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     eu fico com o cinema americano 
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RESUMO 

 John Waters é um diretor americano que começou a fazer filmes underground 

na década de sessenta. A partir de Pink Flamingos, Waters tornou-se conhecido por 

cenas tidas como bizarras. Protagonizadas, entre outros, pelo ator Harris Glen 

Milstead, mais conhecido como Divine. Um dos grandes fatores de reconhecimento 

para o autor foram as exibições no circuito cinematográfico Midnight Movie, 

dedicado à mostra de filmes que, por seu teor escatológico, não seriam bem aceitos 

em cinemas convencionais. 

 Essas sessões, assim como a exploração de roteiros anti-convencionais em 

sua obra, geraram em torno de si um público ávido pelo consumo de filmes voltados 

a uma estética não canônica, o que reverbera até os dias atuais. 

 A seguinte análise, leva em conta elementos presentes na primeira fase de 

John Waters (década de setenta até meados da década de 80), abordando temas 

como o grotesco, o feio e o camp. Na segunda parte nos propomos a analisar alguns 

aspectos dos Midnight Movie em busca de elementos de gosto, que formariam uma 

subcultura onde seus membros apresentariam em comum a preferência pelo não-

canônico. 

 Depois nos ativemos a uma análise estética, confrontando características do 

cinema clássico com as teorias estudadas. Por fim, tentamos confrontar as duas 

premissas com base no teórico Michel Foucault, buscando descobrir a coerência 

entre o conceito de transgressão e o material analisado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: John Waters; transgressão; camp; grotesco. 
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ABSTRACT 

 John Waters is an american director that begging to make movies 

underground on 60´s. Since Pink Flamingos, Waters became known for scenes 

charged like bizarre. Persons, among other, by the actor Harris Glen Milstead, known 

like Divine. One of the major factors of the recognition for the author was the 

exhibitions in the film circuit Midnight Movie, dedicated to the sample of films that, for 

your eschatological content, would not be well accepted in conventional theaters. 

 These sessions, as well as the exploitation of anti-conventional routes in his 

work, created around himself an eager public by the consumption of films aimed at a 

non-canonical aesthetic, which reverberates to the present day. 

 The following analysis takes into account factors in the first phase of John 

Waters (the seventies until the mid-80), covering topics such as the grotesque, the 

ugly and the camp. In the second part we propose to examine some aspects of the 

Midnight Movie in search of elements of taste, which would form a subculture where 

the members present in common a preference for non-canonical. 

 After the assets to an aesthetic analysis, comparing characteristics of the 

classic film with the theories studied. Finally, we compare the two theoretical 

assumptions based on Michel Foucault, trying to find consistency between the 

concept of transgression and the material analyzed. 

 

KEYWORDS: John Waters; transgression; camp; grotesque. 
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INTRODUÇÃO 

 Eu ainda não consegui decidir se me sinto de fato isenta de todo o 

sentimentalismo ao falar do que passou. As cores são diferentes, não só as 

gravadas, mas também as dos tecidos, dos corpos e dos sons. Vejo esses filmes em 

aparelhos que não existiam quando eles foram feitos. Talvez esteja autorizada a 

falar justamente por isso, talvez nunca devesse ter tocado nesse assunto. Nesses 

anos meus pais ainda não se conheciam, e provavelmente não pensavam que 

teriam um dia a vida que têm hoje. Será que eles, jovens nessa época, ainda são as 

mesmas pessoas?  

 Desde que vi Pink Flamingos pela primeira vez fui muitas pessoas, apesar de 

jovem já me preocupo com o tempo e passo a ter medo dos trinta e da possibilidade 

de um dia criticar quando as colored girls cantam: doo do doo do doo do do doo1. 

Não tive tempo de freqüentar o Elghin Theater e ainda pretendo ir à Nova York. 

Baltimore, para mim, é tão difícil de localizar no mapa quanto qualquer cidade da 

China, onde tudo que fica longe das Muralhas vistas do espaço me foge 

geograficamente. Baltimore simboliza, também, o que eu vivo, formada como sou 

pelo rock and roll e pelo cinema - bom ou ruim, porém, na maioria das vezes, 

americano. Americano e, na minha primeira formação, com versão brasileira de 

Herbert Richards.  

 Esta dissertação trata destes temas, destas dúvidas e destes 

questionamentos. O foco principal é o primeiro cinema de John Waters, pois apesar 

de apresentar uma filmografia relativamente extensa como diretor, Waters realmente 

se estabeleceu como diretor Cult em seus primeiros filmes e esse título e o valor 

agregado ao mesmo são de grande importância para este estudo.  

 Nesta pesquisa, pretendemos nos aprofundar na análise dos filmes Pink 

Flamingos e Problemas Femininos, os critérios para essa pesquisa são 

principalmente a questão temporal (os filmes em questão foram produzidos na 

década de setenta), a presença de elementos escatológicos, pornográficos e 

                                                 

1
 Trecho da música Walk on the Wild Side, do grupo Velvet Underground. O grupo tinha um estilo experimental e 
de vanguarda, tendo Andy Warhol como seu mentor intelectual. Sua atuação deu-se entre as décadas de setenta 
e sessenta.  
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atentados contra a vida humana e animal, a utilização de atores e equipe técnica da 

Dreamland produções e a presença de Divine como protagonista.  

 Mesmo tendo como foco principal os filmes de Waters, procuramos encaixar 

outras manifestações artísticas recorrentes na época em questão. Temporalmente 

podemos localizar o período estudado entre o final da década de sessenta e o início 

da década de setenta. Porém, mais do que o fator cronológico, nos interessam as 

mudanças de sensibilidade advindas do crescimento do espaço destinado à cultura 

juvenil, que, segundo acreditamos e tentaremos defender, seria calcada aqui mais 

por uma necessidade de transgressão e adesão a grupos subculturais do que a uma 

faixa etária. E mesmo que não falemos de forma explícita sobre a juventude em 

grande parte do texto, os conceitos e manifestações presentes na cultura juvenil 

permeiam todo o estudo. 

 Apresentamos um texto calcado em muitas referências, mas elas nem sempre 

são didáticas e esse é o caso, por exemplo, das citações que iniciam os capítulos. 

Os personagens apresentados foram tirados da peça de teatro Filhos de Kennedy, 

escrita por Robert Patrick na década de setenta. A peça é construída através dos 

monólogos de cinco personagens que nunca dialogam entre si: Carla, Marcos, Lana, 

Clarck e Wanda. Eles estão em um bar na década de setenta, e todos se mostram 

de alguma forma desiludidos com o que essa década lhes trouxe. Com o fim dos 

anos sessenta foram embora, também, o idealismo nas lutas políticas e no 

movimento estudantil. A busca pela paz interior e o uso de drogas como forma de 

alcançar um desenvolvimento interior foram substituídos por atitudes mais 

agressivas e pelo uso de drogas sintéticas, de efeito bem diferente da cultuada 

Marijuana.  

 Wanda, por exemplo, nos interessa por questionar a existência de um belo. 

Para ela, o assassinato de John Kennedy representava a destruição de um belo 

clássico, calcado na harmonia e associado aos valores morais, reflexo de uma 

personalidade e de uma vida equilibrada e saudável. Traçando uma ponte com as 

idéias de Wanda, no primeiro capítulo dessa dissertação, questionamos a existência 

de um belo, e aludimos à subversão de padrões presente a partir do pós-guerra e na 

obra de artistas como Andy Warhol, que apesar de ter transitado pelo cinema, 

publicidade, música e artes plásticas ficou conhecido principalmente por questionar 
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a originalidade na arte, colocando imagens em série das latas de sopa Campbel em 

um museu. Nessa discussão temos como base autores como Jean Baudrillard e 

Susan Sotang, tentando traçar um paralelo entre o questionamento do belo clássico, 

a atitude irônica presente na estética camp de então e a quebra de binarismos ou a 

inexistência de referências palpadas em uma cultura do simulacro.  

 Os filmes em questão também problematizam a presença do grotesco, e 

refletiremos acerca dessa estética com base em autores como Victor Hugo, 

Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin. Essa forma de expressão é particularmente 

importante a esse estudo, pois a obra de Waters é permeada por referências a 

escatologia e canibalismo, gerando um riso nervoso, que pode também ser 

associado ao grotesco.   

 Esses questionamentos começam, então, a confundir os próprios 

personagens. Lana é uma ex-hippie, saudosa da década de sessenta. Não vê 

sentido em mais nada, pois para ela as grandes ideologias acabaram e as próprias 

fontes de referência estão cada vez mais confusas. Isto nos leva novamente aos 

simulacros e às novas sensibilidades inseridas em um contexto mais complexo do 

que o vivido até então. Carla mostra-se mais lúcida, apesar de parecer-nos cada vez 

mais desesperada. Ela quer ser a nova Marilyn Monroe, porém o tempo passa, ela 

vai aos poucos perdendo a juventude e o padrão Marilyn vai sendo substituído. 

Talvez por Nico, modelo projetada por Warhol e integrante da sua Velvet 

Underground, mas muito provavelmente por Divine e pelos travestis, que seriam o 

reflexo do que viemos abordando, questionando a própria divisão entre os corpos 

masculino e feminino e subvertendo de vez as possibilidades de divisão. Como 

decidir o que é o belo feminino e o belo masculino se o que vemos une ou repele os 

dois?  

 Clarck mostra-se paradigmático para nós por ser a representação destes 

questionamentos. Estuprado em um porto e espancado quando descobrem tratar-se 

de um homem e não de uma mulher, aparece no Ópera Buffo, grupo teatral off-

broadway e passa a fazer parte daquela comunidade underground até que um dia 

ser off passa a ser in. E aí, vão-se embora as possibilidades de transgressão. Como 

transgredir se não existem mais limites? É o que nos perguntamos durante quase 

toda a dissertação e só tentamos responder no final.  
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 Marcos, apesar de se mostrar bastante denso na peça não se mostra 

essencial para nossa análise, e isso talvez se deva a essa pretensa densidade 

presente nos temas universais. Herói da guerra do Vietnan, surta e mata um 

companheiro que tinha como guru enquanto escreve cartas para a mãe. Apesar de 

refletir sobre os problemas políticos relevantes nessa época, mostra-se mais inteiro 

que os outros personagens e aqui procuramos o frívolo, pois esse nos parece mais 

interessante por questionar a própria necessidade de questionamento, enquanto o 

sério reflete acerca de perigos reais, em grande parte transformados em números e 

metas a serem atingidas.  

 Estes personagens nos farão companhia até o final do texto, opinando 

sempre e mostrando que por mais que isso nos amedronte, todo mundo pensa e 

tem algo a dizer. Uns falam mais, outros menos e outros não falam, mas nos olham 

o tempo todo e continuam pensando.  

