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Resumo 

 

Este trabalho pretende discorrer sobre o trabalho de pesquisa, o referencial teórico 

utilizado, bem como o planejamento gráfico por trás do livro Extravaganza. 

Extravanganza é um livro a respeito da estética Camp, termo não muito conhecido do 

público em geral, mas que existe há pelo menos 40 anos. A produção do livro 

envolveu a redação do texto e a diagramação. O livro é dividido em três etapas: 

panorama geral, desenvolvimento do conceito e a exposição dos principais ícones 

representativos deste movimento. Na parte dos ícones representativos foi feita a 

escolha de categorização em segmentos da cultura, incluindo arte, literatura, cinema, 

moda, televisão, música e um outro segmento a parte, que trata das drag queens.  

 

Palavras chave: estética, sensibilidade, Camp, gosto, ironia, exagero. 
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1 Introdução 

 

A motivação que deu vida ao projeto experimental aconteceu por meio do 

contato, mesmo que indireto, com as drag queens – um dos melhores, senão o melhor, 

representante cultural da estética aqui abordada. A inserção dessas figuras no cenário 

mundial sempre foi feita de maneira inexpressiva, com pequenas referências em 

filmes e pré-conceitos causados por sua marginalização. 

Apesar disso, a série de televisão americana Rupaul’s Drag Race, criada 

em 2009, trouxe consigo a abertura ao cidadão comum de um nicho antes relegado a 

meras apresentações de casas noturnas. O contato com o programa nos primeiros 

meses do ano acabou por despertar a vontade de explorar, se não todo este universo 

das drag queens, pelo menos um aspecto relacionado a ele: o Camp. 

A ideia de escrever sobre o Camp partiu do interesse de tornar público um 

conceito existente em algumas culturas, porém pouco esclarecido ou conhecido no 

Brasil. A influência que esse movimento exerce nos produtos culturais consumidos 

todos os dias, e que consequentemente tem sua parcela de efeito nos ávidos 

consumidores, é relevante o suficiente para haver um questionamento do que 

realmente há de interessante a respeito de tal sensibilidade. 

Partindo deste fascínio e a necessidade de externá-lo, surge a dificuldade 

em como conseguir transmitir de maneira eficaz, correta e que ao mesmo satisfaça o 

público. A escolha do formato livro como suporte se mostrou a melhor dentro das 

opções de publicações de um apanhado cultural, como idealizado. 

A opção de fazer o formato livro partiu do interesse em publicações mais 

independentes e livres, mas que ao mesmo tempo possuam uma complexidade em sua 

produção. Levando em consideração, por exemplo, um formato virtual como um blog, 

que no geral é de complexidade mínima e vida útil pequena devido ao fluxo constante 

de informações da internet, foi tomada a decisão de seguir por um caminho oposto.  

A questão da relevância e durabilidade que um livro possui foi então o 

principal motivo de sua escolha, visto que é um formato ainda muito respeitado e que 

a principio perdura por muito tempo. 

Por abordar muitos aspectos e possuir diversos exemplos na cultura visual 

contemporânea, o levantamento por si só de todas as possibilidades de produtos que 

se encaixariam dentro do Camp já é um desafio. Definir, selecionar e categorizar tais 

produtos se mostrou uma tarefa árdua, porém recompensadora.  
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A constante contradição dos diversos autores que teorizam a respeito do 

assunto proporcionou certa parcela de independência quanto ao que receberia 

importância ou não no livro. Entretanto, tomou-se o cuidado para não realizar 

afirmações contraditórias ou equivocadas. A intenção principal foi a de realizar uma 

sistematização facilitada do levantamento de informações para uma audiência que a 

princípio não é familiar com o termo e suas implicações. 

O intuito do projeto é fixado na ideia de que existe uma sensibilidade 

presente na esfera cultural que possui um cunho não só de entretenimento mas 

também político, e que tal sensibilidade necessita de uma abordagem não só teórica, 

mas também iconográfica. A inexistência de um material no mercado, estrangeiro e 

brasileiro, que transmita a teoria juntamente do impacto visual característico do Camp 

atribui ao projeto uma importância essencial para sua existência. 

O produto trata principalmente da estética Camp, qual a relação dessa 

sensibilidade com temas como sexualidade e gênero e seu papel dentro da cultura 

contemporânea. Concomitantemente, expõe-se por meio de imagens as diversas 

referências visuais com o objetivo de constituir uma associação facilitada entre teoria 

e realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Problema da Pesquisa 
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Na contemporaneidade, a fragmentação do indivíduo e a complexidade 

humana tornaram-se conteúdos abordados por muitos autores e considerados de 

grande relevância para o entendimento do comportamento humano na sociedade pós-

moderna. 

