa aura decadente ao redor do filme. Inclusive há uma sequência na qual 

Blanche assiste aos seus próprios filmes serem reprisados na televisão, em um momento 

nostálgico. Nesse contexto, o início da década de sessenta viu a recirculação de clássicos do 

cinema na televisão, dando base para a primeira onda de nostalgia e um cult a Hollywoodiana 

– uma decadente fascinação com morte e glamour. (ROSS, 1993).  

É válido comentar a ansiedade já vivida nessa fase de Hollywood, evidenciada por outro 

filme do mesmo período, A Malvada (Joseph L. Mankiewcz, 1950), no qual Marilyn Monroe 

faz o papel de uma atriz ingênua e sem talento na busca de uma carreira em um espaço deixado 

pela aposentadoria de uma grande estrela da Broadway vivida por Bette Davis. Novamente 

colocando a mostra o novo/velho e o glamour/decadência, uma característica importante da 

sensibilidade camp, como visto no capítulo anterior. 

Particularmente em A Malvada assistimos a delicada hierarquia cinema e teatro ganhar 

um temido terceiro elemento, a televisão. A partir desse momento vemos como uma aristocracia 

desintegrada que agora serve como sintoma do presente e do futuro declínio, ou crescente 

democratização, do “film médium”. É essa incongruência histórica desse deslocamento 

responsável por criar o mundo trágico-irônico e seus elementos, explorados em sua maioria 

pela paródia. (ROSS, 1993). 

Essa tensão vista de maneira irônica entre o passado e o presente criou um campo fértil 

em termos de paródia para os filmes deliberadamente camp. Podemos tomar como referência 

um dos primeiros filmes ditos camp, o clássico Hold Me While I’m Naked (1966). O curta-

metragem de George Kuchar segue um cineasta independente frustrado com as suas próprias 

pretensões artísticas e suas tentativas de finalizar um filme, a personagem é vivido pelo próprio 

diretor em uma grande paródia tanto da indústria de Hollywood quanto dos próprios filmes 

avant-garde, primeiramente por se inspirar nos melodramas technicolor, principalmente na 
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escolha por cores saturadas, e ainda por tratar de um tema recorrente e muito caro aos filmes de 

vanguarda, a relação artista, obra e o mundo.  

O filme já apresenta a sua proposta de uma estética artificial logo nos créditos iniciais, 

uma música pop enérgica toca enquanto as cartelas iniciais aparecem sobrepostas a luzes 

coloridas pulsantes. Essas características de saturação dos elementos, como a iluminação, cores 

e a música permeiam todo filme. A relação do “filme dentro de um filme” também é 

estabelecida logo no início quando ouvimos a voz do diretor dando instruções para os atores 

em cena. 

 Alguns elementos clássicos do cinema são expostos por essa voz off. Em um plano 

conjunto uma mulher está deitada na cama, ao redor dela podemos ver a decoração kitsch e 

espalhafatosa, enquanto um homem, o qual vemos parcialmente, está em seu colo. Ouvimos a 

voz do diretor/Kuchar gritar “beijo”, logo a moça se inclina e beija o homem enquanto uma 

música romântica corrobora e preenche a ação descrita. Ao remeter a elementos comuns dentro 

de uma narrativa melodramática, o filme perpetua uma ideia de obviedade quando todos os 

elementos convergem para uma mesma ideia é um encontro romântico e devido a esses 

elementos logo nos lembramos de outras tantas cenas clássicas. Claramente como se trata de 

uma paródia vemos esse elemento ser repetido e levado ao exagero. Esse tipo de montagem de 

sequência é repetido diversas vezes durante o filme.  

No momento logo após a sequência comentada assistimos a mesma cena, agora filmada 

por fora de uma janela. A imagem não está nítida devido a textura do vidro, remetendo ao 

voyeurismo do diretor. Após gravar esse take, o diretor explica a intenção da sequência, assim 

como justifica o porquê de tal iluminação ou enquadramento, tudo muito rebuscado. Novamente 

a mesma cena pela janela, o exagero toma conta e ouvimos a marcha nupcial enquanto a mulher 

fica nua. 

O uso excessivo de elementos sonoros dispensáveis faz parte da paródia de elementos 

clássicos, sendo acionado mais uma vez quando o diretor anda pela rua, pensativo enquanto 

uma música de suspense preenche a tela, ou quando ele recebe a ligação da atriz dizendo que 

não irá mais participar do filme – ela ficara cansada de estar pelada em todas as cenas -, ele 

olha pela janela e mais uma vez entra uma música de tensão, brincando com a própria frustração 

do diretor enquanto ele observa a finalização do seu filme cada vez mais longe. Inclusive, a 

partir da metade do filme, Kuchar não mede esforços para se ridicularizar, principalmente 

quando intercala cenas de um casal fazendo sexo no chuveiro com cenas dele próprio 

rodopiando sozinho embaixo da ducha chuveiro de maneira ridícula.  
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Nos últimos minutos do filme o diretor não consegue mais se comunicar com ninguém, 

apenas ouvindo o telefone tocar. No final é revelado que mora com a sua mãe que lhe prepara 

o café, enquanto quebra a quarta parede e olha para a câmera “that’s a lot of things in life worth 

living for, isn’t there”. O diretor parodia os melodramas, os cineastas experimentais e ele 

mesmo em onze minutos nesse metafilme. Além disso, vemos essa ideia do ilusionismo tão cara 

aos filmes clássicos ser rompida. 

Devido à “má atuação”, figurinos chamativos, decoração e trilha sonora fora de moda, 

Kuchar consegue fazer uma paródia e uma homenagem as características narrativas e estéticas 

mais marcantes dos filmes clássicos de Hollywood, especialmente o melodrama. O tom de 

decadência certamente é acentuado pelo baixíssimo orçamento e certo amadorismo. 

Esse exemplo é pertinente para essa pesquisa justamente por ser dito o primeiro 

exemplar camp e por trabalhar as ideias mais discutidas nesse momento, como paródia, ironia 

e intertextualidade ainda dentro de um contexto independente e de baixo orçamento. Podemos 

até mesmo dizer se tratar de uma paródia a própria nostalgia vivida por esse período? Afinal 

alguns anos depois a 20th Century Fox pagaria para ter o seu próprio filme parodiado, o camp 

ingênuo Valley Of The Dools (1967). 

Dentro do cinema camp essa presença do passado é muito importante, no entanto a não 

estamos falando de um retorno nostálgico, mas sim fazendo uma reavaliação, um diálogo 

irônico e, isso ocorre, principalmente, na inserção de figuras da margem, ou excêntricos, de 

acordo com Linda Hutcheon, no que tange ao gênero, identidade sexual, raça ou classe, onde 

antes era um local ocupado pelo centro, aqui o homem branco heterossexual. 

O exemplo máximo talvez esteja nos filmes do John Waters ao colocar uma drag queen 

totalmente fora dos padrões de beleza para protagonizar filmes inspirados em melodramas 

clássicos, como acontece com as personagens de Divine tanto em Polyester (1981) quanto 

Female Trouble (1974), ambas inspiradas nos melodramas maternais ao focar muito nas 

relações tensas no relacionamento entre pais e filhos, inclusive tendo o clássico Sublime 

Obsessão (1954) como inspiração assumida para o segundo filme citado, justamente por se 

tratar dessa relação mãe/filha como tantos outros clássicos.  

 

2.1 Paródia e intertextualidade 

  

A partir da análise desse diálogo fundamental entre o passado e o imaginário camp, foi 

constatado como um elemento característico a esses filmes o uso da paródia e da 

intertextualidade. Enquanto o processo de revisão do passado foi um estilo recorrente no final 
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dos anos setenta e início dos anos oitenta, numa característica chamada por Nöel Carroll de 

cinema de alusão, esse conceito pode ser retomado, tomado as devidas precauções, em uma 

análise do uso desses elementos na maioria dos filmes do Novo Cinema Queer.  

Os anos setenta seria uma época importante para a fomentação do cinema de alusão em 

decorrência do novo contexto do cinema norte-americano. Alusão seria: citação, homenagem a 

gêneros, reinterpretação desses gêneros, recriação de cenas clássicas, shots, plots, diálogos, 

temas, gestos... ou seja, elementos da história cinematográfica que foram cristalizados e 

codificados durante os anos sessenta e início dos anos setenta. (CARROLL, 1982).  

Vemos então o gênero como símbolo, e a prática da imitação e do exagero desses 

elementos fílmicos como uma proposta dessa nova safra de diretores. Inclusive com a 

possibilidade de subverter esses gêneros ao trabalhar com esses elementos canônicos. Esse novo 

boom foi uma chamada para a democratização da arte, admitindo que os gêneros mais baixos 

entrassem no grupo canônico. Essa vontade foi acompanhada pelo movimento político de 

minorias, ou seja, esse processo fez parte de uma busca por identidade, pela construção de uma 

cultura alternativa acompanhada pelo ativismo político.  

A tendência à intertextualidade, assim como a paródia, é uma das principais marcas do 

Novo Cinema Queer. Apesar da grande diversidade entre os filmes desse cinema, eles são 

unidos por um estilo comum, o Homo Pomo, ou seja, há traços em todos esses filmes de 

apropriação, pastiche e ironia, assim como uma reelaboração da história. (RICH, 2015). Como, 

por exemplo, Doce Amianto ao extrapolar toda a atmosfera colorida de contos de fadas, 

inclusive incorporando-a na teatralidade do roteiro, com forte tom infantil, que trabalha 

ironicamente ao retratar as decepções amorosas da personagem principal. Com isso, principal 

diferença desse cinema para o de alusão seria justamente o fato do pastiche, o plágio, a alusão, 

a paráfrase e a citação não usarem a ironia como estratégia retórica, diferentemente da paródia. 

Na análise de um contexto pós-modernista, levando em consideração as ideias de Linda 

Hutcheon, é possível aproximar a teoria da paródia ainda mais de um cinema camp, 

principalmente quando vemos elementos antes ditos secundários da cultura ocupar uma posição 

válida em comparação a elementos antes essenciais para esse meio, no caso mais marcante, a 

originalidade. Um contexto próprio para o camp, cuja maior característica está justamente na 

valorização de elementos considerados, em sua maioria, superficiais. 

Para se obter a resposta do conceito de paródia depende para quem perguntamos. Nesse 

trabalho usaremos a definição feita por Linda Hutcheon, principalmente por estabelecer um 

diálogo com o próprio conceito de contexto pós-modernismo próprio do camp. No entanto, é 

válido frisar o seu embate com as ideias trabalhadas por outros intelectuais, como Fredric 
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Jameson, o qual argumenta que essa retomada do passado típica dos pós-modernistas é marcada 

pelo pastiche, ou seja, por uma referência inofensiva e sem impulso satírico, o que o 

diferenciaria do potencial da paródia, a qual ele argumenta ser um recurso modernista. Aqui 

vemos uma discordância de Hutcheon, a qual acredita que a paródia pode ser sim considerada 

um recurso próprio da pós-modernidade. 