 Seguindo com nosso tema central, chegamos ao segundo capítulo falando 

sobre os Midnight Movie, circuito cinematográfico Nova Yorkino que projetou Waters 

como diretor cultuado no cinema underground. Nesse ponto refletiremos acerca da 

formação de gostos e do juízo de valor agregados à recepção desses filmes. Em 

seguida partiremos para um estudo mais detalhado dos filmes definidos para 

análise, aqui nos situaremos em uma perspectiva estrutural tentando, depois, 

trabalhar comparativamente o segundo e o terceiro capítulo. No segundo capítulo 

levamos em conta a existência de um capital subcultural, gerado através da 

assimilação e do contato com um filme de temática underground e exibido em um 

espaço freqüentado por iguais que se tomam por contrários aos outros, estes sim, 

iguais.  

 Apesar de refletirmos sobre esses conceitos, a proposta desse estudo é 

realizar uma análise fílmica calcada em elementos técnicos. Por isso nos 

aprofundamos em um primeiro momento nas questões levantadas, para termos 

embasamento histórico e conceitual. Nessa etapa, analisaremos os planos utilizados 

em cenas relevantes para a narrativa e teremos como premissa três pontos 

presentes na narrativa: apresentação, tanto dos filmes, através da forma como os 

créditos iniciais são dispostos e da presença ou não de signos que possam nos 

inserir no universo fílmico. Nessa etapa também descreveremos os personagens e 
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os momentos em que aparecem na narrativa pela primeira vez, tentando definir, 

através dessas apresentações, se o papel deles fica claro ou não dentro da 

argumentação. Em um segundo momento, falaremos do desenvolvimento da trama, 

com os personagens apresentados, tomaremos conhecimento dos conflitos 

estabelecidos dentro desse universo. E por fim, chegaremos à conclusão, refletindo 

acerca dos papéis de cada personagem dentro do universo fílmico.  

 Os argumentos e as formas de apresentação serão comparados 

principalmente às normas de produção estabelecidas pelo cinema clássico. 

Utilizaremos, para isso, autores como Pudovkin e Balász e refletiremos acerca do 

uso dos planos como forma de direcionar o olhar do espectador e sobre as 

premissas de montagem estabelecidas no cinema de Griffith. A essa análise 

uniremos reflexões aprofundadas nos dois primeiros capítulos. Tentaremos detectar 

a presença de elementos camp, considerados feios e grotescos e  refletiremos sobre 

a prática artística dentro de uma cultura dos simulacros, tendo Andy Warhol como 

fonte comparativa quando necessário. As formas de fruição artística também serão 

articuladas, tentando utilizar as propostas destacadas no segundo capítulo.   

 Os estudos do cinema, nos seus primórdios, tiveram como preocupação 

primeira definir o que era o cinema e onde ele se localizava dentro das artes 

existentes até então. Um forte indício disso são as tentativas de comparar e separar 

o cinema do teatro. Uma das grandes preocupações de Dziga Vertov, por exemplo, 

era instituir a câmera como um olho mecânico, separando o cinema das outras 

artes. Para ele era necessário buscar "o ritmo próprio, sem roubá-lo de quem quer 

que seja, apenas encontrando-o, reconhecendo-o no movimento das coisas" 

(VERTOV, 1991, p. 248). Na década de setenta esse questionamento se dava em 

outro patamar. A questão principal, no caso dos filmes underground, era separar 

esses filmes dos demais, seguidores de padrões instituídos pela indústria. Porém, 

essa separação se dava de forma diferente das propostas feitas pelas escolas 

cinematográficas recorrentes até então. A Nouvelle Vague, por exemplo, 

preocupava-se tanto com a temática quanto com a forma como os personagens e 

elementos estavam presentes na construção fílmica, apresentando propostas 

inovadoras e questionando os padrões narrativos conhecidos até então. Enquanto 

isso, o Neo-Realismo italiano colocava em foco a vida cotidiana, repleta de situações 
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nem sempre fotogênicas e narradora de destinos que muitas vezes não 

apresentavam viradas emocionantes.  

 O cinema de John Waters vem se incluir em uma perspectiva posterior. Pois 

se mostra possibilitado e influenciado, em grande parte, pelos questionamentos 

propostos por essas escolas, mas incluindo-se em uma narrativa oposta, onde a 

construção de um olhar particular dá lugar a um olhar irônico, muitas vezes 

parecendo estar descrente da seriedade de suas propostas. Apesar de já termos 

abordado a ligação com essas novas possibilidades estéticas e sua identificação 

com as premissas de boa parte das subculturas juvenis presentes na época, este 

cinema encara essa juventude de uma forma diferente das perspectivas da Nouvelle 

Vague, por exemplo. Mesmo tendo em comum narrativas anti-convencionais, vemos 

aqui uma linguagem pop, sem propostas embasadas e fundamentadas por um 

diretor e equipe discursivamente críticos em relação aos rumos políticos da 

sociedade de então. Tentamos perceber, inclusive, até que ponto as construções 

narrativas e estéticas seguem premissas do cinema clássico, conhecido pela 

linearidade narrativa, unilateralidade dos personagens e pela busca de um realismo 

na representação cênica. Procuramos evitar a simples oposição de elementos entre 

o cinema analisado e o cinema clássico, buscando diferenças e singularidades e 

tentando justificar essas ocorrências. 

 Levar em conta os elementos específicos a uma análise estética dos filmes 

faz-se necessário devido às possibilidades de aprofundamento advindas da junção 

dessas duas perspectivas de análise. Desde o surgimento do cinema, diversos 

teóricos, entre eles Eisenstein, Bazin, Pudovkin, entre outros, dedicaram-se a 

estudar elementos como a montagem e a estrutura fílmica. Para a presente análise 

pretendemos ser relativos com estas perspectivas, pois muitas colocam em 

evidência ideologias no fazer estético que fogem às nossas premissas. 

 A construção cinematográfica, por ser feita através de pedaços de filme e da 

junção de elementos inanimados, animados, visuais e sonoros, apresenta uma certa 

complexidade de análise. Segundo Pudovkin, "o roteiro de filmagem completo é 

dividido em seqüências, cada seqüência é dividida em cenas e, finalmente, as cenas 

mesmas são construídas a partir de séries de planos" (PUDOVKIN, 1991, p. 57). 

Todos os elementos presentes em uma cena mostram-se necessários na 
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composição da obra, e é a partir da perspectiva de cena que pretendemos trabalhar. 

Dentro da cena, vários planos são formados, e de acordo com Jacques Aumont, 

uma lista geralmente admitida em relação ao tamanho dos planos pode ser 

resumida nos seguintes termos "plano geral, plano conjunto, plano médio, plano 

americano, plano aproximado, primeiro plano e close-up" (AUMONT, 1995, p. 40). 

 A utilização desses planos dá dinâmica à narrativa fílmica, além de utilizar 

códigos específicos da linguagem cinematográfica. A partir disso podemos situar o 

espectador em um ambiente e focalizar elementos relevantes à narrativa em 

questão. A simples esquematização desses planos pode ser complicada, pois fazem 

parte da narrativa cinematográfica também os movimentos de câmera, e algumas 

visões tentam explicar esses movimentos através da associação com o olhar 

humano.  

A panorâmica seria o equivalente do olho que gira na órbita, o travelling, de 
um deslocamento do olhar; quanto ao zoom, dificilmente interpretável em 
termos de simples posição do suposto sujeito do olhar, às vezes tentou-se 
lê-lo como 'focalização' da atenção de um personagem (AUMONT, 1995, p. 
43).  

 Devido a esses problemas e outros, como a posição do corpo humano como 

referência essencial para essas definições (AUMONT, 1995, p. 42), pensaremos no 

contexto da cena, só apontando as mudanças de planos quando isso for relevante 

para a análise.  

 O que nos interessa, portanto, é observar como os elementos específicos do 

cinema se constróem através da montagem para a formação de sentido por parte do 

espectador.  

Quando assistimos a um filme, compreendemos que as imagens 
organizadas contam histórias e traduzem idéias. As instâncias narrativas na 
imagem são muitas e vão desde a apresentação dos planos, os objetos, as 
cores, os personagens, os tipos até o modo como tudo isso é mostrado. 
Todos estes elementos constituem a narrativa cinematográfica (CURSINO, 
p. 1). 

 Levaremos em conta esses elementos constituintes da narrativa 

cinematográfica, especificando, quando necessário, a utilização de determinados 

planos, fotografia, trilha sonora, figurino e cenografia. Porém o referencial de análise 

se dividirá em eixos temáticos, sem a dedicação detalhada à análise de cada cena 
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em específico, mas com destaque para algumas cenas de relevância no contexto 

fílmico.  

 Os filmes em questão, apesar de destacarem elementos anti-convencionais a 

uma narrativa clássica, se diferenciam do cinema hollywoodiano principalmente no 

que se refere à temática e à apresentação dos personagens. Em um contexto 

narrativo, por exemplo, ele pode ser enquadrado em um primeiro momento nos 

padrões aceitos pelo cinema clássico inaugurado por Griffith e isso se dá 

principalmente devido à apresentação linear da história e dos personagens, baseada 

no naturalismo e, indo mais adiante, na representação heróica dos personagens, 

"que traduz os valores essenciais da moral norte-americana" (CURSINO, p. 4). 

 Mas algumas diferenças estão presentes, pois "nesse modelo narrativo, a 

decodificação das histórias é simples, com base nos estereótipos e no 

encadeamento contínuo das ações" (CURSINO, p. 1). Apesar desse encadeamento 

linear, os estereótipos são subvertidos e ridicularizados. Mesmo apresentando 

personagens sem o aprofundamento psicológico, os clichês são ironizados através 

das interpretações e da vestimenta dos personagens.  

 Com base nessas propostas acerca do cinema de Griffith, grande 

representante da construção estética utilizada pelo cinema clássico, estabelecemos 

a divisão da análise em três momentos, o da apresentação da trama (ou syuzhet, de 

acordo com o formalismo russo) e dos personagens, desenvolvimento da mesma e 

conclusão. 

No plano do Syuzhet, o filme clássico respeita o padrão canônico de 
estabelecimento de um estado inicial de coisas que é violado e deve ser 
restabelecido. Na verdade, os manuais de roteiro hollywoodianos há muito 
insistem em uma fórmula que é resgatada pela análise estrutural mais 
recente: a trama é composta por um estágio de equilíbrio, sua perturbação, 
a luta e a eliminação do elemento perturbador (BORDWELL, 2005, p. 279). 