Vários grupos sociais emergiram neste período, trazendo à tona 

determinados modos de vida que influenciam a construção do homem 

contemporâneo. Entre tais grupos, os homossexuais constituem um grupo que parece 

ter contribuído para a visível mudança dos hábitos e comportamentos de gênero e 

sexualidade, principalmente a partir do final da década de 60 – período que abrange 

grandes mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais, possibilitando a 

expressão de classes marginalizadas. 

Os confrontos ocorridos no bar Stonewall Inn de Nova Iorque, em 1969, 

foi significativo para influenciar uma mudança de comportamento a partir desta data. 

As lutas sociais e a liberação sexual consequentes deste conflito possibilitou uma 

maior abertura social do segregado grupo dos homossexuais, fazendo com que seus 

componentes pudessem expressar seus modos de vida e seus desejos dentro do 

contexto da sociedade. 

O produto cultural desta minoria influenciou as mudanças sociais e 

culturais do meio em que está inserida, havendo, assim, uma troca de valores que 

repercutiram em todas as áreas. A atribuição desse grupo a certas estéticas não é à toa. 

Sua necessidade de comunicação com a sociedade vigente era facilitada por meio de 

expressões peculiares e marcantes. A estética que se destacou na época foi a estética 

Camp.  

A relação da estética Camp a esse grupo, porém, foi primeiro teorizada 

anos antes, com Susan Sontag. Desde então, sua influência nos estudos do Camp foi 

marcante, por questões positivas e negativas. A contradição quanto as definições  

desta estética são relevantes quanto ao seu papel na sociedade e na comunicação dos 

grupos associados a ela.  

A seleção do material que se encontra no projeto experimental necessita 

então de atenção significativa. Constituir um livro e torná-lo relevante inclui as 

vontades e predileções do autor, mas ao mesmo tempo é essencial atentar-se para o 

que foi feito antes quanto ao assunto abordado. As decisões tomadas poderão 

influenciar estudos futuros, fato que torna o projeto mais que um desejo pessoal, é 

uma obrigação ética importante para a veracidade de estudos acadêmicos posteriores. 
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Diante do exposto, propõe-se como problema de pesquisa a análise da 

literatura sobre Camp e suas diferenças para a produção de um livro de arte.  

 

3 Justificativa 

 

Entender a sociedade e suas características é entender a interação 

perpetuada por seus indivíduos. Essa interação vai se estabelecer por meio da 

comunicação. Por ela é que as pessoas interagem entre si e se tornam integrantes de 

uma sociedade. É como se cada um fosse membro de um corpo. Para que este 

funcione é necessário haver comunicação entre as partes. Ela é feita desde o 

nascimento. O choro de um bebê, por exemplo, exprime fome, dor ou outra 

necessidade qualquer.  

Por meio da comunicação os indivíduos assimilam suas culturas, suas 

maneiras de agir e pensar em sociedade e definem quais os valores os nortearão no 

convívio em grupo. Esses indivíduos são seres sociais e dependem direta ou 

indiretamente uns dos outros. Essa dependência se estabelece através da 

comunicação. 

Uma das maneiras de identificação de cada indivíduo dentro de um 

âmbito social é a possibilidade da comunicação de valores culturais. Dentro desse 

entendimento, insere-se instrumentos que facilitarão o indivíduo a ser visto como 

único entre. O Camp então surge como uma das formas de expor à sociedade a 

necessidade que certos grupos possuem, muitas vezes por motivos de uma repressão 

anterior, de estabelecer-se como isso ou aquilo. 

Sendo assim, a pesquisa baseia-se na relevância que expressões culturais 

possuem para o estabelecimento de uma comunicação de valores e crenças dentro de 

uma sociedade. A conexão entre o Camp e âmbito da Comunicação é, assim, 

estabelecida e importante para que esta compreenda também a existência de um nicho 

de indivíduos que se utilizam do Camp e seus produtos culturais para externar suas 

visões, estilos de vida e predileções. 