Na definição de Linda Hutcheon (1986-1987), o pós-modernismo não seria a negação 

do modernismo, mas sim uma junção de opostos, sendo híbrido, plural e contraditório, 

misturando conceitos como novo/velho e arte/massa. Com isso, ao voltar essa análise para o 

cinema, podemos ver como exemplo a mistura cada vez mais recorrente de gêneros 

cinematográficos. Quanto à paródia, Hutcheon comenta ser a forma perfeita do pós-

modernismo justamente por tratar da repetição intertextual com distância crítica. Essa repetição 

não produziria um jogo destrutivo com o objeto parodiado, ao mesmo tempo em que não 

aderiria incondicionalmente a ele. Esse teor destrutivo, por exemplo, diferenciaria a paródia da 

sátira. Uma tensão importante para essa definição seria justamente o embate entre o centro e o 

marginalizado, o excêntrico da sociedade. A tensão entre esses grupos refletiria na revisão de 

certos gêneros e elementos canônicos do cinema. 

Essa mistura de gênero cinematográficos dentro de uma sensibilidade camp pode ser 

vista em clássicos cult como Rocky Horror Picture Show (1975), ao propor uma união entre 

ficção – cientifica, musical e comédia, enquanto, em outro exemplo, o filme Beyond The Valley 

Of The Dolls (1970) é uma paródia de Valley Of The Dolls (1967) ao evidenciar o seu conteúdo 

extremamente moralizante a partir de uma estética camp de artificialismo e teatralidade aliada 

ao humor absurdo, salientando também uma diferença entre gerações e grupos sociais. 

Enquanto o original é considerado um clássico do tipo ingênuo, a parodia consegue extrapolar 

os próprios elementos camp do original.  

Esse modelo de cinema acaba escancarando a intertextualidade ao incorporar traços de 

certo gênero a partir de uma distância critica. Essa combinação de elementos, por vezes 

distintos, acarreta na quebra do ilusionismo e na exposição dos originais como discursos. 

Trabalhando com a ideia de incorporar e, ao mesmo tempo, desafiar o objeto parodiado. 

(LOPES, 2016). Essa marca fica muito evidenciada na mistura de gêneros no filme Poison 

(1991), de Todd Haynes, o qual trabalha com elementos cinematográficos formalizados ao 

contar três histórias, cada qual seguindo uma estética gritantemente diferente, apropriando e 

revisando estilos cinematográficos como o documentário investigativo e o horror.  

O segmento Hero apresenta um formato típico dos documentários investigativos de 

programas televisivos ao intercalar entrevistas com familiares e conhecidos com imagens de 
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uma vizinhança tipicamente suburbana, formando a história de Richie, um menino que matou 

o pai, e de acordo com relatos da mãe, saiu voando pela janela. Ao evidenciar o artificialismo 

na construção dessa história, formamos a personalidade do menino por depoimentos alheios, o 

segmento é permeado por um leve tom de ironia ao propor opiniões completamente diferentes 

acerca do menino, intercalando a entrevista da mãe orgulhosa da imaginação fértil do filho, com 

a professora chamando-o de mentiroso compulsivo justamente por inventar histórias. Esse 

artificialismo nas construções, unido ainda de imagens de uma típica vizinhança suburbana e 

classe média norte-americana, resulta tanto na paródia de elementos facilmente reconhecíveis 

quanto uma narrativa camp causada pelo artificialismo das relações. (SINI, 2011). 

Enquanto isto em Horror, em preto e branco, trabalha com elementos chaves do cinema 

de terror, unindo temas favoritos ao gênero como ameaça biológica e transformação (humano 

à criatura), quando um médico ingere por engano sua nova descoberta, a libido sexual, 

deixando-o com uma doença altamente contagiosa capaz de amedrontar as pessoas, em uma 

clara referência à epidemia e ao estigma da em torno da AIDS. O médico então anda pela rua à 

mercê de olhares julgadores e assustados, chegando até mesmo a se isolar da sociedade em seu 

quarto, culminando em seu suicídio. 

A terceira narrativa, Homo, difere bastante ao contrapor duas estéticas, uma mais 

colorida e com cenários e atuações assumidamente artificiais, simbolizando a adolescência do 

protagonista no reformatório, inclusive essa estética é assumidamente camp. A outra estética é 

ambientada na prisão, que explora uma atmosfera mais claustrofóbica e escura, onde o 

protagonista reencontra um amigo do reformatório por quem se apaixona. 

Essa mistura entre temas e estilos de difícil conciliação gera a incongruência e eventual 

ironia típicas do cinema camp, alinhados ao teor paródico de sua reprodução e a momentos de 

autoconsciência narrativa. Esses elementos servem para afastá-lo da transparência da 

linguagem clássica do cinema. (LACERDA, 2012a). 

É possível perceber em alguns filmes dos anos oitenta uma vontade de reconstruir 

experiências cinematográficas do passado. A saga Star Wars seria um bom exemplo ao 

relembrar uma experiência de cinema de ficção cientifica de drive-in. No caso dos filmes 

analisados no presente trabalho, existe o diferencial decorrente da ironia e de um olhar queer, 

principalmente pelo fato desse cinema colocar em evidencia os tipos que antes não ocupavam 

um lugar nessas narrativas clássicas. Em Poison, vemos como em todas as histórias a um tema 

comum de humilhação e vergonha – uma sequência de Homo mostra o protagonista sendo 

humilhado pelos outros meninos. O filme incorpora a esses elementos situações alegóricas que 



39 
 

dialogam diretamente com uma sensibilidade e vivência queer, principalmente quando 

ambientados em filmes que tratam de relações afetivas não normativas. 

Para Hutcheon (1986-1987) a paródia é “imitação caracterizada por uma inversão 

irônica”, e essa inversão não precisa ser necessariamente acompanhada por gargalhadas ou ter 

uma veia completamente cômica, diferentemente de outros, como Margaret A. Rose (1993), 

que em Parody: Ancient, Modern and Post-Modern, defende o humor como elemento central a 

todas as formas de paródia. Essa ideia do humor trabalhada por Linda Hutcheon nos parece 

especialmente interessante ao levarmos em consideração o próprio Novo Cinema Queer, como 

o já citado filme, no qual os traços considerados camp, como ironia e anacronismo, diferem dos 

traços mais óbvios e escancarados daqueles presentes nos filmes dos anos setenta e oitenta. 

Com isso apesar do senso de divertimento ser essencial para as práticas mais antigas de camp, 

também podemos encontrá-lo em um humor mais contido ou em uma atmosfera seria como nos 

filmes do Fassbinder ou no cinema experimental de Derek Jarman. 

 No caso do filme Edward II (1991), de Derek Jarman, o camp estaria na mistura de 

elementos contemporâneos a vestimentas ou acessórios medievais, além de inserir personagens 

homossexuais em tal contexto, assim como nos seus cenários assumidamente artificiais. A 

importância de Jarman ainda se estende a ser um dos principais nomes e responsáveis pelo NQC 

(New Queer Cinema), seu corpo de trabalho apresenta uma mistura fascinante e controversa de 

temas referentes à arte e a cultura da Europa, passando por referências à clássicos, de 

Shakespeare a Caravaggio. 

A partir da leitura dos textos de Linda Hutcheon é possível analisar os elementos camp 

desses filmes aliado com a sua teoria da paródia. Esses elementos têm como objetivo desafiar 

a tradição privilegiada a partir do seu próprio interior, empregando a ironia para comprometer 

e também para criticar. Nesse ponto os estudos feministas ajudaram a desenvolver essa 

valorização pós-moderna das margens e do excêntrico como uma saída com relação 

problemática de poder do centro e as oposições entre masculino e feminino (HUTCHEON, 

1991). 

 

2.2 Paródia de gênero: nice girls don’t wear cha-cha heels 

 

A relação entre o cinema camp e a paródia se dá no âmbito tanto de gêneros 

cinematográficos quanto em sua relação com o passado, em uma revisão irônica. No entanto, 

gostaria de complementar esse potencial paródico usando o conceito de “paródia performativa” 

apresentado por Judith Butler (2003) no seu livro Gender Problems. 
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O ponto principal de Judith Butler, e também de toda Teoria Queer, seria a afirmação 

de que os conceitos de sexo e gênero são construídos e não inerente a nossa sociedade. Ou seja, 

o gênero é culturalmente imposto aos corpos em ordem de construir ou refletir significações 

sociais e hierarquias de poder. Não obstante, o conceito de gênero trabalha com uma gama de 

rituais performáticos com o objetivo de criar significado e colocar indivíduos em categorias pré 

construídas. Sendo, dessa forma, um modo de marcar e definir diferentes “sexos”, desde o 

nascimento do indivíduo por meio de um conjunto de rituais e tradições responsáveis por 

codificar os indivíduos, de acordo com Butler “gênero é algo que fazemos”. (LLOYD, 1999). 

Esse conceito é interessante por desafiar e expor os sistemas de heteronormatividade de 

opressão, consequentemente a divisão binária entre masculino e feminino. Dentro de um 

Cinema Queer do nosso interesse, também problematizaria o conceito de representatividade 

positiva, a qual buscava colocar em evidência apenas homens homossexuais e mulheres lésbicas 

que se encaixassem dentro de certo padrão de normatividade. Expondo desse modo os papeis 

sociais culturalmente construídos cuja base é uma ideia fixa de gênero.  

Através dessa relação entre gêneros, dois tipos de indivíduos são criados, cada um sendo 

uma categoria excludente da outra. Nesse processo nos é dado uma série de características, 

essas não compartilhadas pelo outro, consequentemente a masculinidade assumi analiticamente 

a existência da feminilidade, gerando uma heterológica. 

Outro conceito trabalhado por Butler nesta obra é o de substancialismo, a existência de 

uma essência interna ou uma presença que precede os códigos sociais e linguísticos. Em termos 

de gênero isso significaria a existência de algo considerado fundamental a uma identidade 

feminina antes mesmo de se adquirir características anatômicas consideradas femininas. 

Algumas dessas características ditas fundamentais seriam a ideia de uma natureza maternal ou 

passividade própria do “ser mulher”. 