 A utilização dessa divisão tem como objetivo tentar dividir os filmes em uma 

seqüência temporal e linear, fato que não pode ser percebido em todas as narrativas 

e questionado por muitas propostas cinematográficas dedicadas a um público anti-

convencional. Como viemos falando sobre transgressão, afronta aos padrões 

hegemônicos, valorização do feio e instabilidade de padrões, pretendemos, com 

base nestes esquematismos, perceber como o cinema de Waters se comunica 

esteticamente com seu público.  
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 Nos interessará, por fim, tentar articular a presença desses elementos no 

terceiro capítulo para desembocar nas proposições do quarto capítulo, onde 

tentaremos reunir esses indícios de transgressão presentes na estética e na 

temática fílmicas. Muitas das conclusões sobre essas articulações aparecerão 

sinalizadas já no quarto capítulo, onde nos deteremos no filme Problemas 

Femininos. Nessa etapa já teremos como base a análise realizada em Pink 

Flamingos e poderemos detectar mais facilmente similaridades entre o que está 

sendo discutido através dessas teorias e o que observamos dentro da narrativa 

fílmica.  

 A comparação com o cinema clássico se mostra importante para esse estudo 

porque o mesmo apresenta, além de elementos formais fixos, elementos ideológicos 

que levam à construção de uma narrativa calcada na linearidade, didaticidade e em 

valores e argumentos mais próximos ao gosto convencional do que a premissas 

mais ousadas, que viriam a transgredir normas de construção narrativa visual, 

influenciando no entendimento do filme e também na forma como entendemos o 

mundo.  

 Por fim, refletiremos acerca do conceito de transgressão utilizado por Michel 

Foucault e tentaremos fazer uma articulação entre esse conceito e as propostas de 

transgressão temática e estética presentes nas obras estudadas. Tentaremos 

também juntar os nós e refletir sobre as conclusões tiradas desses 

questionamentos, faremos isso sempre lembrando que "a vida é uma coisa 

demasiado importante para falarmos seriamente a seu respeito" (WILDE apud 

SONTAG, 1997, p. 33). E, por fim, como essas questões mostram-se demasiado 

importantes para mim, permito-me rir delas quando elas correrem o risco de 

tornarem-se solenes e vazias do que me move nessa pesquisa.  
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1. Conceitos estéticos na arte e na vida cotidiana 

Wanda – Quando eles eram vivos – quero dizer, quando ela era viva – 
quando ele era vivo – ninguém podia deixar de ler o que eles estavam 
fazendo. Os dois eram jovens, apaixonados, e davam a impressão de que 
se divertiam muito. Ele era capaz de ler meia dúzia de livros em um só dia e 
tinha sido herói de guerra! (PATRICK, 1976, p.  67 e 68) 

 

 O gosto que podemos considerar convencional, por ser agradável à grande 

parte da população, geralmente se caracteriza por não apresentar um teor agressivo 

ou questionador. Ele tende a reunir os elementos aceitos com base na beleza e no 

equilíbrio, estabilizando os gostos e as crenças dos que optam por esse tipo de 

fruição. São colocados em evidência valores da sociedade hegemônica e a 

representação estética é adequada ao momento vivido. Sua associação com o belo 

se faz não apenas por conceitos estritos à arte, mas também através de regras de 

moral e de bom gosto. Essa apreciação, então, passa a ser, além de estética, 

temática. Para Platão, por exemplo, o conceito de belo estava associado fortemente 

à questão da Idéia, levando em conta a intenção do artista. O valor e sua 

mensuração não seriam estritamente estéticos, pois os artistas deveriam 

desenvolver obras que fossem além de simples mimetismos, procurando "valorizar a 

Idéia e cujo trabalho pudesse servir de 'paradigma' ao legislador" (PANOFSKY, 

1994, p. 70 e 71). 

 Mesmo nos dias atuais, a opção por um determinado tipo de apreciação é 

definida menos pelo gosto puramente artístico do que pelo gosto social. Essa 

discussão sobre o belo tem se expandido para campos menos legitimados da prática 

artística, mas o questionamento desses conceitos viria a acontecer de forma 

esquematizada apenas no século XVIII, através das mudanças presentes na 

estrutura social e, de certa forma, da crescente autonomia da arte em relação aos 

anseios da classe dominante. “Somente no século XVIII irá se instaurar uma 

separação, fundada em princípios, entre a esfera da estética e as da teorética e da 

ética” (PANOFSKY, 1994, p. 9). Essa instauração de novos princípios é muito 

evidente no estudo de Kant sobre o belo e o sublime, subvertendo muitos dos 

preceitos aceitos até então. Nesta obra, Kant argumenta que a apreciação do belo 

pertence a um juízo estético, e não epistemológico.  
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Para distinguir se algo é belo ou não, referimos a representação, não pelo 
entendimento ao objeto em vista do conhecimento, mas pela faculdade da 
imaginação (talvez ligada ao entendimento) ao sujeito e ao seu sentimento 
de prazer e desprazer. O juízo de gosto não é, pois, nenhum juízo de 
conhecimento, por conseguinte não é lógico e sim estético, pelo qual se 
entende aquilo cujo fundamento de determinação não pode ser senão 
subjetivo (KANT, 2002, p. 47 e 48). 

 O que nos interessa, ao abordar os estudos de Kant em relação à 

contemplação e assimilação do belo é justificar essa apreciação como gosto, gosto 

esse que é, segundo Kant, desinteressado. Tentando partir das proposições em 

torno da apreciação do belo colocadas por Kant, observaremos como uma fruição do 

feio se daria de acordo com a estética camp - como proposta por Susan Sontag. 

Faz-se necessária essa passagem pelo estudo realizado por Kant em Crítica da 

faculdade do juízo, para tentarmos procurar, na análise destes objetos, pontos onde 

a recepção desse novo feio conceituado pelo gosto camp, passa por outros 

conceitos lógicos de fruição artística que podem (ou não) necessitar de processos 

advindos de um gosto mais fabricado, pensado ou propositado por situações 

específicas. 

 Estudar John Waters nos leva a refletir acerca do feio e do não convencional. 

Estes conceitos, apesar de cada vez mais embaralhados em novas definições ainda 

fazem sentido para a média da população. E o fato de serem reformulados a cada 

década e encontrarem formas de fruição, mesmo que muito específicas, dentro da 

miríade de subgrupos que se multiplicam periodicamente, confunde cada vez mais 

as tentativas de esquematização e oposição entre o belo e o feio.  

 Talvez essa confusão entre o belo e o feio possa ser resolvida, em parte 

através da reflexão sobre o grotesco. No grotesco entramos em contato com 

imagens que nos mostram ”um fenômeno em estado de transformação de 

metamorfose ainda incompleta, no estágio de morte e do nascimento, do 

crescimento e da evolução” (BAKHTIN, 2008, p. 21). Nesse estágio de evolução 

entramos em contato com imagens que colocam em destaque bocas, órgãos 

sexuais, entre outros, nos mostrando aberturas para o mundo e sinalizando 

processos de transformação. Também são comuns nessa estética, corpos 

deformados, fugindo da perfeição e buscando uma originalidade baseada no real. 

Além de Bakhtin, outro autor que nos guiará nessa definição será Wolfgang Kayser.  

Descrevendo diversas interpretações dessa estética através de períodos artísticos 
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localizados, ele reflete acerca da nomenclatura utilizada e das acepções presentes 

em diferentes trabalhos e de acordo com diferentes autores.  

 Pretendemos, ao estudar essas questões, refletir sobre a representação da 

feiúra e da beleza e da representação do grotesco nas artes visuais e sobre a 

importância desses conceitos na estética contemporânea, tendo como base de 

comparação principal a estética camp como definida por Susan Sontag em Notas 

sobre o camp. O camp seria, de acordo com a autora, marcado pela “extravagância” 

(SONTAG, 1997, p. 327). E sua fruição ligada principalmente a uma representação 

performática, uma visão do mundo “em termos de estilo – mas um estilo peculiar. É 

uma predileção pelo exagerado, por aquilo que está ‘fora’, por coisas que não são o 

que são” (SONTAG, 1997, p. 322).  

 Levando em conta o perfil performático e o tom irônico presentes na estética 

camp, tomaremos de empréstimo os escritos de Jean Baudrillard sobre o reinado 

dos simulacros na representação imagética e suas considerações em torno da arte 

contemporânea. Com isso pretendemos colocar em evidência questões que vão 

além da utilização pura de uma estética bela ou feia, destacando outros aspectos 

como valor de apreciação e de artifício. 

 A partir dessa proposta, tentaremos entender o papel do belo na arte 

contemporânea e perceber como a estética camp poderia se relacionar com a 

representação do belo e dos conceitos canônicos de legitimação artística. Isso se 

justifica no nosso estudo porque a estética de John Waters é freqüentemente 

associada ao camp. Essa associação é estética e temática, testando os limites do 

gosto convencional e propondo novas formas de apreciação. Neste capítulo, 

refletiremos acerca desses limites e destas transformações para nos capítulos 

posteriores nos aprofundarmos acerca do trabalho de Waters e de suas 

proposições.  

1.1. Das faculdades de juízo – o grotesco e o camp em contraposição ao 

belo 

Wanda – E mesmo depois que eles entenderam a história, foi muito difícil 
explicar porque é que tudo tinha sido tão maravilhoso. Não há ninguém 
assim agora, eles nem conseguem imaginar alguém assim, estão 
acostumados com a idéia de que o mundo é um lodaçal de violência e 
corrupção política, morte súbita, feiúra em toda parte – não podem 
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compreender que houve um tempo – um espaço de vários anos – em que 
todo mundo amava alguém. Alguém maior e melhor do que os outros. 
Nunca poderão entender que todo mundo – todo mundo no mundo inteiro – 
o amava – exceto uma pessoa  (PATRICK,1976, p. 93). 

 De acordo com Brum, “no juízo estético que aprecia o belo, o espírito frui da 

harmonia entre suas faculdades (o belo, segundo Kant, convém às nossas 

faculdades e agrada por isso)” (BRUM, 1999, p. 61). Para Umberto Eco, na história 

da arte podemos encontrar uma boa quantidade de documentos que conceituam o 

belo, e a partir disso podemos construir uma história das idéias estéticas. Já em 

relação ao feio não podemos afirmar o mesmo, como veremos a seguir: 

Na maioria das vezes, o feio era definido em oposição ao belo e quase não 
se encontram tratados mais extensos consagrados ao tema, mas apenas 
menções parentéticas e marginais. Portanto, se uma história da beleza 
pode contar com uma ampla série de testemunhos teóricos (dos quais se 
poderá deduzir o gosto de uma determinada época), uma história da feiúra 
terá de buscar seus próprios documentos nas representações visuais ou 
verbais de coisas ou pessoas percebidas de alguma forma como “feias” 
(ECO, 2007, p. 8).  