 

4 Objetivos 

 

O livro Extravaganza expõe uma abordagem teórica e cultural para o 

aumento do conhecimento a respeito de uma estética pouco entendida e conhecida na 
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sociedade brasileira – o Camp. Não é intenção do produto acrescentar novas reflexões 

teóricas a respeito do assunto, mas sim compilar o material teórico existente 

concomitantemente a uma gama de referências visuais por meio de imagens 

exemplificativas. Exercendo, é claro, uma parcela de crítica ao delimitar o que será 

abordado ou excluído do texto final. 

A memória constitui a exposição da pesquisa realizada, aprofundando-se 

no material teórico existente sobre o Camp com intuito de mostrar quais são as 

principais fontes que o teorizam e o motivo de delimitar o conceito.  

Outro aspecto abordado na memória é a apresentação do planejamento 

gráfico utilizado no produto, explanando a diagramação, o formato, fontes, cores e 

outros fatores que foram levados em consideração para um melhor aproveitamento do 

formato impresso. 

 

5 Referencial Teórico 

 

Tentativas teóricas de definição do termo “Camp” tem se provado tão 

frustrantes quanto os esforços para traçar sua origem. O desafio de localizar as 

origens ambíguas do Camp e desenvolver um conceito concreto da palavra é 

significativamente responsável pela a construção de sua aura enigmática. 

Abordado como um estilo, sensibilidade, estética, gosto, e método de 

performance, político e apolítico1, a indefinição inerente do Camp ainda confunde 

quem o estuda. Dito isso, a intenção desta pesquisa não é estender a discussão sobre a 

definição do termo e sim fazer uma seleção da teoria existente para a exposição em 

um livro de arte.  

Descobrir um referente fixo para o Camp pode ser inviável. Em uma era 

do discurso em que termos tidos como certos já são suspeitos, um breve levantamento 

histórico do termo exemplifica o ato exagerado do Camp, como uma palavra que 

evade definições simples. 

Os críticos que trabalham com “enquadramentos histórico-teóricos”2 de 

estudos gay, lésbicos e queer, feminismo, gênero, filmes, e sociologia tem legitimado 

                                                        
1 CLETO, Fabio. Camp: Queer Aesthetics And The Performing Subject: A Reader. Michigan: 
University Of Michigan Press, 1999, p. 2.  
2 Ibid., p. 2. 
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o Camp e suas possíveis avaliações como uma questão acadêmica importante que 

“participa na reestruturação de disciplinas e reavaliação da própria ‘cultura.’” 

O Camp tem se tornado parte de um crescente discurso dedicado a 

aplicação das principais abordagens metodológicas do termo, em um esforço para 

desvendar sua etimologia, “desenhar seu limite e define sua história.”3 Torna-se 

evidente por meio das inumeráveis tentativas fracassadas de rastrear as origens dessa 

traiçoeira sensibilidade que o Camp permanece como um significante escorregadio. A 

palavra “camp” é mencionada de passagem em mais de milhares artigos. No entanto, 

até mesmo o vasto corpo da pesquisa crítica sugere que faz parte da essência ou aura 

do Camp desafiar uma definição lógica, coesa. 

É preciso reconhecer o extenso material escrito que contem referências 

secundárias sobre o Camp. Embora esses artigos sirvam um papel importante na área 

de definição do Camp, ou melhor, na construção de seu enigma, não há espaço aqui 

para a discussão destes trabalhos que fazem referência ao Camp como tópico 

secundário. A análise da literatura que auxiliou a delimitação do assunto abordado em 

Extravaganza é que será o foco das reflexões a seguir. Será considerado o Camp e 

suas variadas formas e definições ao revisar os ensaios mais influentes e 

frequentemente citados sobre a matéria. 

Ao revisar esses trabalhos, adere-se a sugestão de Fabio Cleto de que o 

Camp não é estável, e que cada artigo delimita um lado desse universo. Ele também 

opina que é preciso  

repensar a variedade múltipla dos tipos de Camp como uma variedade de 
reapresentações e rearticulações históricas do discurso do Camp, 
fundamentada nos modos variados de circulação dos elementos... que 
foram atribuídos ao Camp ao longo dos anos.4 

 

5.1 Christopher Isherwood 

 

Em 1954, Christopher Isherwood publicou, o que é visto hoje como um 

marcante romance do cânone do Camp  na literatura, The World In The Evening. A 

história gira em torno de um inglês chamado Stephen Monk, que após o fim repentino 

                                                        
3 SONTAG, Susan. “Notes on Camp” In: Against Interpretation and Other Essays. Nova Iorque: Farrer 
Straus & Giroux, 1964. p. 275-292. 
4 “rethink the manifold variety of kinds of camp as a variety of re/presentations and historical 
rearticulations of the camp discourse, grounded in the varying modes of circulation of the 
elements…which have been over the years ascribed to camp” (Tradução do autor), CLETO, p. 6.  
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do seu segundo casamento, embarca em uma jornada de “auto-análise e 

autodescoberta sexual... em diversos locais fascinantes”.5 Esta grande 

“autodescoberta” é o despertar do que tinha sido sua bissexualidade dormente. 