Essa distinção de gêneros faria parte de um processo de humanizar os indivíduos dentro 

de uma cultura contemporânea. Aqueles que falham a seguir essas normas seriam então 

punidos. Essa afirmação ainda deixa um pouco mais clara essa ideia de legitimar certa prática 

ou modo de vida. Essa divisão restrita seria sustentada através das performatividade do gênero, 

por atos que compõem esse sistema. 

Os elementos comentados nos parágrafos anteriores produzem características de 

identidade que são descritivas e acabam ditando os tipos de identidade que devem existir. Desse 

modo, categoriza-se o considerado normal e o patológico, enquanto normas operam para regular 

e policiar o aceito e o lícito. 
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O grande objetivo então seria evidenciar o comportamento performático dos gêneros, e 

não natural. Quando a lei do binário ou gênero anatômico é imposta ela procura legitimidade 

ao esconder sua própria imposição, obscurecendo as suas origens no mito da naturalidade. 

Atacar esse mito, de acordo com Butler (2003), seria um jeito de confrontar essa normatividade, 

afinal essa distinção binária seria a chave para a normalidade da tradição ocidental, daí o 

desconforto quando ela é confrontada ou, até mesmo, exposta. 

Por esses motivos Butler (2003) defende uma ideia de performatividade do gênero e não 

identidade do gênero. Ou seja, o gênero seria uma repetição desses atos e convenções em um 

espaço social, como essas características fundamentais comentadas anteriormente. 

A ideia de repetição é importante ao se analisar a capacidade paródica dessa recriação a 

fim de produzir efeitos transgressores. Nesse sistema de repetição e exagero, podemos 

evidenciar as performances de drag queen ou drag king como uma prática que parodia a própria 

convicção de uma identidade de gênero original ou primária. Ao apresentar uma estrutura 

imitativa do próprio gênero, chega a conclusão da inexistência de um original para se imitar e 

acaba desnaturalizando, ou seja, divulgando a natureza fabricada do gênero. Nessas 

performances revela-se o gênero como uma paródia ao usar construções heterossexuais em 

situação não heterossexuais trazendo a luz o status de construção do original. 

 

Se drag significa o uso performativo dos códigos de vestimentas dos gêneros para 

subverter essa hegemonia de gênero e sexualidae, então podemos falar do ato de vestir 

como uma performance, da mulher dragging up como uma mulher e do homem 

dragging up como um homem. Porém ao “se montar” como uma performance permite 

uma releitura de “se montar” com humor...Onde as leituras de 

homem/masculino/hetero, mulher/masculina/lésbica, homem/camp/gay não são 

invertidas, mas deliberadamente misturadas. (HAWKES, 1995, p. 261). 

 

   

As performances de drags então podem ser vistas como um meio de desnaturalizar as 

categorias já naturalizadas de identidade e desejo. É possível ver nessas performances a 

teatralidade no sentido de imitar ou hiperbolizar um significado existente. Nesse processo de 

exagerar as características consideradas naturais reside esse potencial camp nos produtos 

artísticos. Ou seja, a drag, ao imitar o gênero revelaria a própria estrutura imitativa do gênero. 

É possível até mesmo voltar à figura da Mae West e analisar como o fato dela exagerar na 

própria representação da feminilidade revela essa performatividade de gênero, ou seja, ao passo 

que ela representava ao mesmo tempo o sexo e a paródia do sexo. (ROBERTSON, 1996). 

Expor o artifício do natural ou reafirmar o gênero em termo de paródia, por exemplo, 

seria capaz de expor essas definições marcadas de gêneros como construção. A paródia 
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embaralharia as forças normativas, a partir de performances que jogam com essa oposição 

construída entre masculino e feminino, seja pela vestimenta ou comportamento, em uma tensão 

constante desse binarismo. Essas performances também podem nos dizer como esse 

comportamento sexual é aprendido, é uma aparência e pode ser manipulado. 

Caso retomarmos a análise do filme Poison e como ele usa de elementos canônicos da 

narrativa, é perceptível como ele evidencia o caráter de construção delas. Relacionando com 

esse objetivo de Teoria Queer de denunciar o caráter de construção social e cultural da 

categorização dos gêneros e das práticas sexuais, através dos rótulos impostos pela sociedade 

burguesa, como hétero, homo, bi, gay, lésbica, homem, mulher, trans... (LACERDA, 2012b). 

A paródia é uma das estratégias do cinema camp não apenas responsável por aproximá-

lo de um Novo Cinema Queer, mas também da própria Teoria Queer, em termos de evidenciar 

o artificialismo e a construção dessas relações pela sua mise-en-scène e narrativa. 

Já foi comentado como o período da crise da AIDS nos Estados Unidos abriu uma 

discussão sobre um tipo de representatividade não necessariamente “positiva”. Por exemplo, 

essa busca por representatividade positiva era baseada na aversão ao redor personagem 

homossexual afeminado. É interessante notarmos a própria misoginia intrínseca nesse caso, ou 

seja, uma aversão a possíveis características consideradas femininas em um homem. Esse tipo 

de individuo carregava uma marca de anormalidade justamente por representar essa ruptura 

com a matriz heterossexual. No próximo capítulo nos aprofundaremos em questão de 

representatividade tendo como recorte o Cinema Brasileiro. 

Os filmes aqui citados além de terem como fator comum personagens ou uma 

sensibilidade queer conseguem, de maneiras diferentes, explorar a ideia compulsória de gênero. 

São filmes que podem expor o gênero como uma construção social por meio de seus elementos 

camp e paródicos.  

 

O grotesco, o burlesco, a paródia, e o exagero enunciados em último grau na figura da 

drag queen foram apropriados politicamente pela comunidade LGBT como 

reafirmação de sua identidade através da diferença, negando a necessidade de 

adequação social segundo preceitos heteronormativos Transcrito na mise-en-scène 

pela artificialidade plástica da imagem e estilo de atuação teatral ora exagerado, ora 

letárgico, o camp foi prontamente incorporado pelo cinema queer, que se reinventou 

através do mecanismo transgressor instituído por essa estética. (BETTIM, 2015, p. 

111). 

 

Se Poison encontra elementos de camp na sua incongruência e no seu forte teor paródico 

e intertextual, o filme  ...But I’m Cheerleader - Nunca Fui Santa (1999) dirigido por Jamie 

Babbit, é justamente camp por seu visual extremamente artificial e óbvio, no uso predominante 
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do azul em referência a meninos e a masculinidade, e no rosa em referência a meninas e 

feminilidade. Isso fica mais evidente quando Megan (Nathasha Lyonne) chega ao True 

Directions, uma casa onde passara por uma terapia a fim de livrá-la de suas tendências lésbicas. 

A personagem então receberá um conjunto de roupas rosa apenas quando passar pelo primeiro 

passo, admitir ser homossexual. Até esse acontecimento ela deverá usar roupas cinza. Essa 

decisão é bastante significativa ao se levar em conta do gênero definir o indivíduo como sujeito.  

O filme então se apresenta ao decorrer da narrativa como uma simples história de 

descoberta e de primeiro amor quando Megan conhece Graham (Clea Duvall). Enfim, o filme 

é permeado por dicotomias entre as atividades tipicamente femininas (cuidar de crianças, lavar 

a roupa, limpar a casa...) e tipicamente masculinas (cortar lenha, fazer esportes, concertar o 

carro...), tarefas que eles devem desempenhar com desenvoltura para se livrar de qualquer 

tendência queer, uma referência à ideia de caráter de construção dos gêneros.  Toda a narrativa 

do filme é moldada por caricaturas e paródias da heteronormatividade desse mundo suburbano 

artificialmente construído.  

Esse é o primeiro longa-metragem da diretora Jamie Babbit, lésbica e feminista, e o 

primeiro de suas outras obras com temáticas queer, como episódios da série The L Word (2004-

2009) e a sua leitura de movimentos feministas radicais na comédia Itty Bitty Titty Committee 

(2007). Inclusive a diretora achou essencial a personagem principal ser uma líder de torcida, 

afinal a figura de maior representação tanto de feminilidade quanto da própria sociedade 

heteronormativa norte-americana. Consequentemente a diretora optou por uma protagonista 

feminina diferente das personagens sapatões, dos clássicos Go Fish (Rose Troche, 1994) e The 

Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1997). Com isso ao fazer um filme apresentando o ponto 

de vista de uma personagem lésbica feminina ela pode ser acusada de ter deixado de apresentar 

um espectro muito maior e fluido de representações queer. Apenas a personagem Jan se destaca 

por ter a aparência masculina e se dizer atraída por homens, demonstrando insatisfação pelas 

pessoas a julgarem apenas por sua representação de gênero. 

Aliado ao fato de ser dirigido por uma mulher lésbica, o filme conta com participação 

do ícone gay RuPaul no papel de um dos monitores do centro de reabilitação, seu primeiro 

personagem out of drag, aumentando ainda mais a ironia do filme, uma vez que é conhecida 

sua ligação tanto com a comunidade queer quanto com o próprio camp. 

A estética camp do filme está na direção de arte assumidamente artificial, realçando essa 

atmosfera caricata, e na representação de uma pequena cidade dos Estados Unidos, inclusive 

muito parecida com as representações de John Waters em seus filmes. A gama de personagens 

assumidamente estereotipados em atuações exageradas também contribui para esse potencial.  
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Narrativamente, o filme ainda não esconde o fato de conter todos os clichês de uma comédia 

romântica, principalmente quando no final o casal foge na traseira de uma camionete velha, 

uma versão alternativa ao clássico caminhar de encontro ao pôr do sol. Essa revisão do gênero 

pode ser vista como uma paródia, assim como os dispositivos de artificialidade teriam certo 

potencial de desmascarar a ideia de naturalidade do gênero. Essa construção artificial carrega o 

tom de ironia do filme.  

Podemos ver nesse capítulo como o camp emerge como uma paródia especificamente 

queer. Quando a parodia é vista como um processo, e não uma forma, a relação entre os textos 

se torna um indicador do poder das próprias relações entre os agentes sociais detentores desses 

textos, o responsável pelo “original”, e o outro responsável pela alternativa paródica.  

Ao definir poder e dominação como uma habilidade de produzir códigos de significação, 

o valor de produção de uma obra parodiada é uma prerrogativa da ordem dominante. Ela se 

configura como dominante precisamente por controlar essa significação, representada pelo 

privilégio de nomear os seus códigos como originais. O original então é o significado de uma 

presença dominante e, porque dominância pode ser definida como tal por exercer controle sobre 

a significação, é apenas através do original que nós podemos nos aproximar desse poder.  

Nesse caso, a paródia se transforma no próprio processo onde os marginalizados 

avançam os seus próprios interesses ao inserir “códigos de significação” alternativos no 

discurso. Nesse contexto o camp, especificamente como uma “parodia queer”, se torna o 

processo pelo qual o queer pode ser representado. (MEYER, 1994). 