 Uma oposição simplória dos termos se apresenta, para nosso estudo, como 

reducionista e inviável para abarcar a complexidade da análise. Por isso 

concordamos com essa proposição de Umberto Eco que afirma que a história da 

feiúra deverá construir uma argumentação com base em proposições mais 

específicas do que uma oposição dualista.  

 Estudar o Camp se faz necessário nesta dissertação por ser essa estética 

identificada com o artifício e com o feio. E acreditamos que a concepção do feio 

nessa estética se dá, justamente, devido ao grau de artifício contido no mesmo.  

 Segundo Umberto Eco, ninguém analisou o camp de forma mais adequada do 

que Susan Sontag em seu artigo clássico “Notas sobre o Camp”, de 1964 (ECO, 

2007, p. 408). Apesar de apresentar uma análise nada ortodoxa e sem 

esquematismos academicamente formulados, a autora reflete, no texto citado, 

acerca do espírito camp.  

 O Camp pode ser definido como uma estética identificada com a 

performatividade e com a falta de atenção aos conceitos morais e éticos. Essa 

estética não prega a quebra destes conceitos ou a substituição de uma perspectiva 

por outra oposta, preferindo se manter neutra em relação às discussões em torno do 

sentido ou da legitimação de sua arte. Algumas visões mais recentes identificam o 
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Camp como uma estética fundamentalmente gay, ao passo que a obra de Susan 

Sontag colocava a sensibilidade gay como uma das possibilidades do camp 

(SONTAG, 1997, p. 335). E não podemos deixar de apontar, principalmente, para a 

questão temporal. A análise de Susan Sontag, publicada pela primeira vez em 1964, 

insere-se em uma época onde as lutas em torno dos direitos da mulher e do respeito 

à diferença estavam em destaque. Dotada de um certo romantismo na luta pelos 

direitos civis, representados em grande parte pelo movimento hippie, mostra-se, 

apesar dessa inocência percebida em algumas reivindicações do período, irônica e 

dotada de um cinismo diante destas possibilidades. Esse tom pode ser evidência 

também de um falso moralismo presente em determinados movimentos como o 

evidenciado acima, pois no final da década de sessenta muitas falhas em torno das 

contraculturas jovens foram percebidas, e os indivíduos não se sentiam mais 

representados por fazerem parte, simplesmente, de um grupo de jovens. Essas 

falhas já eram destacadas e levadas em consideração, e o resultado foi uma adoção 

de padrões diferentes dos em voga nas contraculturas de então, anunciados por 

textos como o de Sontag. Uma dessas reações foi percebida entre as mulheres, que 

se revoltaram em 1969, pois além do machismo encontrado na cultura hegemônica, 

perceberam que a própria cultura hippie apresentava um teor machista. “No 

vernáculo hippie, os homens normalmente se referiam às suas parceiras como suas 

‘velhas’, e chamavam a prática de ter muitas parceiras de ‘dividir as mulheres’” 

(GOFFMAN, JOY, 2007, p. 327). Apesar de não nos aprofundarmos nesse assunto, 

concordamos que os anseios de transformação calcados em ideais puristas não 

poderiam refletir necessariamente as ansiedades de então.  

 Observando, também, a existência de regras e preconceitos dentro das 

formas puristas de contestação, podemos perceber esse cinismo presente no texto 

de Sontag na própria construção textual, onde encontramos citações de Oscar 

Wilde, um símbolo do dandismo e da crítica à praticidade e à produtividade da 

sociedade burguesa, entrecortando o texto. Podemos traduzir, inclusive, o espírito 

do texto na seguinte frase: “É absurdo dividir as pessoas em boas e más. As 

pessoas são encantadoras ou enfadonhas” (WILDE, apud SONTAG, 1997, p. 327).  

 Mesmo levando em consideração a validade dos estudos posteriores em 

torno da estética camp, não colocaremos como fator central dessa estética o 
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universo gay. Essa perspectiva, para a nossa análise, se mostra irrelevante de forma 

macro e relevante desde que não coloque outros fatores em segundo plano. Apesar 

disso, percebemos que: 

Mesmo a crescente normatização do meio homossexual tende a rechaçar o 
camp, como se pode ver pela substituição da bicha louca pela figura do 
macho gay, como mistura de ideal e auto-imagem o que nos anos 70 foi 
uma resposta criativa ao estereótipo gay de almas femininas (...) (LOPES, 
1997: 97). 

 As possibilidades de choque e crítica advindas da estética camp, encontram-

se, portanto, de acordo com a época discutida. Pensamos, inclusive, que apesar da 

chamada “falta de originalidade” (JAMESON, 1996, p. 80) da pós-modernidade, o 

camp estaria de acordo com essa época por ceder lugar a uma representação não 

canônica. A afirmação da “diferença” e de uma arte fake2, críticas em relação à 

representação da natureza são colocadas em destaque de forma definitiva. Mas, de 

acordo com essa teoria, essa afirmação não se baseia em binarismos, pois para a 

pós-modernidade:  

Dotar a cultura pós-moderna de qualquer originalidade histórica equivale a 
afirmar, implicitamente, que há uma diferença estrutural entre o que se 
chama, muitas vezes, de sociedade de consumo e momentos anteriores do 
capitalismo que esta emergiu (JAMESON, 1996, p. 80). 

 Assim, observamos que a crítica se dilui no desencantamento, se atendo - em 

um primeiro momento - a um olhar externo e desinteressado em torno dos conceitos 

de legitimação, tornando irrelevante para a sua discussão as referências à natureza 

ou aos mimetismos presentes na arte. A busca pela originalidade é esvaziada, e 

frases como "é demais, é fantástico demais, não dá para acreditar" (SONTAG, 1997, 

p. 327), todas entre aspas, resumem a típica forma de aprovação à estética camp. 

Mais do que fazer algo novo, é necessário que se faça algo muito exótico, pois 

"quando algo é apenas ruim (e não Camp), freqüentemente é ruim porque sua 

ambição é demasiado medíocre" (SONTAG, 1997, p. 327).  

 O gosto camp pode, até certo ponto, ser associado mais facilmente ao 

sublime do que ao belo, pois “no caso do sublime o que ocorre é um contraste 

(Kontrast), um desacordo entre as nossas faculdades” (BRUM, 1999, p. 61). Mas 

                                                 

2
 O fake é algo falso, associado ao fabricado e antinatural.  
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será que o camp propõe esse desacordo? Ele não apresenta de fato a 

grandiosidade do sublime, pois:  

Naquilo que nela costumamos denominar sublime não há assim 
absolutamente nada que conduza a princípios objetivos especiais e a 
formas da natureza conformes a estes, de modo que a natureza, muito 
antes, em seu caos e em suas mais selvagens e desregradas desordem e 
devastação, suscita as idéias do sublime quando somente poder e 
grandeza podem ser vistos (KANT, 2002, p. 91 e 92). 

 A estética camp, não leva em conta, definitivamente, essa grandeza natural. 

O homem é o umbigo do mundo e a arte é um reflexo (ou está contida) do humano, 

controlada pelo humano. Segundo Oscar Wilde, em citação no artigo de Sontag 

“Quanto mais estudamos Arte, menos nos interessamos pela natureza” (WILDE 

apud SONTAG, 1997, p. 322). Essa superioridade do homem em relação à natureza 

quebra paradigmas capazes de questionar a estrutura social. Isso seria resultado de 

um questionamento iniciado no modernismo e levando adiante na época pós-

moderna. Mesmo não apresentando uma dicotomia tão estruturada e revelando 

eixos temáticos similares, acreditamos que a falta de referenciais se intensificou 

nessa pós-modernidade.  

A época 'pós-moderna' teria sido, então, efetivamente inaugurada em 1945, 
com a revelação mundial dos campos de extermínio nazistas e a explosão 
da bomba atômica em Hiroshima e Nagazaki. Ocorridos quase 
simultaneamente, esses eventos abismais modificaram todo o pensamento 
e todo o imaginário processados até então (NAZÁRIO, 2005, p. 25). 

 A bomba atômica representa o ápice das possibilidades de domínio do 

homem sobre a natureza. Enquanto termos como "energia, máquina, produção, 

proletariado, revolução, sentido e autenticidade" (NAZÁRIO, 2005, p. 24) podem 

traduzir o espírito da modernidade, palavras como "chip, saturação, sedução, 

niilismo, simulacro, hiper-real, digital e desreferenciação" (NAZÁRIO, 2005, p. 24) 

remetem à pós-modernidade e à perda de referenciais constatada, principalmente, 

por esse acontecimento. Opor uma época à outra se torna inviável pela proximidade 

e reciprocidade das necessidades de cada uma, mas podemos perceber sutilezas 

que representam essa diferença e colocam o homem em uma posição cada vez 

menos lúdica em relação à natureza através da mudança do questionamento em 

torno da presença da máquina em substituição ao homem pela utilização cada vez 

mais freqüente de elementos antinaturais no cotidiano. Essa interferência se dá 

desde as formas de se relacionar com o mundo, intermediadas cada vez mais por 
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aparelhos que elevam o status de quem os possui e que tiveram sua posse 

glorificada no pós-guerra, até à utilização de artifícios na apresentação pessoal, 

desembocando nas transformações corporais freqüentes e banais atualmente, mas 

ainda emergentes entre o pós-guerra e a década de setenta. 

 Essas transformações nos dão espaço para a discussão em torno do corpo 

grotesco, apesar dessa perda de referenciais detonada pela bomba atômica e 

geradora de um discurso e uma prática que poderíamos chamar de pós-moderna, o 

conceito de grotesco se insere na discussão e posteriormente, na análise fílmica.  

 Essa estética dialoga, aqui, com alguns elementos lançados na discussão 

anterior. Nos filmes em questão, percebemos a valorização de um feio e a presença 

de uma ironia e de uma instabilidade de padrões, como foi proposto na discussão 

sobre o Camp. Mas seu perfil agressivo, que será percebido na análise fílmica, 

comunga em vários pontos com o grotesco, indo além na representação da feiúra e 

mostrando corpos disformes, orifícios e celebrações contrárias aos padrões 

simplesmente questionadores do belo.  

Nosso mundo levou simultaneamente ao grotesco e á bomba atômica, do 
mesmo modo como são igualmente grotescos os quadros apocalípticos de 
Hyeronimus Bosch. Mas o grotesco é apenas uma expressão sensível, um 
paradoxo sensível, ou seja, a figura de uma não-figura, o rosto de um 
mundo sem rosto. E tal como o nosso pensamento parece mais não poder 
prescindir do paradoxo, o mesmo ocorre com a arte e com o nosso mundo, 
que só existe porque existe a bomba, isto é, pelo medo que se tem dela 
(KAYSER, 2003, p. 9). 