A questão do Camp é abordada durante uma conversa entre Stephen e 

Charles. Quando Charles pergunta se Stephen já ouviu a palavra “camp” sendo usada 

em uma conversa em uma de suas “jornadas pela noite”6, Stephen admite que ouviu a 

palavra em diversas ocasiões em casas noturnas. Charles retruca, “você pensou em 

um menino efeminado com cabelo oxigenado, vestindo um chapéu decorado e um boa 

de plumas, fingindo ser Marlene Dietrich? Sim, em círculos queer eles isso de 

camp.”7 É aqui que é visto o primeiro exemplo da ligação entre o Camp e a 

sensibilidade homossexual que mais tarde se tornará alvo de disputa de discussões 

teóricas a respeito das origens e classificações do Camp. 

Charles comenta que esse “camp” dentro de círculos “queer”  é somente 

um tipo de Camp, “Low Camp”. Entretanto, o interesse de Charles é com o que ele 

chama de “High Camp”, que em sua visão é mais fundamental que o último. Ele 

continua, descrevendo o Camp como: 

toda a base emocional do balé, por exemplo, e claro a Arte Barroca. O 
verdadeiro High Camp sempre possui uma seriedade subjacente. “Você 
não pode camp sobre algo que não leva a sério. Você não está fazendo 
graça disso; você está fazendo graça às custas disso. Está expressando o 
que é fundamentalmente sério para você em termos de diversão, artifício e 
elegância.8 

Ainda que a definição de Isherwood, postulada por meio de uma 

conversada fictícia aparentemente arcaica em contraste com uma posterior análise 

mais critica, é importante incluí-la dentro do cânone do Camp, não só porque ela 

ainda se mantém como umas das primeiras definições literárias do termo, mas 

também porque a própria definição do Camp é dicotomizada desde sua criação na 

                                                        
5 BOOTH, Mark. Camp. Londres: Quartet, 1983, p. 75. 
6 ISHERWOOD, Christopher “The World in the Evening,” In Camp: Queer Aesthetics and the 
Performing Subject: A Reader, ed. Fabio Cleto. Michigan: University Of Michigan Press, 1999, p. 51. 
7 “you thought it meant a swishy little boy with peroxided hair, dressed in a picture hat and a feather 
boa, pretending to be Marlene Dietrich? Yes, in queer circles they call that camping.” (Tradução do 
autor), Ibid., p. 51. 
8 “ the whole emotional basis of the ballet, for example, and of course of Baroque art. You see, true 
High Camp always has an underlying seriousness. You can’t camp about something you don’t take 
seriously. You’re not making fun of it; you’re making fun out of it. You’re expressing what’s basically 
serious to you in terms of fun and artifice and elegance.” (Tradução do autor), Ibid., p. 51. 
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literatura. A segregação do Camp em formas “High” e “Low”  cria duas sensibilidades 

distintas, uma que é “gay” ou “queer” , e a outra que é obviamente semelhante a um 

reino, que se não implicitamente aristocrático por natureza é, no entanto, 

intrinsecamente ligado ao continuo elitismo da “belas-artes”. 

 

5.2 Susan Sontag 

 

Talvez o ensaio mais criticado, citado e influente ensaio sobre o Camp é o 

“Notes on ‘Camp’”. Susan começa seu quase que delicado exame afirmando que 

Muitas coisas no mundo não foram nomeadas, e muitas coisas, mesmo que 
nomeadas, não foram descritas. Uma delas é a sensibilidade – 
inequivocamente moderna – uma variante da sofisticação mas dificilmente 
idêntica a ela – que leva o nome culto de ‘Camp’9”. 10 

No primeiro parágrafo de seu ensaio, Susan deixa claro que o Camp é, 

para todos os efeitos, uma sensibilidade. 