Essa questão de monopólio de uma ordem dominante e da autoridade de significação 

explica o porquê do camp oferecer um veículo transgressivo enquanto simultaneamente invoca 

o espectro de uma ideologia dominante. Em conjunto a isso, tanto a teoria da paródia quanto a 

teoria queer oferecem uma oportunidade de redefinição do próprio camp como estilo de 

produção e meio de representatividade.  

. 
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3. O LADO CAMP DO CINEMA QUEER BRASILEIRO 

 

Nos capítulos anteriores o foco era o surgimento do camp dentro desse cinema queer e 

como as suas características eram abordadas. Nesse terceiro capitulo vamos nos concentrar em 

como esse modelo refletiu no surgimento de um cinema queer brasileiro. Levando em conta 

um intercâmbio de informações e conhecimento que influenciaria tanto o ativismo LGBT no 

Brasil quanto o surgimento de um cinema queer. Observamos como o camp voltou a ter um 

valor político nos anos noventa com os debates acerca da Teoria Queer e o surgimento do 

chamado de New Queer Cinema. Os filmes deste movimento apesar de não terem um gênero 

cinematográfico em comum tinham elementos como paródia, intertextualidade e ironia na sua 

narrativa e estética, ou seja, uma característica camp intrínseca à parte dessas produções 

Enquanto dois momentos históricos aconteciam nos Estados Unidos, o ativismo gay 

pós-Stonewall e o New Queer Cinema, o Brasil vivia contextos bem distintos: a Ditadura 

Militar (1964-1985) e o processo de redemocratização nos anos noventa. Consequentemente é 

observado um hiato temporal no próprio movimento ativista LGBT brasileiro, assim como no 

surgimento de um Cinema Queer. Nesse capítulo iremos nos ater como os já comentados 

contextos contribuíram para a configuração de um cinema queer aliado a fortes características 

camp como modelo de representatividade. 

É difícil fazer um traço de um Cinema LGBT Brasileiro. Foi observada uma quantidade 

de filmes durante os anos sessenta e setenta com personagens homossexuais, no entanto não 

havia um nicho tanto de produção quanto de mercado para esse cinema. Então, existiam filmes 

com personagens homossexuais femininos e masculinos, porém, pouco espaço para se 

problematizar essas representações de gênero e identidade. 

 Assim como os festivais foram uma maneira importantíssima de popularizar o NQC, o 

surgimento de festivais específicos para o público LGBT no Brasil acabou por fermentar a 

produção desses filmes, consequentemente possibilitando uma gama mais diversa de 

representatividade de sexualidades. O cinema queer e o camp então irão se apropriar da 

representação negativa da bicha e travesti em um processo de empoderamento desses 

personagens, cada vez mais presente no nosso cinema a partir dos anos 2000.  

Cronologicamente, em 1993 o movimento se identificava como MGL (Movimento de 

Gays e Lésbicas), em 1995 passaria a se chamar GLT (Gays, Lésbicas e Travestis), apenas em 

1999 começaria a ser usado o GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais), a 

alteração para LGBT foi aprovado em 2008 na 1ª Conferência Nacional GLBT em Brasília. Um 

dos motivos foi a falta de visibilidade lésbica dentro do movimento. (FACCHINI, 2002). 
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3.1 Uma questão de representatividade 

 

Como o nosso objetivo é trabalhar a questão da representatividade camp não apenas 

como uma representatividade homossexual, mas que englobe diversas identidades e formas de 

expressões, é necessário analisar a trajetória dessa representatividade aliada ao próprio 

movimento ativista. 

A representação de identidades ou sensibilidades homoeróticas no cinema brasileiro é 

praticamente inexistente na primeira parte do século XX. Os primeiros traços de algo parecido 

podem ser encontrados apenas nas chanchadas, dos anos trinta até os anos sessenta. No entanto 

é notado o fato dessas representações serem tímidas, ou seja, com pouco tempo de tela, ou de 

valor completamente cômico - levando em conta o fato das chanchadas darem tratamento 

cômico para a maioria dos temas, sendo que sua principal característica era justamente esse 

humor burlesco e ingênuo, voltado para o público popular. (MORENO, 2001). 

Durante a produção desses filmes, Luiz Francisco Buarque de Lacerda comenta dois 

tipos recorrentes de tratamento, o que chama de “transgeneridade farsesca” e o tipo efeminado 

(LACERDA, 2015). O primeiro caso se trata de um dispositivo da narrativa e o segundo uma 

característica dos próprios personagens. Ambos os tipos são encontrados principalmente nas 

comédias musicais, especialmente naquelas influenciadas ou com temas de carnaval, uma 

festividade que historicamente apresenta uma relação muito próxima com a vivência 

homossexual e sobre a qual falaremos mais tarde. 

Esse tipo efeminado era baseado no “fresco”, figura conhecida da primeira metade do 

século XX, apelido dado aos homossexuais com trejeitos femininos e visuais extravagantes, 

podemos até mesmo dizer com um comportamento camp. Os homossexuais no cinema então 

eram padronizados como “frescos” justamente por esse ser o tipo fácil identificação em lugares 

públicos, além de promoverem uma cultura extremamente visual e compartilharem códigos de 

comunicação e comportamento. Esse tipo aparece em inúmeros filmes, mas normalmente é 

referenciado apenas pelo comentário de algum outro personagem, ou apenas ao aparecer sua 

voz feminina, ficando subentendido e servindo como arco para alguma piada. 

As chanchadas usavam com frequência o dispositivo cômico de troca de identidade 

como parte do arco narrativo. Uma das trocas era justamente a de gênero-além do rico/pobre 

ou famoso/anônimo- processo chamado de “transgeneridade farsesca”, quando, por motivos 

narrativos, os personagens homens se passavam por mulheres, gerando desentendimentos e 

outras situações cômicas devido à expressão de uma identidade diferente da sua de maneira 

falha. O fracasso do “disfarce” ocorria pela coexistência de elementos contraditórios e 
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incongruentes dentro de um mesmo indivíduo, porém essa incongruência não oferecia o teor 

irônico típico do camp, afinal não pretendia promover desconforto ou qualquer tipo de crítica, 

em nenhum momento representando uma quebra do status quo. 

Vários filmes protagonizados pelo Oscarito usavam desse dispositivo narrativo. 

Normalmente a composição visual desse disfarce era precária e os personagens ainda 

carregavam trejeitos excessivamente masculinos para evidenciar o tom cômico e ridículo. 

Podemos encarar isso como um tipo de representatividade, ainda mais levando em conta a 

qualidade de estrela de Oscarito. No entanto esse acontecimento acabava por reforçar a 

separação entre os gêneros, assim como tomar essa coexistência de características como algo 

essencialmente cômico. 

A incongruência na “transgeneridade farsesca” também está presente na figura do 

afeminado, afinal esse tipo também apresenta a coexistência de signos do universo masculino 

e feminino. Por se tratar de um homem com trejeitos de gestos e de fala femininos escancarava 

uma essência feminina em um corpo masculino. Lacerda ainda atenta ao fato de pessoas 

transgêneros serem confundidos com homossexuais, ou seja, não havia essa separação entre 

identidade de gênero e sexualidade.  

No contexto social, os primeiros grupos de ativismo surgiriam apenas nos anos setenta. 

No entanto, isso não significa a inexistência de uma vivência LGBT ou a própria noção de 

comunidade, sendo assim uma das maiores expressões da cultura homoerótica e também camp 

é o carnaval, que também se configurou como um dos principais temas das comédias musicais 

das chanchadas. É no carnaval onde é notável a presença dos frescos e de travestis, afinal era a 

única época do ano na qual o artigo 379, responsável por proibir o uso de fantasia ou disfarce 

na rua, não era levado em conta.  Esse artigo afetava principalmente as travestis e o modo de 

expressão de gênero das pessoas. 

Em meio a uma época de repressão surgem blocos como “Caçadores de Veados”, na 

década de trinta, composto por homens vestidos em trajes femininos do glamour à caricatura, 

sempre com uma postura de diva. Nesse bloco temos a presença da ilustre figura da boêmia 

carioca Madame Satã, personagem do transformista João Francisco dos Santos. Nos próximos 

anos vão surgir blocos específicos para o público homossexual, os quais eram divulgados em 

segredo, afinal vários deles eram hostilizados, com a imprensa defendendo o discurso da “moral 

e dos bons costumes”. 

Se o fato de se travestir de mulher era usado de maneira conservadora na 

“transgeneridade farsesca”, vemos nas ruas outra abordagem desse comportamento, bebendo 

da ironia do camp e na própria paródia de gênero.  
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[...] Alguns vestiam‐se como mulheres não para rivalizar em beleza com rainhas, 

coristas ou femme--‐fatales, mas antes para ironizar as rígidas regras de gênero sociais 

por meio de gestos efeminados, maquiagem e roupas. Contudo, as bonecas [termo 

popular já nos anos 1950 para designar os homossexuais mais afeitos a 

transgeneridade] com suas plumas e Paetês eram sempre a atração principal. (GREEN, 

1999, p. 345-346). 

 

 

A importância do carnaval para essa vivência reside justamente na ideia de ocupar o 

espaço público, de encher a rua, normalmente um ambiente tão opressor, com seus corpos e 

seus desejos, ao mesmo tempo servindo como ponto de encontro. 

O contexto do carnaval mostrou-se propício para esse tipo de expressão uma vez que 

havia essa ideia da ausência de regras durante os dias de folia. De acordo com Green essa 

experiência de milhares de foliões era responsável por criar um sentimento de comunidade na 

qual eram todos livres para agir e se vestir de modo camp, flertar ou apenas se divertir. 

Ao estudar a importância do carnaval e perceber o seu uso recorrente como tema das 

chanchadas, é interessante analisar se o público LGBT da época conseguia se sentir 

representado por esses filmes. Se, assim como nos filmes clássicos de Hollywood, era possível 

ver entre aspas em um processo de identificação e espectatorialidade. 

Outra forma de identificação e de comunidade da época era a devoção às grandes divas 

do rádio que compunham um star-system. Essa devoção às estrelas das rádios é parecida com 

a estudada por Richard Dyer (1986) em seu artigo Judy Garland and the gay men, na qual ele 

justifica essa devoção por dois elementos em comum: a condição de marginalidade em relação 

a certas normas e do drama e na obrigação de interpretação de um papel que se enquadrasse 

nelas. A ideia de esconder a verdadeira identidade e viver na teatralidade, uma reação típica do 

comportamento camp. 