 Já no prefácio, o autor dialoga sobre a associação entre o grotesco e os 

momentos de conflito, o que pode ser percebido nos estudos de outros autores 

sobre o mesmo tema. Apesar de atualmente nos apresentar relevante essa 

associação com a bomba atômica, como suposto momento paradigmático de 

transição entre uma arte moderna e uma arte pós-moderna, percebemos a presença 

do grotesco em outros momentos chave da história da arte.  

 Segundo Victor Hugo, por exemplo, o grotesco seria uma característica da 

arte e do mundo modernos. Para o autor, “os tempos primitivos são líricos, os 

tempos antigos são épicos, os tempos modernos são dramáticos” (HUGO, 2007, p. 

40). O caráter da terceira poesia, fundamental para o grotesco seria a verdade.  

Conseguindo fazer uma união “do sublime e do grotesco, do horroroso e do burlesco 

da tragédia e da comédia” (HUGO, 2007, p. 40). O que faltaria na época antiga seria 
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justamente essa capacidade de articulação entre a tragédia e a comédia. O burlesco 

trabalharia, segundo o autor, com o tragicômico, que evoca elementos disformes e 

incômodos. Para ele, a impossibilidade da existência de um grotesco nessas épocas 

anteriores se deveria ao fato de que “as personagens da ode são colossais: Adão, 

Caim, Noé; os da epopéia são gigantes: Aquiles, Atreu, Orestes; os do drama são 

homens: Hamlet, MacBeth, Otelo” (HUGO, 2007, p. 41). A citação a esses 

personagens, em um primeiro momento, nos leva a crer na impossibilidade de um 

grotesco entre seres míticos e grandiosos. Essa estética só seria viável, 

conseqüentemente, dentro de um universo profano e humano, mas outros autores 

acreditam que épocas além da moderna comportariam o grotesco. Mesmo 

concordando com essa versão, acreditamos ser acertada a posição de Victor Hugo, 

que nega essa existência nos tempos primitivos e antigos.  

 Porém, essa presença do grotesco, e conseqüente fonte de interpretações 

variadas em torno de uma mesma obra, também pode ser percebida na análise da 

obra de François Rabelais realizada por Mikhail Bakhtin. Segundo o autor, a obra de 

Rabelais estaria inserida no realismo grotesco, e esse estilo teria como característica 

uma degradação do sublime, mas essa degradação se daria da seguinte forma  

No realismo grotesco, a degradação do sublime não tem um caráter formal 
ou relativo. O ‘alto’ e o ‘baixo’ possuem aí um sentido absoluta e 
rigorosamente topográfico. O ‘alto’ é o céu, o ‘baixo’ é a terra; a terra é o 
princípio de absorção (o túmulo, o ventre) e, ao mesmo tempo, de 
ressurreição (o seio materno) (BAKHTIN, 2008, p. 18). 

 Na representação corporal, então, o grotesco não seria representado pela 

cabeça, mas por órgãos inferiores, como os genitais. Esses órgãos, da mesma 

forma que representam a vida, representam os sentimentos mundanos e os desejos 

carnais e necessidades fisiológicas, afastando essa representação do divino e do 

ideal e, ao mesmo tempo, glorificando ma outra forma de vida, ligada a aspectos 

menos sublimes, porém essenciais à formação humana.  

 O belo, ao contrário, estaria fundamentado em outros valores, segundo Kant 

“O ajuizamento de algo como belo, portanto, está fundado (sem a mediação de um 

conceito) em um sentimento de que haveria uma concordância da multiplicidade da 

experiência sensível aos fins últimos da razão (prática)” (FREITAS, 2001, p. 91). Em 

contraponto, percebemos que tanto o gosto camp quanto o grotesco, estariam 

ligados, também, a uma atitude anárquica, contrária às normas de saber postuladas 
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pela modernidade, à imobilidade social e às não possibilidades de representação de 

outras estéticas e outras sensibilidades. 

Quando emergem as estruturas modernas do poder-saber, e se propagam 
pelo mundo através de formas de visibilidade e visualidade, torna-se inútil 
postular a criação de qualquer enclave de não dominação ou não 
visibilidade como meta política. Tais enclaves são, na melhor das 
hipóteses, sobrevivências, áreas atrasadas nas quais a eficiência e a 
racionalização visual ainda não penetraram completamente. Enquanto isso, 
o próprio conceito de resistência ou de libertação é descartado como mito 
(JAMESON, 2004, p. 118). 

 Outra das vantagens do grotesco e, por conseguinte, de uma obra de arte 

considerada feia seria o fato de que, frente à unicidade do belo, o feio teria diversos 

variantes. Isso pode ser expresso, também, nas palavras de Nietzsche, que se 

mostrava bem à frente do seu tempo em relação à recepção do feio e seus efeitos. 

Segundo o autor:  

Traça-se à arte limites muitos estreitos, se se exige que nela só se possa 
exprimir a alma ordenada, moralmente equilibrada. Como nas artes 
plásticas, assim também na música e na poesia há uma arte da alma feia, 
ao lado das belas almas; e os efeitos mais poderosos da arte, quebrar as 
almas, mover as pedras e transformar os animais em homens, talvez tenha 
sido precisamente essa arte que mais os conseguiu (NIETZSCHE, 2007, p. 
128). 

 E essa libertação ou afirmação não são postuladas pelo camp justamente 

devido a esse perfil indiferente adotado pelo mesmo, onde importam menos as 

intenções de mudança do que a possibilidade de expressar algo sem grandes 

ambições ideológicas. Pelo grotesco, são postuladas através do cômico, presente 

em diversas manifestações, como, por exemplo, dentro da comédia dell’arte (ver 

KAISER, 2003, p. 42). O grotesco, também, é “‘sobrenatural’ e ‘absurdo’, isto é, nele 

se aniquilam as ordenações que regem no nosso universo”. (KAYSER, 2003, p. 30) 

 Tanto essas similaridades quanto as sutis diferenças entre as estéticas 

estudadas, acabam por complementar as hipóteses aqui defendidas. Acreditamos, 

também, que os fatores em comum entre esses conceitos são mais interessantes 

para esse estudo do que as diferenças. Em seguida, tentaremos aprofundar as 

discussões iniciadas.  

1.2. Perda de referenciais, o camp como simulacro 

Lana – Já estão vendendo discos de nostalgia da década de sessenta; hoje 
a coisa mais parecida com uma revolução política é a androginia; no 
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caminho daqui até em casa só tem crioulos vagabundos, rebotalhos 
humanos e estupradores (PATRICK, 1976, p.  92 e 93). 

 O teórico Jean Baudrillard, ao analisar a arte contemporânea, filosofa acerca 

da falta de sentido desta. Para ele, “Não existe mais regra fundamental, critério de 

julgamento, nem de prazer. Hoje, no domínio do estético, não há mais um Deus para 

reconhecer os seus” (BAUDRILLARD, 1997, p. 71). Em um primeiro momento 

concordamos com esta colocação acerca da falta de um Deus para reconhecer os 

seus, falta esta que questionaria também a necessidade de transgressão. Pois para 

Foucault a própria transgressão estaria sendo posta em questão devido a esta falta 

de algo para profanar. Segundo o autor:  

Talvez se pudesse dizer que ela reconstitui, em um mundo onde não há 
mais objetos, nem seres, nem espaços a profanar, a única partilha ainda 
possível. Não que ela ofereça novos conteúdos e gestos milenares, mas 
porque autoriza uma profanação vazia e fechada em si, cujos instrumentos 
se dirigem apenas a eles mesmos. Ora, uma profanação em um mundo que 
não reconhece mais sentido positivo no sagrado, não é mais ou menos o 
que se poderia chamar de transgressão? (FOUCAULT, 1963, p. 29) 

 É desse tipo de transgressão que tenta falar Baudrillard, de uma transgressão 

em torno de algo que não seja sagrado e na qual ele não acredita justamente devido 

a esse vazio, a essa falta em relação ao que transgredir. O autor afirma que a 

representação da imagem teria fases sucessivas. Em um primeiro momento ela seria 

o reflexo de uma realidade profunda, em um segundo momento deformaria esta 

realidade, logo após ela mascararia a ausência de realidade e por fim não teria 

relação com qualquer realidade, tornando-se um simulacro puro (BAUDRILLARD, 

1991, p. 13). Segundo o autor: 

No primeiro caso, a imagem é uma boa aparência – a representação é do 
domínio do sacramento. No segundo caso é uma má aparência – do 
domínio do malefício. No terceiro, finge ser uma aparência – é do domínio 
do sortilégio. No quarto, já não é de todo do domínio da aparência, mas da 
simulação (BAUDRILLARD, 1991, p. 13) 

 Transformando a imagem em simulacro, a necessidade de um 

correspondente real se dilui junto com os juízos de valor presentes na recepção 

artística. Segundo o autor, em uma arte da simulação “não somente o mundo real 

desapareceu, mas a própria questão de sua existência não tem mais sentido” 

(BAUDRILLARD, 1997, p. 89). 
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 O que restaria, então, como possibilidade de posicionamento? Ou até de 

crítica? Para ele haveria uma contrapartida para a perda de ilusão do mundo, e essa 

contrapartida seria a ironia.  

Haveria, portanto, uma contrapartida para a perda da ilusão do mundo, que 
seria a aparição da ironia objetiva deste mundo. A ironia como a forma 
universal e espiritual da desilusão do mundo. Espiritual no sentido de traço 
do espírito, surgido no próprio cerne da banalidade técnica dos nossos 
objetos e de nossas imagens (BAUDRILLARD, 1997, p. 92). 

 Pensamos ser relevante essa associação da ironia com os preceitos camp. 

Pois essa estética tem como proposta “ser sério acerca do frívolo e frívolo acerca do 

sério” (SONTAG, 1987, p. 332). Percebemos então, que mesmo estudando um 

camp que se considera “apolítico” (SONTAG, 1987, p. 320), alguma forma de 

posicionamento pode ser encontrada nessa estética identificada com o blasé. 

  Apesar de podermos encontrar valores em estéticas feias ou opostas ao 

gosto universal e ao senso comum, nem tudo que pretende não significar apresenta 

valor real de crítica ou afirmação devido a isso. Ao refletir sobre a obra de Andy 

Warhol, Baudrillard concorda que a falta de significado dentro de sua arte fazia 

sentido em um primeiro momento, e que mesmo dentro da perspectiva do simulacro 

existiria, em algumas obras, uma originalidade que não estaria presente nas demais. 

Para o autor: 

Em suma, existe, para retomar a expressão de Benjamin, uma aura de 
simulacro assim como existia para ele uma aura do original, existe uma 
simulação autêntica e uma simulação inautêntica (BAUDRILLARD, 1997, p. 
86). 