“Notes on ‘Camp’” então se desdobra em 58 notas, em que cada uma 

delineia a sensibilidade única do Camp, manifestada pelas inumeráveis referências de 

Sontag ao teatro, cinema, artes visuais e literatura. De acordo com Sontag, o Camp é 

uma sensibilidade em que o sério ou o político é transformado no frívolo; nesse 

sentido, a “lente do Camp” bloqueia o conteúdo.11 O Camp vê o mundo não em 

termos de beleza, mas sim em como alguém ou algo tem sucesso em demonstrar um 

implícito “grau de artifício de estilização”.12 O Camp inverte a hierarquia da função 

versus forma, manter o estilo é o aspecto mais importante de um objeto ou indivíduo, 

no Camp, estilo torna-se o conteúdo ou função. 

Sontag, talvez se utilizando da definição de Isherwood de High e Low 

Camp, também afirma que há duas formas de Camp: Camp que sabe que é Camp, que 

Sontag rotula como “Deliberate Camp” (Camp Deliberado), e “Pure Camp” (Camp 

Puro, que é ingênuo e “totalmente sério”.13 A definição de Sontag a respeito do 

Deliberate Camp pode ser comparada com a de Low Camp de Isherwood, descrita 

                                                        
9 Sontag utiliza o termo “camp” capitalizado. Essa forma é a mesma adotada por essa pesquisa. 
10 “Many things in the world have not been named; and many things, even if they have been named, 
have never been described. One of these is the sensibility—unmistakably modern—a variant of 
sophistication but hardly identical with it—that goes by the cult name of ‘Camp’” (Tradução do autor) 
SONTAG, “Notes On Camp”, p. 53. 
11 Ibid., p. 57. 
12 Ibid., p. 54. 
13 Ibid., p. 58. 
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como “garoto efeminado fingindo ser Marlene Dietrich.” Apesar dela não se referir a 

esses dois tipos como High ou Low, mais uma vez é vista uma divisão dentro da 

sensibilidade do próprio Camp. Sontag sugere que a seriedade fracassada é a essência 

do “Camp Puro”. Então, ironicamente, o entusiasmado, ainda que fracassado, esforço 

para alcançar um consenso de como funciona o Camp dentro de seu próprio discurso 

tem criado sua própria marca de literatura “Camp”. 

Por causa da preocupação do Camp com o superficial, e com a 

representação exterior de si mesmo, a sensibilidade Camp é desengajada, 

despolitizada ou apolítica e é uma qualidade que é encontrada não só em objetos 

(móveis, arquitetura, modas, artes plásticas e literatura). Também aparece nas 

características e comportamento de pessoas: “como um gosto por pessoas, o Camp 

reage aos explicitamente atenuados e exagerados.”14 De uma perspectiva Camp, agir 

contrário a natureza do sexo de um indivíduo é considerado erótico. Isto explicaria o 

porquê a androginia é considerada atrativa, como, por exemplo, na feminilidade/ 

masculinidade inegavelmente viril de David Bowie em seu personagem Ziggy 

Stardust de 1970. O Camp experimenta “tudo entre aspas... percebê-lo em pessoas e 

objetos é entender como viver interpretando um papel.” 15 É esse elemento exposto por 

Sontag do Camp uma questão importante para estudos feministas e de gênero. 

O gosto ou estética Camp tem uma relação fortemente sentimental com o 

passado. O que é visto como Camp hoje pode não ter sido vivido como tal quando foi 

criado: 

o tempo liberta o trabalho de arte da relevância moral... portanto, as coisas 
são campy não quando se tornam velhas – mas quando nos tornamos 
menos envolvidas com elas e podemos apreciar, ao invés de sermos 
frustrados pelo fracasso da tentativa.16 

Sontag acaba descrevendo um zeigeist, o espírito de uma época. 

Entretanto, o Camp parece ser uma sensibilidade interessante, uma que aflora, embora 

de formas diferentes ao longo do tempo, que reside em algum lugar às margens do 

que chamariam de “cultura pop” da época em análise. 

Ironicamente, o Camp pode ser interpretado como altamente político 

(apesar de Susan Sontag afirmar o contrário) se for considerá-lo dentro de uma 

estrutura do capitalismo e do fetichismo da mercadoria. Simplificando, e nas próprias 
                                                        
14 Ibid., p. 56. 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 60.  
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palavras de Sontag, “O gosto Camp é, por natureza, possível somente em sociedades 

ricas... ou círculos capazes de experimentar a psicopatologia da riqueza.”17 Portanto, o 

Camp pode ser visto como um gosto elitista para uma parcela marginal: “a história do 

gosto Camp é parte da história do gosto esnobe.”18 O ensaio de Sontag, apesar de 

espirituoso, e bastante astuto algumas vezes, deixa o leitor se perguntado se qualquer 

coisa pode ser considerada Camp se vista pelo ponto de vista pelo contexto correto, 

ou pelo olhos do espectador do Camp. 