Assim como o carnaval de rua, a devoção a essas estrelas tornou-se uma forma de 

combater o isolamento de viver em uma realidade hostil. No entanto, participar da plateia dessas 

rádios era extremamente raro, assim como os ingressos para ver os seus shows era de um valor 

absurdo para a maioria das pessoas. Consequentemente, o único modo de ver essas estrelas se 

materializarem era pelo cinema, uma vez que a grande maioria delas participava dessas 

chanchadas nas décadas de 1930 e 1940. 

Tanto o carnaval quanto as divas de rádio eram denominadores comuns as chanchadas, 

Apesar da representatividade homoerótica quase invisível é possível vislumbrar como esses 

filmes poderiam influenciar a formação de uma base identitária, um espectatorialidade queer. 

“É até mesmo possível vislumbrar o potencial político das chanchadas quanto disseminadoras 

dessas culturas”. (LACERDA, 2015, p. 69). 
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A partir do momento que a cultura homossexual começa a ficar mais evidenciada, ela 

passa a ser representada de uma forma mais direta nos filmes. No entanto era comum ser 

carregada de uma presença forte da homofobia. Vemos então a construção cada vez mais 

frequente de personagens homossexuais carregados de vilania, com características como 

dissimulação e desequilibro. Esse tipo de personagem viria a justificar uma resposta 

homofóbica. 

Os filmes passam a construir a homofobia como uma resposta coletiva e naturalizada 

inserida na cultura brasileira, atrelada a essa questão também fica clara a expressão do 

machismo intrínseco a esse sentimento de superioridade sobre as mulheres ao condenar 

qualquer traço de feminilidade em homens. Esse processo é responsável por normatizar 

determinado comportamento padrão para uma sexualidade masculina. A relação então entre 

homofobia e sexismo fica mais próxima, explicando assim a importância dos estudos feministas 

para a própria construção dos estudos gays, e futuramente queer. (LACERDA, 2015). 

Seria apenas nos anos setenta, com a pornochanchada, que veríamos mais espaço para 

personagens homossexuais. Esse espaço era uma consequência da exploração do sexo em 

veículos de cultura e entretenimento em uma época pós AI-5, o qual foi o quinto de uma série 

de atos oficializados pela Ditadura Militar. O alvo da censura estava para o banimento de 

quaisquer textos políticos, explicando a grande quantidade de filmes eróticos do período e na 

relativização desses temas justamente por teoricamente não conterem nenhum tipo de texto 

considerado político. 

Nesses filmes é possível observar a disseminação do modelo hierárquico da relação 

entre homossexuais homens. Dividido entre bofes, homens masculinos e ativos, e bichas, 

homens com trejeitos femininos e passivos. Havia a percepção do fato de ser ativo reforçasse o 

papel e a existência como homem, consequentemente ser uma conduta mais aceita e dentro dos 

padrões. Ao refletir sobre esse modelo hierárquico fica claro que a maior importância para a 

sociedade não era a divisão homo/hétero, mas sim a questão da transgressão de gênero. Como 

o homossexual feminino e extravagante não respeitava o papel de gênero, diferentemente do 

bofe, representava uma ameaça aos padrões heteronormativos. 

Os filmes retrataram essa relação exibindo uma personagem normalmente caracterizada 

por humor expansivo, extravagante e com trejeitos femininos. A bicha era relacionada às classes 

econômicas mais baixas, uma vez que o comportamento das pessoas das classes altas era 

considerado mais discreto e refinado. Nós veremos esse modelo de representação sofisticada 

na figura do “entendido”, criando uma relação de identificação com o homossexual da classe 

média - como no Brasil é presente essa relação classe social e raça, a maioria desses personagens 
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são brancos. Observamos como a figura da bicha era normalmente relegada a uma posição de 

abjeto e anormalidade, afinal ela não se encaixava na matriz heterossexual criando assim um 

desequilíbrio, o qual mais uma vez era usado para justificar a homofobia.  

O cinema queer e com traços camp mais a frente iria questionar esse modelo ao 

representar personagens femininas ou com transgressão de gênero como figuras empoderadas, 

esvaziando assim o teor pejorativo da própria palavra. Para compreender melhor esse processo 

de reafirmação da diferença, podemos citar os primeiros grupos ativistas que surgiriam no final 

dos anos setenta. Os líderes desses grupos entraram em contato, muitas vezes devido ao 

autoexílio, com os movimentos que aconteciam nos Estados Unidos.  

O perfil dos grupos dessa primeira onda eram modelados por um caráter liberacionista 

e fortemente antiautoritário. O contexto vivido pelo Brasil na época de ditadura militar 

influenciaria tanto a formação quanto a forma de militância desses primeiros grupos os quais 

também criticavam o modelo hierárquico, especialmente na reprodução de desigualdade de 

gênero.  

O contexto de repressão e censura estimularia a formação de resistência de diversos 

setores sociais. Esses grupos então encontrariam maior espaço a partir dos anos setenta quando 

a ditadura entra na sua fase de abertura - pós “milagre econômico” do qual o país saiu como a 

maior nação devedora do mundo, levando até mesmo a classe média a se unir aos movimentos 

populares contra o governo ditatorial, forçando Geisel a repensar suas estratégias, resultando 

no período de “abertura”. Também foi nesta década que se verificou um crescimento sem 

precedentes na produção de estudos sobre as atividades associativas e as ações sem precedentes 

que se convencionou chamar naquele momento de “movimentos sociais”. (NASCIMENTO; 

SOUSA NETO, 2012). 

No campo das artes, em um contexto de contracultura brasileira, ocorre a formação do 

grupo de teatro e dança “Dzi Croquettes”, o qual conseguiu exprimir a ideia de parodia do 

gênero em suas apresentações, diminuindo a dicotomia entre o que é ser homem ou mulher. 

Eles passam a representar uma revolução de comportamento e de liberação sexual, o grupo 

ainda pregava uma ideia de família e comunidade, construindo então todo um movimento ao 

redor deles com as pessoas que modificavam as suas roupas e atitudes de acordo com o 

comportamento do grupo. 

O camp também está presente nessas apresentações que uniam uma expressividade do 

carnaval em conjunto com o cabaret e o burlesco. Logo eles passaram a também representar 

um estilo de vida capaz de romper com os valores da heteronormatividade. As suas 

performances contestavam pelo escracho e sarcasmo, banhados por uma crítica bem-humorada, 
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os homens sem raspar as pernas ou fazer a barba usavam espartilhos e espalhavam purpurina 

pelo corpo criando essa incongruência que desmonta e incomoda de um jeito positivo com a 

sua sexualidade dúbia. Vemos em mais um momento o camp com forma de confronto e 

subversão dos padrões heteronormativos. 

Esse clima mais favorável de abertura política e de contracultura voltou-se para o 

questionamento de conceitos de gênero tradicionais, como pode ser visto no grupo “Dzi 

Croquettes”. Apenas em 1978, o primeiro grupo de ativismo homossexual se formaria, o 

SOMOS – Grupo de Afirmação Homossexual. Ele serviria de modelo e referência a outros 

tantos que viriam depois.  

 

O desafio das feministas ao patriarcado, à rigidez dos papéis de gênero e aos costumes 

sexuais tradicionais desencadeou uma discussão na sociedade brasileira que convergiu 

com as questões levantadas pelo movimento gay a partir de 1978. (GREEN, 1999, p. 

394). 

 

 O contexto ditatorial influenciou o estilo de militância desses grupos dos anos setenta e 

início dos oitenta. Com o perfil mais comunitarista e antiautoritário defendia-se entre outras 

coisas o esvaziamento do conteúdo pejorativo da palavra “bicha”. Assim como houve uma 

ressignificação da palavra queer, também aconteceu no Brasil com as pessoas da comunidade 

se tratando por “bicha”. A ideia do orgulho era difundida através de encontros promovidos onde 

contavam as suas experiências. Ao passo que a censura retardou a formação desses grupos 

também influenciou esse perfil mais revolucionário. 

O SOMOS ainda tinha como uma de suas principais atividades as chamadas reuniões 

de reconhecimento, onde as pessoas se reuniam para dividir experiências. Para esses primeiros 

militantes havia um traço político nessas reuniões, uma “politização do cotidiano”. Do ponto 

de vista dos militantes da época, era forte a ideia de uma transformação social ampla construída 

a partir da intimidade e do cotidiano. (FACCHINI, 2002). 

Nos anos oitenta diminuem o número de grupos e um novo modelo de militância começa 

a surgir. O período de redemocratização exigiu uma adaptação do ideário e estilo de militância 

ao novo contexto.  Outra grande influência foi a epidemia da AIDS, também chamado na época 

de “peste gay”, a qual desmobilizaria as propostas de liberação sexual. 

 Com isso abriu espaço para uma nova onda de ativismo voltada para o modelo 

assimilacionista, busca igualdade e luta por tolerância, enquanto o liberacionismo sublinha a 

diferença e adota uma postura de confrontação e resistência. Nesse momento vemos a 

necessidade de desvinculação da imagem da homossexualidade de seus aspectos marginais. 
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Ao entrar nos anos noventa pela primeira vez é trazida como pauta a preocupação com 

o tratamento positivo da homossexualidade na mídia. Também é interessante notar a crescente 

diversidade dos grupos presentes esses encontros, principalmente do Grupo Gay da Bahia 

(GGB) e o Grupo Atobá do Rio de Janeiro. Vemos como o ativismo começa a desconcentrar 

de São Paulo, assim como a inclusão de grupos lésbicos e trans na discussão. Com isso enquanto 

a primeira onda trabalhou em questões de construção de identidade entre os próprios membros 

do movimento, a segunda onda buscou intervir nas representações públicas dessa identidade.  

 

3.2 Um cinema queer brasileiro 

 

Acompanhamos como o contexto cultural e político brasileiro influenciou e 

problematizou a representatividade de pessoas LGBT no Cinema Nacional, no entanto a 

formação de uma produção e mercado especificamente para essa comunidade apenas começava. 

Com a decadência da pornochanchada, em meados dos anos oitenta, o cinema brasileiro 

entraria em sua fase mais problemática por vários motivos: o desmonte da Embrafilme, fins das 

medidas protecionistas ao cinema e a própria crise política vivida pelo país na época – com a 

inflação aumentavam os preços dos ingressos levando a várias salas de cinema a serem 

fechadas. 

A retomada do cinema nacional aconteceria apenas nos anos noventa, tendo como marco 

o filme Carlota Joaquina dirigido por Carla Camurati em 1995. Porém, nesse período o 

ativismo brasileiro estava fortalecido e o debate em torno de representatividade era cada vez 

mais presente, refletindo dessa maneira em uma mudança radical no cinema. 