 E para exemplificar a existência dessa aura, a obra de Warhol será utilizada 

como representante de uma simulação autêntica e uma simulação inautêntica.  

Quando Warhol pinta suas sopas Campbell nos anos 60, trata-se de uma 
ação violenta e espetacular da simulação e de toda a arte moderna: com 
isso o objeto-mercadoria, o signo-mercadoria acha-se ironicamente 
sacralizado – o que é efetivamente o único ritual que nos resta, o ritual da 
transparência. Mas quando ele pinta as Soup Boxes em 1986, ele não está 
mais no espetacular, está no estereótipo da simulação. Em 1965, ele 
recorria ao conceito de originalidade de um modo original. Em 1986, é todo 
o traumatismo estético da irrupção da mercadoria na arte que é, tratado de 
um modo ao mesmo tempo ascético e irônico (...) e que simplifica de vez a 
prática artística (BAUDRILLARD, 1997, p. 87). 

 Esse posicionamento, ao mesmo tempo em que oferece à prática artística 

possibilidades diversas de significar, partindo inclusive para o terreno da não 
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significação e subvertendo juízos estéticos, afirma que ainda existem meios de 

definir o que pode ou não ser original. Assim, ele critica a falta de critério mesmo 

dentro de um universo que se propõem sem critérios. 

 Percebemos, então, que mesmo com a quebra do Grande Divisor3, que 

questionava os preceitos canônicos que distinguiam a alta da baixa cultura, como 

definida por teóricos como Andréas Huyssen, “nem toda obra de arte que não se 

conforma às noções canonizadas de qualidade é automaticamente uma peça kitsch, 

e o trabalho de transformar o kitsch em arte sem dúvida resulta em obras de alta 

qualidade” (HUYSSEN, 1996, p. 10 e 11).  

 Essa “dificuldade de lidar com os conceitos estéticos negativos detecta-se, 

antes de tudo, com um tipo de privilégio concedido ao belo natural sobre o artístico” 

(DUARTE, 1999, p. 94). O Kitsch deixaria de lado a natureza em troca de uma 

representação massiva e fiel à necessidade de reprodução. Já o camp questionaria 

completamente a necessidade de naturalidade. O camp estaria, a partir de seus 

preceitos, inserido principalmente em uma fruição estética cotidiana, tentando 

subverter a lógica canônica, onde a arte estaria em um departamento superior ao 

superficial em que vivemos. De acordo com Baudrillard: 

Diz-se que o grande empreendimento do Ocidente é o da mercantilização 
do mundo, de ter entregue tudo ao destino da mercadoria. Antes terá sido o 
da estetização do mundo, de sua encenação cosmopolita, de seu pôr-se em 
imagens, de sua organização semiológica. (...) Mesmo o mais marginal e o 
mais banal, mesmo o mais obsceno se estetiza, se culturaliza, se musicaliza 
(BAUDRILLARD, 1997, p. 74).  

 Isso é sintomático no camp, que prega a artificialização (e por que não a 

simulação?) como forma de significar. Segundo Sontag, “Perceber o Camp em 

objetos e pessoas é entender que Ser é Representar um papel. É a maior extensão, 

em termos de sensibilidade, da metáfora da vida como teatro” (SONTAG, 1997, p. 

323). E não seria esse papel uma forma de ir além da representação artística? 

Nessa passagem, percebemos que pessoas e objetos são descritos como as obras 

de arte do camp. Museus, quadros e poesias podem sim ser camp, mas a atitude 

camp não é encontrada apenas em espaços legitimados de expressão artística, mas 

principalmente nas atitudes cotidianas (mesmo que os donos dessa atitude sejam 

                                                 

3
 O que Andreas Huyssen chama de Grande Divisor é "o tipo de discurso que insiste na distinção categórica 
entre alta arte e cultura de massa" (HUYSSEN, 1996, p. 9). 
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artistas cotidianos). E isso pode ser percebido quando Andy Warhol realiza a 

seguinte afirmação: “Eu sou uma máquina, não sou nada” (WARHOL apud 

BAUDRILLARD, 1997, p. 113). E aqui podemos acrescentar que, apesar de não 

apresentar uma arte (ao menos no que diz respeito à sua arte prioritariamente 

conhecida e discutida por Baudrillard, e não às suas experiências com vídeo e com 

a estetização do seu cotidiano, utilizando – e se transformando em - personagens 

homossexuais, transexuais e andróginos) prioritariamente camp, apresenta uma 

atitude e um discurso relevantes para essa estética. 

 Podemos perceber, por fim, o camp como uma tentativa de voltar a uma 

ordem aristocrática. Aristocrática por ir contra o funcionalismo presente na estética 

kistch e na própria cultura de massas, por pregar uma apreciação que surta algum 

efeito individual e aristocrática também por mobilizar atividades secundárias da vida 

e fatores menos definitivos.“O camp redimensiona o espaço público através do 

ludismo das massas, o gosto pela fantasia no cotidiano e a valorização da beleza, 

nesse sentido, é um dos herdeiros de um atitude aristocrática na sociedade de 

massas” (LOPES, 1997, p. 97). 

 Beleza? Ludismo? O camp não afirma que o feio é belo ou que o belo é feio. 

Ele é uma sensibilidade, uma forma de fruir esteticamente livre de amarras 

condicionadas por uma fruição universal. E novamente fazendo de Warhol um 

exemplo, percebemos que:  

O único benefício de uma lata Campbel de Andy Warhol (mas ele é intenso) 
é não ter mais que se interrogar sobre o belo e o feio, sobre o real e o irreal, 
sobre a transcendência ou a imanência, exatamente como os ícones 
bizantinos permitiam não mais se interrogar sobre a existência de Deus – 
sem deixar de acreditar nisso, todavia (BAUDRILLARD, 1997, p. 75). 

 Não nos importa a existência de um Deus, ou de um padrão. O ideal pode 

não ter um modelo fixo, mas a busca por formas de expressão (mesmo através da 

falta de expressão) se faz presente nessa necessidade de fruição constante. 

Estamos hoje, mesmo nas artes, em busca de um individualismo, de formas 

localizadas de expressão. Para o camp a aristocracia existe sim, e o gosto por um 

belo coletivo se encontra minado pela impossibilidade de individualismo na fruição 

artística.  

Aristocracia é uma posição em relação à cultura (bem como ao poder) e a 
história do gosto Camp faz parte da história do gosto esnobe. Mas como 
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hoje não existem autênticos aristocratas no velho sentido, para patrocinar 
gostos especiais, quem cultiva esse gosto? Resposta: uma classe 
improvisada, auto-eleita, principalmente homossexuais, que se constituem 
em aristocratas do gosto (SONTAG, 1997, p. 334). 

 Essa quebra da necessidade de uma coletividade artística e de um belo 

universal pode ser tanto resultado da pós-modernidade abrindo as portas às novas 

formas de expressão quanto do enfado com relação à mesmice dessa arte cotidiana 

(cinema, televisão, souvenires) calcada por uma reprodutibilidade sem limites. 

Assim, vemos no camp uma possibilidade de reencanto e reassimilação da arte e 

sua transposição para a vida cotidiana. E isso, por fim, pode ser expresso de forma 

mais viável na própria atitude corriqueira, fazendo com que a vida se confunda com 

a arte e vice-versa.  

1.3. Camp e simulacros: O belo em John Waters? 

Carla – É tão engraçado – se alguém tivesse me dito, no começo da 
década, que a competição ia ser entre travestis, eu imaginava que ia haver 
uma verdadeira revolução sexual, não é verdade? (...) Eu digo, se a Raquel 
Welch e uma porção de outras travestis são os símbolos sexuais 
contemporâneos – não tem alguma coisa errada por trás disso?(...) Só 
porque existe gente demais a mídia fez todo mundo ficar cada vez mais 
igual a todo mundo? É por isso que tudo está voltando na pista de outros 
tempos? Qualquer outro tempo? Qualquer maluqueira, qualquer tara, 
qualquer monstro, qualquer coisa diferente? Por que é que não queremos 
nada bonito? Por que não queremos que alguma coisa bonita seja, exista, 
viva? (PATRICK, 1976, p. 85 e 86) 

 Associar o camp a John Waters não é algo necessariamente novo. Em uma 

simples pesquisa no Google podemos encontrar várias conexões entre os filmes do 

diretor e essa estética. Apesar disso, nos propomos a dialogar acerca desse feio 

encontrado em Waters e a estética camp nos serve fortemente como referência e 

base de comparação.  

 Para começar, vamos situar os filmes temporal e historicamente, tentando 

relacionar sua obra e sua estética ao momento histórico vivido. O primeiro filme de 

Waters foi o curta-metragem Hag in a Black Leather Jacket, de 1964, em seguida o 

diretor realizou outros dois curtas-metragens, Roman Candles (1966) e Eat your 

Make Up (1967). Esses três filmes já trabalhavam com baixo orçamento e uma 

estética anticonvencional, porém são muito difíceis de serem encontrados, e, 

segundo alguns depoimentos, as cópias desses filmes teriam se perdido para 

sempre em incêndios ou acidentes. Em 1969 Waters dirigiu o curta-metragem The 

Diane Linkletter Story e seu primeiro longa-metragem, Mondo Trasho, filme feito 
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apenas de imagens e música, sem diálogos. Em seguida filmou Multiple Maniacs 

(1970), Pink Flamingos (1972) e Female Trouble (1974). Em 1977 Waters lançou 

Desperate Living, completando, junto com os dois filmes anteriores sua chama 

trilogia trash. A partir deste filme, Waters continuou utilizando ironia e criticando a 

sociedade média, porém elementos escatológicos e pornográficos, que eram regra 

em suas produções até o momento, foram aliviados. Seus filmes seguintes, 

Polyester (1981) e Hairspray – E Éramos Todos Jovens (1988) ainda contaram com 

a presença de Harris Glenn Milstead, mais conhecida como Divine, no elenco, atriz-

fetiche de Waters, travesti, obesa e apta a realizar atos escatológicos em seus 

filmes, que viria a morrer logo após as filmagens de Hairspray. A partir deste filme, 

Waters passou a se estabelecer no mainstrean. Hairspray apresentava uma 

estrutura de filme musical e foi encenado na Broadway, coroando o diretor como 

controverso e irônico, mas aceitando seu trabalho já atenuado em termos de 

elementos estéticos e narrativos agressivos.   