 

5.3 Philip Core 

 

O livro de Philip Core “Camp: The Lie That Tells The Truth”, publicado 

em 1984, é uma breve introdução a uma pesquisa enciclopédica de panoramas e 

personalidades Camp através não só do mundo moderno, mas também do clássico. A 

reflexão é iniciada com uma ousada lista intitulada “Regras do Camp” (25 no total), 

cujas mais memoráveis são: “CAMP está nos olhos do espectador, especialmente se o 

mesmo for Camp,” “ CAMP é um disfarce fracassado,” e “CAMP é uma mentira que 

conta a verdade.”19  

Core sugere que historicamente existe uma minoria significante cujas 

características “ofensivas” – seja um talento, uma inconveniência física ou desvio 

sexual – a tornaram suscetíveis ao ridículo do público. Camuflar seus “desvios”  com 

um disfarce de atos quase tão corrompidos quanto aqueles que escondem se torna o 

meio pelo qual o Camp é determinado, ou, como Core define isso, “a fonte do 

Camp”.20 

O comportamento muitas vezes bizarro manifestado pelo ato de 

subterfúgio – que é o desejo de esconder ao mesmo tempo revelando um aspecto 

essencial de si mesmo – torna-se o ponto crucial da definição do Camp de Philip 

Core: “uma mentira que conta a verdade.” Em adição a essa definição básica, Core 

propõe que o Camp conta com duas qualidades essenciais: a primeira composta de um 

aspecto oculto da personalidade de um indivíduo que ele pretende ridicularizar e 

esconder ao mesmo tempo; e a segunda marcada por um “jeito peculiar de ver as 

                                                        
17 Ibid., p. 63. 
18 Ibid., p. 64 
19 CORE, Philip. Camp: The Lie that Tells the Truth. Michigan: Delilah Books, 1984, p. 80-81. 
20 Ibid., p. 81.  
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coisas,”21 outra maneira de dizer que o Camp está no olhos do espectador, de quem 

vê.  

O Camp – apesar de um dia ter sido uma forma dos homossexuais se 

reconhecerem entre si em épocas que a homossexualidade era considerada uma 

abominação – continua a ser um significante para grupos marginalizados e aqueles 

que vivem “vidas duplas.”22 Seu ato definitivo de duplicidade existe no próprio uso 

corporal como linguagem; “um instrumento ao mesmo tempo revelador e 

defensivo.”23 

Philip Core entende a apropriação do Camp pela cultura popular como um 

erro de interpretação e mutação do Camp pelas mãos dos interesses comerciais.24 

Como resultado, o “verdadeiro” Camp, “em si efêmero e multiforme”,25 

inevitavelmente sofreu (e sofre) nessa era de exploração comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Metodologia 

 

A seguir é apresentado a metodologia utilizada para a concepção de 

Extravaganza. Desde as decisões tomadas quanto ao conteúdo até a conclusão do 

projeto gráfico e suas questões correlatas. A importância de algumas atitudes foi 

essencial para atingir o nível pretendido anteriormente pelo projeto. 
                                                        
21 Ibid., p. 82. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid., p. 85. 
25 Ibid. 
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A escolha por um formato de livro de arte se deve ao impacto pretendido 

na relação leitor-livro. A apreciação dedicada ao livro de arte é diferente daquela 

reservada ao livro “comum”. Richard Hendel exemplifica isso de maneira sucinta em 

seu livro O Design do Livro: 

Os livros de arte são feitos muitas vezes para colecionadores, e concordo 
com o designer Robert Josephy, quando disse que “impressão artística” é 
sinônimo de livros “que não foram impressos para ser lidos”. Aqueles que 
fazem livros de arte, comumente – mas certamente nem sempre – estão 
menos interessados no que as palavras dizem e mais interessados na 
aparência da tipografia. Fazem livros para serem olhados.26 

No caso de Extravaganza, há de se deixar claro que parte da citação acima 

não se aplica, visto que as palavras são essenciais, juntamente com as imagens, para o 

sucesso do objetivo pretendido. 