A crítica mais pesada acerca desse tema cairia no estereotipo do homossexual de classe 

baixa, com subemprego, voltado para a marginalidade e de comportamento feminino. Com isso 

a busca por uma representação positiva começou a ser atendida, em um modelo muito próximo 

ao personagem “entendido” dos anos setenta, refinado, branco e de classe média. É percebida 

a adesão do cinema a esse modelo igualitário e o abandono da noção de desvio e abjeção. 

Lacerda usa como exemplo dois filmes, a Ópera do Malandro (Ruy Guerra, 1986) e 

Jenipapo (Monique Gardenberg, 1995), primeiro filme da retomada a conter um personagem 

homossexual. Ao comparar os personagens podemos contextualizar melhor as diferenças entre 

os modelos. Enquanto no primeiro o personagem, chamado Geni, é marcado pela alienação 

política e comportamentos femininos, Stephen, personagem de Jenipapo, mostra-se engajado, 

integro, de classe média e de comportamento masculino (LACERDA, 2015). 
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Podemos ver as discussões e os debates trazidos no primeiro capítulo no que tange o 

embate entre o cinema camp e o próprio ativismo gay, e como o primeiro poderia reforçar os 

estereótipos considerados negativos para uma visibilidade LGBT positiva.  

No cinema vemos esse modelo de representatividade ser difundido através de temas 

como conflitos na relação conjugal e questões universalizadas pelo modelo heterossexual de 

conjugalidade. Os personagens homossexuais homens geralmente eram cisgêneros, brancos e 

masculinos, não havendo espaço para a transgressão de gêneros. 

Sobre essa manifestação do modelo igualitário do cinema, é interessante o comentário 

de Lacerda sobre o filme Do Começo ao Fim, 2009 de Aluizio Abranches. 

 

[...] o diretor acredita que o fato de não abordar questões especificas do homoerotismo 

em seu filme equivale a ‘não levantar bandeiras’, quando, na prática, certa operação 

de naturalização da homossexualidade através do apagamento de seus especificidades 

é ela própria uma questão estratégica política do ativismo de tendência 

assimilacionista. (LACERDA, 2015, p. 138). 

 

É perceptível o começo do desenho de um cinema LGBT brasileiro, ainda que marcado 

por questões do universo heterossexual. Então, se essa representação positiva foi essencial para 

a ideia de naturalizar as relações homoafetivas, o queer viria para diversificar e problematizar 

essas próprias relações, às vezes passando pelo camp ao usar a sua estética de artificialismo e 

paródia. 

 

3.3 O lado camp 

 

A partir de 2010 tem início uma nova onda de filmes com as questões LGBT com 

abordagens diversificadas, alguns exemplos: Tatuagem (Hilton Lacerda, 2013), Praia do 

Futuro (Karin Aïnouz, 2014), Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (Daniel Riberito, 2014), Doce 

Amianto (Guto Parente e Uirá dos Reis, 2013) e Batguano (Tavinho Teixeira, 2014). Esses 

filmes despertaram um debate critico intenso e possibilitaram a fermentação desse mercado. 

Apesar de nem todos levarem as características camp eles fazem parte dessa nova leva do 

cinema LGBT brasileiro. 

Nos anos noventa mundialmente teve um boom de festivais de cinema, incluindo 

aqueles de temática LGBT. Os espaços desses festivais assim como as paradas de orgulho 

representam um meio de sociabilidade e de tolerância à própria diversidade interna da 

comunidade. Os festivais instigam a produção e a difusão de uma gama de subjetividade, 

atuando na configuração de performances de gênero e de novas formas de expressões de desejo 
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e sexualidade (BESSA, 2007). O perfil formativo e de politização desses festivais instiga 

debates pertinentes a essas forças políticas em jogo, as quais são diversificadas e marcadas por 

problemáticas e necessidades especificas.  

No que tange a representatividade os festivais abriram espaço para a produção cada vez 

maior de filmes de temática LGBT. A própria estrutura torna-se relevante por tomar um espaço 

público, o qual é contestado por pessoas queer. Deste modo o cinema criaria espaço para a 

negociação entre o público e o privado, principalmente no que tange a intervenção em contextos 

supostamente heterossexuais. 

A primeira edição do Cine Mix Brasil em 1993 abriu um espaço importante para as 

diversas experiências LGBT. A maioria desses filmes ainda era marcada pelo modelo 

igualitário, no entanto em uma noite do festival essas regras ficavam suspensas, durante o 

“Show do Congo”. A sua primeira edição aconteceu em 1999. 

No “Show do Gongo” concorrem filmes de até três minutos, os quais são julgados pelo 

público e por três convidados especiais responsáveis por chancelar a escolha popular. O público 

pode se expressar através de vaias e gritarias durante a projeção mostrando seu 

descontentamento ou não com o filme (caso o filme não agrade ele é “congado”). Nesse modelo, 

identificamos um caráter teatral e uma aproximação com os moldes de um programa de 

auditório, principalmente por ser mediado pela chamada “Poderosa Congo” - a atriz Marisa 

Orth encarna essa personagem ao apresentar os filmes, além de interagir com o público com 

humor e sarcasmo. Diante dessas características, o próprio modelo desse Show remete ao camp, 

teatral e irônico, destronando o sério e honrando o frívolo. 

Chamado de “noite de destruição, crítica, inveja e selvageria”, as regras do bom-

mocismo gay são suspensas (LOPES, 2002). Vemos tanto na projeção quanto nos filmes formas 

de degradação e de destronamento, rebaixando assim tanto os gêneros do audiovisual – o filme 

“Nervos de Aço” parodia os elementos clássicos de filmes noir misturando com musical- 

quanto os próprios moldes de uma competição ou projeção que pede um silencioso e respeito 

por parte do público. 

A estética camp também está presente nos filmes que satirizam anúncios de televisão 

ou videoclipes, dialogando com elementos da cultura pop, sendo a maioria de baixo orçamento. 

Os filmes expostos não possuem como referência apenas os universos do cinema e do 

audiovisual, eles também dialogam com os complexos sistemas de sexo e gênero postulados 

padrão pela cultura contemporânea. Deste modo o festival abriu portas para filmes como Os 

Clubbers Também Comem (Lupe Steffen) e Nervos de Aço (Ed Andrade, 2001). Eles têm em 

comum o fato de ser uma paródia da própria vivencia e regras da comunidade, quanto de 
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gêneros cinematográficos. Deste modo, a comicidade nem sempre vem do texto ou da 

interpretação, mas dependem do acionamento de todo uma intertextualidade e autorreflexidade. 

(HUTCHEON, 1986-1987). 

 
Talvez possamos pensar o quanto a política de representações que se pauta pela 

questão das “imagens positivas”, da qual muitos filmes do Mix Brasil são um 

exemplo, acabam por fechar esse corpo e limitá-lo nas definições de sexualidades e 

identidades coerentes. O Show do Gongo, ao contrário, implode essas coerências 

através de imagens paródicas e grotescas desses corpos. (SILVA, 2012, p.14). 

 

Os filmes citados não desconstroem só heteronormatividade, mas também a 

homonormatividade, a qual constitui uma identidade gay, lésbica e transgênero responsável por 

transformar “imagens positivas” em ideias e regras para a “inclusão social”. (SILVA, 2015). 

 O filme Come de Sandra Brogioni (2000), uma paródia musical da canção Call Me, tem 

cerca de dois minutos sendo montado apenas por cenas de lutas de MMA, um ambiente 

marcadamente heterossexual e masculino, que ganha um significado sexual ambíguo ao ser 

acompanhado pela letra, “essa luta é uma desculpa, pois aquilo que eu mais quero é só um amor 

sincero...”. Usando a paródia como dispositivo de representação de experiências normalmente 

não associadas a tal ambiente. As Panteras Fora do Armário, também de Sandra Brogioni 

(2001), usa imagens de arquivo da série de sucesso “As Panteras” (Charlie’s Angels) para 

contar as relações amorosas entre as detetives. A Outra Filha de Francisco (Daniel Ribeiro e 

Eduardo Mattos, 2005), também segue os mesmos moldes ao contar a história de um rapaz do 

interior cujo sonho é ser Maria Bethânia, trabalhando com a ideia da adoração de divas e da 

teatralização, e também com apropriação, no caso do filme Dois Filhos de Francisco lançado 

no ano anterior. Acontece uma apropriação de referências por essa sensibilidade queer e camp. 

Tanto a ideia do CineMix Brasil quanto do próprio “Show do Congo” acabou por 

fomentar a produção de um cinema queer nos moldes de paródia e de transgressão de gênero, 

mas isso só seria traduzido em níveis comercias e de longa metragem com o filme Madame 

Satã. (GARCIA, 2013). 

Antes de comentar mais do filme, é interessante apontar como o diretor Karim Aïnouz 

foi importante para esses passos cruciais na formação do cinema queer brasileiro, ele foi uma 

das pessoas envolvidas no próprio cinema queer estadunidense, trabalhando em filmes como 

Poison e Swoon, obras essenciais ao movimento. 

O filme Madame Satã se passa entre 1932 e 1942 acompanhando a história de João 

Francisco, notório boêmio da Lapa, até a sua apresentação como transformista quando se 

proclama Madame Satã. O personagem rompe com as representações de outrora por se tratar 
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de um homossexual negro e pobre situado em um ambiente de hostilidade. Ele nos é 

apresentado pela voz em off a qual declama seus delitos enquanto seu rosto machucado é 

enquadrado, cheio de contradições ele é apresentando como um indivíduo perigoso e nocivo 

para a sociedade, ele fuma, joga, é homossexual e sempre anda na companhia de prostitutas, 

ele é um estranho, o outro. Também o vemos reagir com violência quando humilhado por causa 

de sua cor ou sua orientação sexual, ele não é vitimizado, mas reage. 

Desde modo quando ele se apresenta e se transforma em Madame Satã (2002) também 

é uma forma de reação, é o seu modo de sobreviver na sociedade hostil. Ele é homem e mulher, 

a Madame (sofisticada, feminina e delicada) e Satã (masculino e destrutivo), mas em nenhum 

momento um anula o outro. Quando João Francisco fica nos bastidores observando a 

performance da mulher para quem trabalha em uma casa noturna ele dubla a sua apresentação, 

essa fantasia é capaz de combater a realidade que o oprime. 

 

Assumir o nome num desfile da Carnaval, no fim do filme, é um gesto de afirmação 

de uma identidade pela máscara, pelo jogo constante na vida e no palco, longe da 

folclorização e ridicularização de que foram e são vítimas, homossexuais e  travestis, 

[...] até hoje, como por exemplo, em programas de auditório na TV, mas sem temer a 

afetação, a desmunhecação, o camp como formas mesmas de resistência a um padrão 

bem comportado de gay de classe média, integrado na sociedade conservadora de 

consumo em que vivemos. (LOPES, 2016, p 3). 