 A partir da década de noventa, Waters, já conhecido fora dos ciclos restritos 

da contracultura e tido como algo exótico, porém capaz de reafirmar o padrão 

hollywoodiano, continuou a realizar filmes. A equipe original da produtora Dreamland 

de Baltimore, que trabalhava com baixo orçamento e membros recorrentes na 

equipe técnica e entre os atores, foi se desfazendo. Isso aconteceu tanto devido à 

morte de alguns membros quanto por causa das aspirações que deixaram de ser as 

mesmas ou até devido ao momento histórico, que não tinha mais tanto espaço para 

os questionamentos levantados no início do cinema de Waters e apresentava uma 

cadeia de produção cada vez mais profissionalizada.  

 Em 1990, Waters filmou Cry-Baby, com Johnny Depp como protagonista. Este 

viria a se estabelecer como um ator requisitado pelos estúdios hollywoodianos, 

porém simpático a filmes com narrativas fora do convencional. Em seguida Waters 

filmaria Serial Mon (Mamãe é de Morte, 1994), Pecker (O Preço da Fama, 1998), 

Cecil Bem Demente (2000) e A Dirty Shame (2004).   

 A relação com o feio, nestes filmes, pode ser percebida através do 

questionamento em torno de uma autenticidade e pertencimento a uma alta cultura 

em termos estéticos. Assim, a associação com o camp e com as teorias de 
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Baudrillard se dá principalmente através da ênfase no irônico e na falta de 

solenidade em relação à arte e ao belo.  

 O que acontece, aqui, é uma afirmação performática da identidade, através 

de um deslocamento da ênfase “na identidade como descrição, como aquilo que é – 

uma ênfase que é, de certa forma, mantida pelo conceito de representação – para a 

idéia de ‘tornar-se’, para uma concepção de identidade como movimento e 

transformação” (BUTLER apud SILVA, 2000, p. 92).  E essa idéia de movimento e 

de transformação é muito bem expressa tanto na estética camp, que tem entre suas 

premissas o que não é, sendo também “uma experiência de subenvolvimento, de 

distanciamento” (SONTAG, 1987, p. 333) quanto na teoria dos simulacros, que 

trabalha em torno de algo que não apresenta referenciais não podendo portanto ter 

sua originalidade questionada. O travesti, por apresentar características tanto 

masculinas quanto femininas, mas não ser nem homem nem mulher é um ser em 

transformação, e Divine questiona isso ao não ser apenas homem, apenas mulher 

ou apenas travesti. Ela tanto representa personagens que são questionados 

sexualmente, quanto representa mulheres ou homens, daí a exacerbação desse 

caráter performático.  

 Tendo como base essa performance, chegamos à conclusão que mesmo 

esse feio é instável, indo além do estético e trabalhando em torno de umas 

construção da identidade calcada na diferença. Para Daniel Mudie Cunningham, 

alguns filmes são capazes de gerar uma catarse no público, causando uma 

identificação difícil de ser substituída rapidamente.  

Se fosse perguntado, muitas pessoas provavelmente identificariam um 
momento em sua história pessoal em que filmes mudaram as suas vidas. 
Filmes podem afetar mudanças de diversas formas, e talvez algumas das 
mais dinâmicas e poderosas formas de ocorrência desse fato seja através 
da forma como a imagem projetada pode relacionar a cena exibida a 
imagens impressas na nossa mente de forma agressiva. Essa é a natureza 
viral do filme, essa habilidade de propagar um tipo de "doença" dentro da 
nossa mente e do nosso corpo (CUNNINGHAM, 2003, p. 1). 

 Para o autor, essa natureza viral de alguns filmes causaria uma catarse no 

espectador, e no seu caso Problemas Femininos se mostrou responsável pela 

descoberta desse sentimento. Mas por que ficar hipnotizado por algo que é, 

simplesmente, ruim? Porque mesmo dentro do ruim reconhecemos padrões de 

qualidade, contrariando a sentença de que todos os espetáculos onde o feio é 
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exibido são desprovidos de apreciação. Isso pode tornar um filme Cult4, agregando 

um valor subjetivo a uma obra fora da estética mainstream.   

 Em análise do mesmo autor, ele situa a estética de John Waters como Camp. 

A estética camp prega, justamente, um exagero – e esse exagero pode ser 

encontrado sem muito esforço na obra de Waters. Para Sontag “A marca do Camp é 

o espírito da extravagância. Camp é uma mulher andando com uma roupa feita de 

três milhões de penas” (SONTAG, 1987, p. 327). No cartaz de Pink Flamingos 

encontramos essa mulher: Divine marca esse excesso, e é ele que a diferencia de 

um mundo sem mistérios e encantamentos. Vemos uma personagem exagerada, 

maquiada de forma excessiva e com um vestido vermelho deslumbrante. O título do 

filme parece um letreiro brilhante, e Divine se posiciona como uma diva apontando 

uma arma para quem ousar lhe desafiar. 

    

     Figura 1: Cartaz de Pink Flamingos  

 Além disso, o camp prega o antinatural, preferindo, também, ser uma estética 

que valoriza o corpo e a performatividade em detrimento de formas mais tradicionais 

de arte.  

                                                 

4
 Os filmes definidos como Cult geralmente são aqueles que têm poucos fãs. Estes poucos, porém, apresentam 
uma verdadeira devoção a estes filmes, que normalmente fogem das estéticas predominantes no mainstrean. 
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Waters adere à estética camp, mas se preocupa também em colocar em evidência 

elementos escatológicos, gerando uma proximidade com o grotesco. 

Waters se delicia quando demonstra como merda, vômito, pus, muco, 
saliva e outros fluidos corporais semelhantes podem ser uma rica fonte de 
material para desenvolver uma linguagem cinematográfica representativa 
como corpo trash. Parte do apelo dos filmes de Waters é seu 
pertencimento à baixa categoria do camp (CUNNINGHAM, 2003, p. 5). 

 Será que podemos realmente encontrar algum valor no vômito e nos fluidos 

corporais? Acreditamos, no presente trabalho, que a dicotomia belo/feio, e mesmo o 

termo sublime, foram misturados, questionados e substituídos por conceitos cada 

vez mais flexíveis.  

 O que levaria, atualmente ou na década de setenta, a um julgamento estético 

ou a uma apreciação negativa ou positiva do que não é convencionalmente belo, 

seriam muito menos os fatores morais ou legitimadores em termos de autenticidade 

do que valores inerentes a determinados subgrupos. O que muda, de fato, são os 

critérios de julgamento e as formas de apreciação, já colocadas em questão pelas 

vanguardas artísticas e transformadas tanto pelos questionamentos posteriores da 

pop art quanto pelas novas práticas.  

 Pretendemos, em seguida, falar sobre esse gosto anti-convencional e sua 

formação, levando em conta mecanismos de divulgação e exibição. 

Compreendendo, condenando ou se abstendo de comentários, o fato é que esse 

gosto existe e seus apreciadores têm motivos próprios para não apenas gostar do 

que é ruim, mas colocar em questão esse belo universal e questionar se John 

Waters é realmente ruim e porque é ruim. 
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2. Novas estéticas? O cinema de John Waters e a crise dos valores 

estéticos 

Lana – Os jovens do mundo estavam se unindo sob a bandeira da liberdade 
individual! Que é que eles tavam querendo? Nos ensinar o que é que 
devíamos fazer com nossa vida? Nos vender um sistema? Talvez até nos 
mostrar o que devíamos vestir, será? Mas nós mostramos a eles. Bob e eu 
passávamos droga em plena rua ao preço mais baixo possível! E, 
trabalhávamos meio expediente num Centro de Reabilitação de Viciados. 
Estávamos construindo a nossa própria contra-cultura! A gente tinha a 
impressão de que talvez, quem sabe?, aqui mesmo neste planeta, e em 
nosso próprio temo, a civilização tinha finalmente começado! (PATRICK, 
1976, p. 55) 

 Se existe de fato um feio, e se este feio é reconhecido como tal, por que 

aderir a esse sistema de gosto? O cinema de John Waters coloca em destaque o 

papel do feio na sociedade através de personagens nada ortodoxos, questionando 

os padrões de representação hegemônicos. Mas por que valorizar o que foge às 

regras? Isso ocorre justamente para questionar essas regras existentes, criando, 

assim, novos padrões de gosto sem o interesse imediato de torná-los, também, 

regra.   

 Em um primeiro momento percebemos que a afronta aos padrões adotados 

pela sociedade hegemônica existe há muito tempo. De acordo com Ken Goffman e 

Dan Joy, personagens mitológicos como Abraão e Prometeu (GOFFMAN, JOY, 

2007, p. 23, 24 e 26) já seriam representantes de contraculturas, pois "com algumas 

poucas exceções (talvez incluindo o momento histórico atual), as contraculturas 

foram episódios históricos inspirados, otimistas, talvez mesmo míticos" (GOFFMAN, 

JOY, 2007, p. 23). No momento atual e na perspectiva estudada (década de 70), 

observamos que o otimismo tem sido substituído por outros valores, sendo mais 

interessante como diretriz da presente pesquisa utilizar algumas das premissas dos 

estudos em torno das subculturas juvenis, propondo visões estéticas e políticas mais 

condizentes com o objeto. Utilizar o conceito de subculturas e não o de contracultura 

nos parece mais proveitoso pelo fato de que o segundo termo contempla 

manifestações diretamente contrárias à cultura dominante, procurando inserir-se fora 

desses padrões. Já as subculturas, mesmo em muitos casos tentando formas redes 

alternativas de troca de experiência, raramente englobam manifestações que 

venham de fato a mudar os padrões base da sociedade. Em muitos casos, inclusive, 
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percebemos a reprodução de hierarquias dentro de um padrão de valores internos 

diferenciado. Isso gera também um questionamento, porém a quebra se dá de forma 

mais sutil e está inserida, na maioria dos casos, dentro de padrões pré-

estabelecidos.   

 Assim, acreditamos que essa abordagem faz mais sentido porque as teorias 

subculturais se encaixam em uma perspectiva intermediária, de acordo com Shane 

Blackman: 

Subculturas não são uma macro teoria; são o que Robert Merton (1957) 
descreve como “teoria intermediária”, entre as grandes narrativas e o 
“campo” da vida cotidiana. O conceito de subcultura e suas bases tratam 
sobre o agenciamento e a ação de grupos sociais que são distintos ou 
diferentes, isso seria a chave para entender a ocorrência do termo 
subcultura porque sugere alguma coisa  separada e desagradável à maioria 
da população (BLACKMAN, 2005, p. 1). 

 Sabendo que o estudo das subculturas não se posiciona como uma macro 

teoria, pretendemos situar os presentes questionamentos dentro de um âmbito 

holístico, colocando em destaque as formas de ver e sentir o mundo, expressas na 

própria representação corporal, seja essa representação realizada através da 

vestimenta, da maquiagem ou através de alterações corporais que questionam o 

que é representado como natural.  