O processo de criação do livro se deu a partir do interesse inicial pelo 

assunto e sua relevância como trabalho de conclusão de curso. A verificação de que, 

uma vez escolhido o tema, haveria base para a produção de seu conteúdo veio em 

seguida. Aqui, percebeu-se a complexidade do assunto e a importância que a 

delimitação de seu conceito teria para os objetivos pretendidos pelo autor. Não foram 

tomadas decisões deliberadas, sem razão de existência. Foi preciso considerar o 

contexto histórico atual primeiro, para assim ser possível analisar a recorrência do 

tema em assuntos acadêmicos, de Comunicação principalmente.  

Após uma extensa pesquisa bibliográfica, foi possível fazer um recorte 

das principais fontes teóricas que seriam usadas e qual foco de cada entraria ou não no 

livro. A possibilidade de repetições e contradições era enorme, visto que certos 

aspectos do Camp não possuem um consenso geral de seus estudiosos. A produção da 

redação de Extravaganza, então, foi concebida pelo viés e recorte do autor mas 

baseado em teorias já existentes. 

Entre as delimitações feitas pelo autor, a que mais se destaca é a opção de 

mostrar o Camp como engajado e altamente político, apesar de fornecer grande 

destaque a teórica Susan Sontag – que é contra essa concepção. O pretendido em 

Extravaganza é a junção das principais teorias e seus pontos positivos e relevantes 

dentro de um discurso que possibilite ao leitor conseguir fazer uma conexão além da 

relação texto e imagem.  

                                                        
26 HENDEL, Richard. O Design do Livro. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003, p. 5. 
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Feito os recortes necessários da teoria, foi iniciada a pesquisa 

iconográfica, que posteriormente se juntou a produção do projeto gráfico. Como as 

imagens constituiriam uma parte importante do livro, era necessário que elas fossem 

muitas e de qualidade. A decisão de coletá-las da internet apareceu como solução. 

Porém, a questão dos direitos autorais se fez presente, pois, na maioria dos sites, não é 

dado o crédito ao dono da imagem. Como o tempo e o orçamento disponível era 

limitado, decidiu-se pela utilização das imagens disponíveis na internet e de ao final 

do livro colocar um índice iconográfico, apontando de qual site cada imagem foi 

extraída. Para um projeto de fins universitários o modelo seguido foi satisfatório, mas, 

caso haja o interesse em algum momento para publicação do livro, será necessário a 

solução deste problema, buscando obter as imagens de seus produtores ou detentores 

de direitos autorais. 

A pesquisa iconográfica foi delicada e paciente, visto que era fundamental 

para a qualidade final do produto as imagens serem de excelente resolução e edição 

adequada. A disposição pelas páginas no geral fazia referências ao texto, com exceção 

de algumas.  

O planejamento gráfico veio logo após o início da pesquisa de imagens. 

Cores, tipos e elementos que fizeram parte do planejamento gráfico de Extravaganza 

são exposto a seguir. 

 

6.1 Projeto Gráfico   

 

Conceito 

 

Diagramar um livro que trate da estética Camp e seus principais aspectos 

para uma audiência que, a princípio, desconhece seu conceito, motivos, história e 

representantes. 

Projeto do design 

 

Propósito 

 

Transmitir um conteúdo informativo com características visuais atrativas 

que não interfiram na qualidade da leitura, unindo os aspectos gráficos e editoriais 

para a efetivação da sensação que um livro de arte usualmente passa. 
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Formato 

 

270mm x 240mm 

 

A tendência de formatos diferentes em produtos impressos é recorrente, 

sendo assim optou-se por um formato mais quadrado que posso causar impacto visual 

mais rápido e que seja possível uma identificação instantânea com o tipo de impresso 

pretendido – o livro de arte. 

 

Conteúdo 

 

• Introdução 

 

Breve explicação da razão de existir do livro. 

 

• Panorama 

 

Apresentação do panorama histórico que norteou a criação das teorias a 

respeito do Camp. 

 

• Conceito 

 

Explicação do conceito da estética Camp de acordo com a junção das 

teorias existentes. 

 

• Ícones 

 

Listagem dos principais representantes dessa estética por categorias: Arte 

e Literatura, Cinema, Moda, Drag Queens, Televisão e Música. 