 

 

Apesar do filme esteticamente não contar com o aporte do camp, como o esteticismo ou 

a paródia, vemos a representação de um homem com características típicas desse tipo de 

comportamento, ainda mais um personagem marginalizado que consegue se expressar ao 

performar em bares, tendo como influencia as grandes divas do cinema e da música, como 

Josephine Baker. O camp então se configura como uma estratégia de combater esse isolamento, 

apresentando uma configuração sem moralismo dos seus personagens, expondo seu caráter 

contraditório e diminuindo o tom de vitimização na sua construção. 

Ao passo que o camp nesta obra está mais relacionada com o personagem, veríamos 

como passar dos anos exemplares de filmes nacionais que deixariam o artificialismo e a parodia 

do camp sair de seus personagens e contaminarem toda a sua obra. 

 

3.4 Análises de casos: Estudo em Vermelho e Doce Amianto. 

 

Encontramos durante a nossa pesquisa duas abordagens de representatividade LGBT: a 

própria do modelo igualitário, extremamente importante no processo de normalização da 
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identidade gay, e a outra envolvida pelo camp, a qual renovou os laços com uma prática 

historicamente atrelada a cultura homoerótica masculina quando rompeu com as noções de 

respeitabilidade e seriedade próprias do modelo anterior. (LACERDA, 2015). 

As diversas facetas do camp no cinema queer podem ser vistas em coletivos que fazem 

da sua estética uma resposta à cena prioritariamente heterossexual masculina no cinema 

nacional. O coletivo “Surto e Deslumbramento”, de Pernambuco, composto por profissionais e 

pesquisadores do cinema, quebra padrões caros de conteúdos estéticos ao cinema quando os 

aborda de maneira irônica em diálogo com a cultura pop. Seus filmes deixam o camp 

contaminar toda a estética da produção sempre com muita afetação, desconstruindo valores 

hétero e homonormativos.  O coletivo ainda é diferenciado por liberar seu material abertamente 

na internet, entre eles os curtas-metragens: Estudo em Vermelho (Chico Lacerda, 2013), 

Canção de Outono (André Antonio, 2014) e Casa Forte (Rodrigo Almeida, 2013). 

 Iremos analisar mais profundamente o filme Estudo em Vermelho, o curta-metragem é 

uma narrativa não-linear e apresenta uma mistura de elementos diversos unidos a uma 

sensibilidade camp e queer. Ele se apresenta dividido em um prólogo, dois atos e um número 

musical. 

O filme começa com um plano fechado de um homem aparentemente morto no chão. O 

plano abre lentamente para revelar o seu corpo nu caído no banheiro sob uma poça de sangue. 

Inicialmente pensamos se tratar de um filme de investigação afinal o próprio título “Estudo em 

Vermelho” remete a uma obra de Sir Arthur Conan Doyle protagonizada por Sherlock Holmes. 

No entanto em cortes abruptos o filme começa um diálogo entre estéticas completamente 

diferentes. 
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Figura 1 – As diferentes estéticas do filme 

 

 

                                          Fonte: Estudo em Vermelho (2013). 

 

Um plano conjunto nos revela um rapaz sentado em uma poltrona com um livro em suas 

mãos. O cenário é decorativo e geométrico, com vários quadros dispostos na parede, é tudo 

muito correto e, ao mesmo tempo, exagerado e cafona pelo excesso de objetos, ou seja, é uma 

decoração camp. O próprio personagem se insere nessa estética ao usar camisa social e uma 

gravata borboleta vermelha. De pronto ele começa a ler o livro, sem emoção e de modo didático, 

sobre regras de primeiro socorro em caso de sangramento. A câmera é fixa enquanto o 

personagem lê calmamente as instruções. (MACHADO; TOMAIN, 2011). 

O plano seguinte mostra outra abordagem, são externas com uma maior variabilidade 

de enquadramentos e uma câmera em movimento seguindo uma pessoa vestida de vermelho 

cujo corpo aparece pelo telo solar. Nos últimos minutos do filme essa pessoa –um homem 

caracterizado de mulher- começa a dublar e a performar tanto a música quanto o vídeo-clipe de 

Wuthering Weights, da cantora Kate Bush. 
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Figura 2 – As sequências externas 

 

 

Fonte: Estudo em Vermelho (2013). 

 

O filme inteiro intercala estéticas aparentemente incongruentes, porém visivelmente 

debochadas. O rapaz também lê instruções de como se portar corretamente em uma festa da 

empresa. O padrão desse tipo de artigo, muito encontrado em textos na internet, é uma 

referência reconhecível, a qual evidencia o tom de deboche. É perceptível uma relação paródica 

entre o texto lido, a escolha de enquadramentos e a postura/fala do personagem. O ar de tédio 

e blasé evidencia isso. Os planos detalhes de diversas pinturas e fotografias remetem a essa 

ideia do camp de destronar o sério e, ao mesmo tempo, usar referências da cultura pop. Outro 

texto lido discorre sobre obras de arte, corpos e performances, assim como a diferença entre a 

cultura de massas e a arte, em um discurso que muito remete a escola de Frankfurt. 

Vemos características camp nos personagens, na direção de arte e no roteiro do filme ao 

trabalhar com elementos incongruentes nivelados pelo tom de deboche e ironia. O único 

elemento aparentemente capaz de unir os planos é o uso do vermelho no figurino e na 

cenografia.  

Chico Lacerda em seu artigo comenta que o camp é “um ar blasé diante da última 

escultura de Rodin, mas tomando ao mesmo tempo, um flamingo de porcelana cor de rosa como 
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a derradeira obra de arte” (LACERDA, 2012a), não à toa vemos durante uma das falas do 

personagem o quadro de um flamingo, durante o texto sobre cultura de massa.  

No final do filme voltamos ao corpo do plano inicial. Alguém grita “corta” revelando 

fato de ser apenas uma filmagem. A câmera então caminha e revela os bastidores, as pessoas 

trabalhando, gravando e conversando. Percebemos nesses “bastidores” detalhes e personagens 

de outras produções do coletivo. Essa quebra da ilusão fica mais evidente quando a câmera 

enquadra uma televisão onde são mostrados vários trechos que remetem a uma sensibilidade 

camp, como a cena da quarta temporada do reality show de competição de drag queens  Rupauls 

Drag Race ou o clipe da internet da Leona Vingativa, um vídeo caseiro que faz referência as 

novelas mexicanas, assim como, por último, o clipe original da Kate Bush. O uso desses 

elementos e o fato deles serem vistos por uma tela de televisão realça essa quebra do ilusionismo 

e adoção da artificialidade. 

 

Figura 3 – Revelação dos bastidores 

 

Fonte: Estudo em Vermelho (2013). 

 

Essa ideia de romper com a ilusão e com o realismo, de evidenciar o artifício e os 

elementos paródicos são noções que permeiam outro filme interessante para ser analisado. 

Apesar de apresentar uma narrativa mais linear Doce Amianto também quebra tanto com um 

cinema conservador e naturalista, e com um cinema majoritariamente heterossexual e 

cisgênero, ao abordar as desventuras e frustrações amorosas da protagonista, Amianto, com um 

tom fantástico e artificial, em uma verdadeira fantasia camp. 

Doce Amianto (2013) é um filme da produtora Alumbramento e se destaca dos demais 

trabalhos da produtora por romper com questões estéticas do naturalismo e realismo, ao optar 

por uma abordagem do artificial. Misturando literatura com conto de fadas e cores 

monocromáticas, mergulhamos em uma estética camp de afetação. 

O filme segue Amianto que após uma decepção amorosa isola-se em um mundo de 

fantasia, no qual a sua principal companhia é a fada-madrinha Blanche, uma garota morta que 
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a protege. A mistura de melancolia/inocência e alegria/tragédia vai permear todo o filme e 

refletir nas opções estéticas dele. 

A primeira cena traduz esse artificialismo e fantasia ao mostrar Amianto correndo feliz 

por uma estrada, claramente projetada atrás dela, enquanto apresenta diversas trocas de roupa, 

sempre com um visual muito feminino mostra também essa ideia do estilo, a elevação do 

esteticismo e a sua importância para a personalidade da personagem. Culturalmente questões 

de moda/roupa geralmente são relacionadas com um universo frívolo e supérfluo. 

 

Figura 4 – Amianto correndo 

 

Fonte: Doce Amianto (2013). 

  

A voz de Amianto preenche a cena em um monologo apaixonado de tom fantasioso e 

de forte carga teatral, corroborando texto/imagem com essas características tanto de fantasia 

quanto de obviedade, ou seja, tanto texto quanto imagens são conscientemente redundantes. 

Veremos essa ideia ser repetida mais uma vez quando Amianto, após correr por vários lances 

de escada, é rejeitada pelo seu amado quando é empurrada e cai no chão. Esse chão de repente 

mostra-se sujo de lama - corroborando mais uma vez com o estado emocional da personagem 

que acabara de ser abandonada. Essa união trágica e cômica permeia todo filme. 
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Figura 5 – Amianto na lama 

 

Fonte: Doce Amianto (2013). 

 

 A obviedade é uma marca do cinema camp ainda mais quando se pretende 

construir um tipo de abordagem paródica, nesse caso o filme se mostra uma paródia de relações 

amorosas e do ideal de romance construído pelo conto de fadas, universo esse conhecidamente 

heteronormativo. As relações entre esses elementos de obviedade são extrapoladas, e vemos 

como cada um deles é trabalhado com o objetivo de produzir essa sensação que expõe a 

narrativa como construção. Esse cuidado acontece em todas as sequencias do filme. Esses 

elementos são repetidos mais uma vez no quarto de Amianto, assim como a escolha por tons 

monocromáticos. 

 

Figura 6 – Detalhes do quarto de Amianto 

 

 

Fonte: Doce Amianto (2013). 
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O filme parece se passar em todo lugar e lugar nenhum, o quarto de Amianto 

excessivamente decorado ou o restaurante que ela frequenta carregam um tom onírico e 

fantasioso, como se fosse um cotidiano fantasioso. Entramos em uma fantasia camp dentro da 

cabeça da protagonista. Amianto também assiste a filmes antigos na televisão, se identifica e 

chora evidenciando essa referência ao passado. 