 

Padrões 
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• Grid 

o Formato: 270mm x 240mm 

o Margem Interna: 13mm 

o Margem Externa: 13mm 

o Margem Superior: 15mm 

o Margem Inferior: 18mm 

o Colunas: 6 

o Gutter: 5mm 

 

• Fonte 

o Texto corrido: Helvetica – 10 pt; Entrelinha: 14 pt 

o Título da capa: Jellyka BeesAntique Handwriting – 130 pt 

o Títulos do interior: Jellyka BeesAntique Handwriting 

 

A escolha da fonte foi iniciada com 25 fontes, e reduzida para 5. A decisão 

da fonte dos títulos levou em consideração a dramaticidade proporcionada 

pela fonte Jellyka, essencial para um imediato exagero quanto ao tema. A 

fonte do texto corrido, Helvetica, tem o objetivo o objetivo de passar 

modernidade e uma descontração não encontrada em fontes com serifa. 

 

• Cores 

o (C=0 M=100 Y=0 K=0) 

o (C=0 M=0 Y=75 K=0) 

o (C=75 M=50 Y=0 K=0) 

o (C=50 M=0 Y= 50 K=0) 

o (C=0 M=50 Y=50 K=0) 

o (C=0 M=75 Y=50 K=0) 

o (C=15 M=0 Y=0 K=50) 

o (C=0 M=0 Y=0 K=75) 

o (C=0 M=0 Y=0 K=50) 
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A paleta de cores adotada tem como objetivo fazer uma conexão suave 

com as imagens extravagantes por si só. Mas isso não a impede de ser 

colorida e proporcionar alegria e leveza para o conteúdo. 

 

• Elementos gráficos 

A inspiração dos elementos gráficos vem da coleção da Prada da coleção 

primavera/ verão de 2011. Seu objetivo é criar um movimento coeso de direção da 

leitura. 

 

• Imagens  

As imagens aqui tem o sentido de comunicar bem o que é a estética 

Camp. Servem como a o complemente a teoria e vice-versa. 

 

• Impressão 

O livro foi impresso em papel couchê fosco, 170g, com capa dura. O 

custo foi de R$ 191,00 na Athalaia Solução Gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conclusão 

 

O objetivo desejado com Extravaganza foi o de enriquecer o material 

literário a respeito de uma poderosa estética que foi usada como instrumento de 

defesa e identificação por muitos grupos marginais. O Camp e suas diversas 
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abordagens constitui importante função para a história da luta por direitos dos 

homossexuais, e só isso já faz dele um importantíssimo âmbito da cultura a ser 

entendido. 

A escassez de material em português despertou a oportunidade e o 

interesse de, além de explicar seu conceito, poder conceber um produto cultural que, 

aparentemente, não existe nem no mercado literário norte-americano – onde o Camp 

tem sua maior expressão. 

Para montar o conceito do Camp foi necessário a leitura, pelo menos em 

partes, dos principais estudiosos que teorizam a seu respeito. A análise necessária 

após essa leitura levou a delimitação do tema por um recorte pessoal do autor, 

levando sempre em consideração,  claro, essas teorias. Foi necessário abrir mão de 

certos aspectos, talvez por sua inaplicabilidade no contexto atual, para uma melhor 

organização das ideias. 

O impacto visual das imagens teve grande importância para o alcance dos 

objetivos propostos. Construir um livro sobre qualquer estética que tenha o visual 

como um de seus elementos necessita de uma pesquisa extensa. A utilização imagens 

da internet veio como solução mas trouxe junto suas desvantagens, como a escassez 

de qualidade, limitando as opções do projeto. 

A etapa do planejamento gráfico foi essencial, pois conseguiu definir, por 

exemplo, a escolha de dedicar uma subseção do livro para as drag queens,  talvez o 

tipo de personagem que melhor representa a estética Camp. Além disso, proporcionou 

um auto-conhecimento positivo para futuros trabalhos na área de projetos gráficos. 

Fazer um livro é um grande desafio. Cada etapa necessita de extremo 

cuidado e dedicação para um resultado satisfatório e gratificante. Mais que um projeto 

de conclusão de curso, Extravaganza significa a última etapa de um processo que 

começou com horas de estudo para passar no vestibular. É totalmente gratificante 

conseguir chegar na reta final e perceber que as atitudes, os erros, os acertos e as 

escolhas contribuíram para a construção do ser. Extravaganza é o reflexo dessa 

jornada. 

Inicialmente pensado no formato revista, Extravaganza teve um peso 

importante para a realização pessoal nesse último semestre de Universidade de 

Brasília. Fato essencial para deixar a lembrança de uma época só vivenciada por 

quem passa por essa universidade. Apesar das barreiras encontradas e do grande 
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tempo gasto para a conclusão de cada etapa, não resta dúvidas de que a satisfação que 

esse tipo de projeto proporciona é recompensadora. 
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