A comentada fada madrinha que fará companhia a Amianto e aos seus devaneios 

também se encaixa nessa estética camp do superficial e fantasioso. O nome dela é Blanche, uma 

referência a personagem Blanche DeBois, da peça “Um Bonde Chamado Desejo” de Tennessee 

Willians, que foi vivida no cinema por Vivien Leigh. A primeira aparição da fada madrinha até 

mesmo nos remete as aparições e ao camp fantástico do seriado clássico Angels In America que 

usa o esteticismo camp para ambientar a crise da Aids e as crises de seus protagonistas. 

 

Figura 7 – A primeira aparição de Blanche 

 

Fonte: Doce Amianto (2013). 

 

Aliado a teatralidade há um tom infantil na troca de falas entre Amianto e Blanche, 

corroborando com essa ideia de conto de fadas, suas vozes chegam a remeter aquelas de 

desenhos animados, bobo e fantasioso. O fato de Blanche ser interpretada por um homem não 

interfere na narrativa, como fica evidenciado no diálogo do filme. 

 

Amianto: se você fosse um rapaz, você gostaria de mim 

 

Blanche: mas claro que sim, claro sim...se eu fosse um rapaz não seria tolo. Mas para 

eu gostar de você e você gostar de mim, eu deveria estar viva ou você morta, comigo,  

aqui...(eles riem) (10min20 seg- 10h45seg). 
 

Quando o passado de Blanche é mostrado vemos outra narrativa também de tons 

fantasiosos, seu nome era Carlos na vida terrena até ser infectado por uma doença misteriosa 

que o deixa com o corpo colorido. Essa doença o isola e o coloca a margem, sempre aos olhos 

julgadores de outras pessoas, uma marca do cinema de Todd Haynes. 
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Foi comentado como essa mistura de elementos junto à intertextualidade e a paródia foi 

uma das marcas do New Queer Cinema dos Estados Unidos, assim como foi uma das marcas 

no ressurgimento do camp. É possível comparar essa característica com a mistura de elementos 

e narrativas em Doce Amianto. Por exemplo, a inclusão de outra estética para evidenciar um 

pesadelo de Amianto, em preto e branco, a textura da imagem é outra, e ao fundo podemos 

ouvir claramente um fado que depois se transforma em vários ruídos, entre eles o poema “Dos 

Três Mal Amados" de João Cabral de Melo Neto. 

 

Figura 8 - Estéticas de Doce Amianto 

 

 

Fonte: Doce Amianto (2013). 

 

Vemos vários elementos que remetem ao camp (mistura de elementos, intertextualidade 

e paródia). Assim como a proposta de colocar personagens á margem da sociedade, no caso 

Amianto, principalmente em uma sequência na qual ela vai à balada e parece sempre isolada, 

esse processo de marginalização também é incorporado por Carlos. 

Quando Amianto está na balada ela dança sozinha, as pessoas se afastam dela, de repente 

ela fica imóvel e, como se estivesse em um devaneio em meio a música alta, suas roupas 

começam a mudar, na mesma técnica da sequência inicial. Ao conversar com um homem nessa 

mesma balada tem início outro devaneio, ao mostrar a relação dos dois de modo teatral, clichê 

e dramático, do encontro romântico, passando pelo esperado casamento até o termino do 

relacionamento. Quando essa narrativa acaba, como esperado, é revelado que se passava na 

cabeça de Amianto.  
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A união de elementos coloridos que remetem a felicidade com as frustrações da 

personagem escancara uma abordagem tragicômica, assim como ocorre durante a história de 

Carlos que toma a decisão violenta de comprar uma arma e matar as pessoas devido a sua 

doença. Ou seja, também dialoga com um humor ácido embebido na tragédia, principalmente 

ao mostrar uma a uma das pessoas caindo mortas com um tratamento de normalidade. 

O enredo nos remete a conto de fadas e a fantasia, na busca de Blanche pelo príncipe ao 

lado de sua fada madrinha, o fato de ambos os personagens serem representados por homens 

passa a ser um detalhe para a narrativa, em nenhum momento tornando isso uma questão 

pertinente ao andar da história.  

A construção evidenciada da estética do filme corrobora com a própria ideia de 

performatividade de gêneros, principalmente ao usar como referência um elemento 

essencialmente heterossexual como o conto de fadas, o qual prega como objetivo o encontro 

romântico entre um homem e uma mulher.  

Assim como ocorre com Madame Satã, vemos o camp representando um meio de 

desconstruir a opressão e a solidão ao criar novos vivências. Nesse momento Doce Amianto e 

Estudo em Vermelho quebram com uma estética naturalista e realista, assim como 

heteronormativa, abrindo espaço para outro tipo de sensibilidade, uma queer. Ainda mais 

quando reparemos como a questão de superficialidade sempre andou alinhada com a questão 

de “bichisse” ou “viadagem”, consequentemente ao produzir filmes voltados para essa 

sensibilidade, paralelamente valorizando o artifício e a paródia, acaba também rompendo com 

as normativas tradicionais dos gêneros cinematográficos mais enraizados. 

Parece haver uma proposta em afetação política possibilitada pelo reposicionamento da 

sensibilidade e modos de vida que são inseridos na ordem social de maneira subalternizada. 

(XIMENES, 2015). 

Tantos os filmes do Coletivo Surto & Deslumbramento quanto Doce Amianto usam as 

estratégias comentadas de paródia e de performatividade como um meio de expor essa 

sensibilidade queer atravessado por uma estética genuinamente camp banhada em ironia, 

artificialismo e teatralidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As narrativas cinematográficas fornecem padrões com os quais as pessoas constituem o 

seu imaginário, consequentemente esses modos de produção acabam por trabalhar a favor de 

uma manutenção de certos estereótipos. Os filmes aqui analisados criaram novas narrativas, 

apresentando um novo discurso que não necessariamente trabalha com um contexto 

assimilacionista, mas sim com um de apropriação dos conhecidos estereótipos para reformulá-

los a favor de uma gama variável de representatividades. A paródia desses valores 

convencionais e heteronormativos foi uma maneira de alcançar a representatividade, de 

subverter o discurso, paralelamente deixando o lado camp contaminar toda a obra, estética e 

narrativamente.  

Durante os últimos capítulos, tentei contextualizar o camp levando em consideração os 

seus aspectos mais significativos e a sua formação como uma sensibilidade de uma cultura 

queer. Ao buscar exemplos de filmes e cineastas que fizeram essa transição para os meios 

audiovisuais foi possível observar como cada qual implanta as suas características, deixando 

claro como o camp, um termo difícil de explicar por meio de uma ou duas palavras, está presente 

na mistura de elementos de Poison, na seriedade e teatralidade de As Lágrimas Amargas de 

Petra Von Kant, na ironia de Estudo em Vermelho e no artificialismo de Doce Amianto, além 

disso, ele é capaz de abarcar diversas formas de expressões, estando presente nas apresentações 

fabulosas de Dzi Croquettes ou no esteticismo dos dândis. É um ponto de vista e uma forma de 

olhar o mundo. 

O camp estudado aqui, apesar de entrar em conflito com o ativismo LGBT e ser 

problemático, também contribui para um processo de empoderamento de estereótipos vistos 

com maus olhares, no caso da travesti ou do homossexual afeminado. Os momentos históricos 

aqui citados em conjunto com os diálogos entre acadêmicos como Sunsan Sontag, Moe Meyer, 

Andrew Ross e Jack Basbucio viriam, direta ou indiretamente a influenciar essa expressividade 

audiovisual do camp até mesmo dentro do Cinema Queer Brasileiro, o qual usaria grande parte 

dessas características em suas produções, como no caso dos filmes analisados. 

Ler e escrever sobre o camp é lidar com várias contradições, como a sua predileção por 

extremos e seus conflitos com o próprio ativismo LGBT, sendo necessário distanciar o 

significado de camp com o de queer, afinal são propostas diferentes, ou seja, apesar de terem 

pontos em comum aquilo queer não deve ser considerado necessariamente camp, assim como 

o contrário. Paralelamente a isso, é necessário admitir as tensões entre o camp e o próprio 
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ativismo LGBT, afinal até que modo esse estilo estaria apenas reproduzindo esses estereótipos, 

e como esse seria um termo de fácil confusão com outros tantos da Cultura Pop.  

Outra problemática, essa surgindo no momento de pesquisa sobre o tema, foi o fato do 

camp também ser um estilo ligado a um momento histórico especifico e a personalidades e 

cineastas específicos, consequentemente há uma saturação de trabalhos e teses sobre tal 

contexto. Essa saturação levou a ideia de se analisar por quais formas o camp poderia ser 

considerado relevante nos dias de hoje, principalmente no que tange a representatividade LGBT 

e até mesmo o audiovisual contemporâneo. Em conjunto a esse problema foi trabalhada a ideia 

de trazer esse estilo para o contexto do cinema brasileiro queer. 

Para tanto, um dos objetivos da minha pesquisa foi justificar como uma estética 

considerada ultrapassada teve os seus valores reapropriados e como isso seria uma maneira de 

fazer refletir sobre as próprias mudanças dentro do cinema e das discussões em torno da 

representatividade LGBT, assim tentei provar a sua relevância por meio da Teoria Queer e 

usando dados do próprio crescimento do cinema queer brasileiro, pensando como alguns desses 

filmes se cruzam com uma estética do artificialismo, teatralidade e ironia. Esses foram os 

principais pontos de tensão durante o desenvolvimento desse trabalho, os quais contribuíram 

para entender o camp com um olhar mais analítico, além de comporem dúvidas necessárias para 

se ter um distanciamento crítico. 

Portanto, ao mesmo tempo em que é interessante observar a importância do camp para 

a ideia de comunidade, também devemos nos atentar como essa estética também apresenta as 

suas próprias limitações e deslizes, sendo assim, é necessário um crescente diálogo acerca da 

representatividade e como isso ocorre. Certamente nessa pesquisa não consegui abarcar todas 

essas discussões, que vão desde o ativismo LGBT até a luta feminista, no entanto, foi o 

necessário para lançar mão de dúvidas e incertezas quanto à própria potencialidade do objeto 

analisado. 

Em resumo, com o objetivo de usar a teoria da paródia e a teoria queer como um meio 

de redefinir o camp como estilo de produção e meio de representatividade, foi possível lançar 

novos olhares tanto sobre os filmes clássicos do camp, quanto no material produzido por essa 

nova safra do cinema brasileiro. Tendo em vista os exemplos usados, principalmente Doce 

Amianto e Estudo em Vermelhos, filmes com narrativas e estéticas diferentes, podemos 

também ver como o camp pode se expressar de várias maneiras e como ele pode dialogar com 

as vivências queer, sendo por meio de personagens, como no caso de Blanche ou Amianto, ou 

por meio de referências, como as usadas no final de Estudo em Vermelho, cujas marcas camp 

permeiam a estética, a produção e a narrativa das obras. 
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