 De acordo com Robert P. Snow, foi a partir da Década de 50 que os grupos 

juvenis começaram a ter um certo destaque e influência em termos de estilo e 

identidade dentro da sociedade, mas foi apenas na Década de 60 que isso se 

desenvolveu em grande fluxo dentro da lógica midiática.  

Iniciada no final dos anos 50, a cultura jovem usou a crescente influência e 
tempo livre para desenvolver um estilo próprio de lazer cotidiano. (…) Até o 
final da próxima década, a cultura jovem foi conjugando crescentes 
tendências em música e moda, mas isso não foi apenas para eles mesmos. 
Pais e outros adultos à contragosto começaram a prestar atenção ao que a 
juventude estava fazendo e dizendo. (…) Esta nova cultura não era 
simplesmente uma cultura de adolescentes com tempo e dinheiro em suas 
mãos, era também uma nova orientação ao prazer e à uma classe social 
direcionada por eles mesmos (SNOW, 1987, p. 326). 

 E esse fato é confirmado por Beatriz Sarlo, ao afirmar que até esta época, os 

jovens “imitavam, estilizavam ou, no máximo, parodiavam o que era simplesmente a 

moda” (SARLO, 1997, p. 38).  No contexto mercadológico não existia uma “cultura 

jovem” identificada com o consumo como hoje a conhecemos.  Desde então, a 

imprensa e o marketing passaram a ver a cultura juvenil como uma massa de 
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pessoas idênticas, distintas por sua idade e pelo seu estilo de consumo, orientado 

para o lazer (FREIRE FILHO, 2005, p. 140).  

 A atenção concedida a esse tipo de questionamento é muito menos um sinal 

de que os meios de comunicação e a sociedade estão mais abertos a novas 

possibilidades do que o fato de que esses grupos estão sendo assimilados e 

condicionados à realidade hegemônica. 

 Aqui, pretendemos utilizar as teorias em torno das subculturas sem a 

necessidade de opor as teorias subculturalistas às teorias pós-subculturalistas. Pois 

elementos dessas duas vertentes são necessários a esta análise. A teoria defendida 

pelo Centro de Estudos Culturais da Universidade de Birmingham (CCCS), na 

década de 70, levava em conta o fator político e social residente nas manifestações 

das subculturas de então. Foram publicadas monografias em seu Working Papers in 

Cultural Studies que se dedicavam a investigar os interesses e práticas dos jovens 

de classes populares. Com o título de Resistance Though Rituals (Hall & Jefferson, 

1976), a coletânea almejava reformular o debate a propósito da cultura juvenil. Esta 

cultura juvenil era vista, até então, pela imprensa e pelo marketing, como uma 

massa de pessoas idênticas, distintas por sua idade e pelo seu estilo de consumo, 

orientado para o lazer. (FREIRE FILHO, 2005, p. 140). 

 Buscando identificar subculturas juvenis e as diferenças existentes entre elas, 

autores como Dick Hebdige definiram as mesmas de acordo com a seguinte 

perspectiva:  

Subculturas representam “barulho” (em oposição ao som). Interferência na 
seqüência ordenada que lida desde com eventos reais e fenômenos até 
representações na mídia (HEBDIGE, 2006, p. 153).  

 Já os pós-subculturalistas (surgidos na década de 90) criticam a visão em 

torno das subculturas juvenis defendida pelo CCCS. Nessas pós-subculturas 

existiria uma maior vontade de individualismo e uma visão menos contestatória em 

termos sociais, tendo sua preocupação voltada mais para a representação e menos 

para o aspecto político. “Para as pós-subculturas, os aparatos dos estilos 

espetaculosos são a admissão para um costume festivo, um baile de máscaras, uma 

fuga hedonística para uma cultura fantasiada, caracterizada pela indiferença política” 

(MUGGLETON, 2000, p. 49). Apesar da descrição de Muggleton acerca das pós-
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subculturas acreditamos que, na presente análise, as críticas sociais panfletárias 

não estão presentes, mas isso não nos autoriza a transformar tudo em um baile de 

máscaras, como descrito acima. Assim percebemos proximidades com as teorias 

pós-subculturalistas, porém acreditamos que muitas das premissas da primeira 

perspectiva ainda se encontram presentes.  

 Conceitos como o de tribalismo, de Maffesoli; performatividade, de Butler; a 

sociologia do gosto, de Bourdieu e as noções de sociedade do espetáculo e de 

consumo, como revistas por Baudrillard e Jameson, são alguns dos marcos teóricos 

dos pós-subculturalistas (FREIRE FILHO, 2005, p. 142). Abordar os estudos de 

Baudrillard se fez importante, no capítulo anterior, devido às possibilidades de 

associação entre a estética camp e a teoria do simulacro. Os estudos de Jameson 

também concorreram para embasar as perspectivas já defendidas, assim como o 

conceito de performatividade de Butler e sua associação com o camp. Apesar da 

relevância dos estudos de Maffesoli em torno do neo-tribalismo não pretendemos 

nos aprofundar nestes aspectos por pensarmos que o mesmo envolve questões que 

vão além das abordadas no presente estudo.  

 Apesar de destacarmos o papel contestador das subculturas juvenis, 

percebemos que o cinema hegemônico não dedica tanto destaque a esse tipo de 

representação. Visto em muitos casos como a forma ideal de representar as 

histórias e personagens, é referência também na formação estética do cinema 

mundial (seja esta referência positiva ou negativa). Com a consolidação do cinema 

hollywoodiano, a reprodução da imagem eurocêntrica nas telas é norma nas 

grandes produções, afeitas a lições de moral, finais felizes e manutenção da 

normalidade.  

 Em 1972 John Waters lançou Pink Flamingos (1972, direção: John Waters). 

Até os dias atuais esse filme é citado como o mais bizarro do cinema, e esse título é 

reafirmado em discurso pelo próprio diretor. Esse título é divulgado sem que 

saibamos exatamente a fonte que viria a proferir esse discurso, porém podemos 

perceber sua assimilação nos extras de Plano 9 do espaço sideral (Plan 9 from 

outher space, dir: Ed Wood, 1959), filme de Ed Wood, considerado o pior diretor do 

mundo, a importância desse título. Quando perguntado a um entrevistado, nos 

extras do DVD, se este filme seria o mais trash do mundo, ele nega, afirmando que 
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esse título é de Pink Flamingos. Apesar de considerarmos o termo trash uma 

tentativa de rotulação que não leva em conta particularidades de cada filme, 

acreditamos que a alusão a esse título nos extras de Plano 9 configura uma 

formação de subculturas baseada nessa apreciação. Considerado o filme mais 

popular do autor, foi sucesso absoluto no circuito cinematográfico Midnight Movie, no 

qual nos ateremos mais detalhadamente adiante. Em 1974 John Waters lançou 

Problemas Femininos (Female Trouble, 1974, direção: John Waters), por também 

apresentar como protagonista a musa drag queem Divine, o filme é para muitos uma 

continuação de Pink Flamingos, contando ainda com uma estética coerente com 

esta fase do diretor e utilizando de premissas, equipe técnica e atores do filme 

anterior.  

 Os dois filmes apresentam argumentos heterodoxos. Em Pink Flamingos a 

discussão acontece por que o casal Raymond e Connie Marble se considera as 

pessoas mais obscenas (the filthiest person alive) do mundo por seqüestrarem 

garotas, engravidarem as mesmas e venderem seus filhos para casais de lésbicas. 

O casal começa a afrontar Babs Johnson, nome adotado pela personagem de Divine 

(Harris Glenn Milstead) para se esconder da polícia, que recebeu esse título do 

tablóide sensacionalista Midnight. Em Problemas Femininos, Dawn Davenport - 

personagem de Divine - é uma adolescente revoltada e em busca da fama que foge 

de casa por não ganhar dos pais os sapatos de chá-chá-chá que pediu no natal. No 

caminho engravida de um homem, interpretado pelo mesmo ator, Harris Glenn 

Milstead e rouba a sua carteira. Nesses filmes, não são apenas os argumentos que 

apresentam um teor heterodoxo, cenas de escatologia, zoofilia e humor 

politicamente incorreto acontecem durante todo o decorrer das histórias. Com isso, 

percebemos alusões diretas às estéticas destrinchadas no primeiro capítulo, 

ocorrências do grotesco recheiam o filme e a opção pelo camp também se faz 

presente.  

 Ambos os filmes foram realizados em um sistema de cooperação e 

distribuição independente, trabalhando em torno de perspectivas fora do 

convencional para a produção cinematográfica americana, focada, principalmente, 

no poder dos produtores hollywoodianos. Assinados pela produtora Dreamland 

(criada e administrada pela equipe), realizava filmes de baixo orçamento que tinham 
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como locação ideal a conservadora cidade americana de Baltimore, localizada no 

estado de Maryland, cidade natal e principal alvo para as críticas de Waters.  

 A narrativa fílmica, nos casos citados, questiona as formas de representação 

clássica dos personagens, criando dentro do espaço narrativo valores opostos aos 

da dita sociedade burguesa. Sua proposta estética pode ser associada aos 

movimentos de contracultura correntes nas décadas de 60 e 70, seja em forma de 

crítica aos mesmos - no caso o movimento hippie - ou através de premissas 

adotadas por outros movimentos - como o movimento punk ou as contraculturas 

niilistas e hedonistas iniciadas na década de 70 e representadas por artistas 

andróginos como David Bowie e Andy Warhol. Podemos também associar esse 

trabalho com a estética camp e às propostas de grupos subculturais, que tendiam a 

ir contra a cultura hegemônica através do “uso (criativo, insólito, espetacular) de 

artefatos da cultura de consumo, do tempo e de espaços territoriais {que} assumia 

perante as instituições dominantes hegemônicas da sociedade” (FREIRE FILHO, 

2005, p. 3). 

 Segundo Gilles Lipovetsky, em seu livro “O império do efêmero”, a cultura de 

massa – aqui representada pelo cinema hegemônico – “Evita o complexo, apresenta 

histórias e personagens imediatamente identificáveis, oferecendo produtos de 

interpretação mínima.” (LIPOVETSKY, 1989, p. 210). Junto à manutenção dessa 

ordem, o cinema apresenta momentos de alteridade controlada para oferecer ao 

público a aventura de que necessitam, mas mostrando essa aventura inserida dentro 

dos padrões aceitos socialmente. “Ao invés da subversão vanguardista, a novidade 

do clichê, um misto de forma cômica e de inédito” (LIPOVETSKY, 1989, p. 209). 

 Apesar da atenção e dedicação especial a esse tipo de representação, o 

cinema americano também trabalha com exceções a esta regra, como é o caso dos 

filmes estudados. E percebemos isso principalmente pelo perfil Cult e inacessível 

dado aos objetos de análise.  John Waters é conhecido através de termos como o 

Papa do Trash, e sua imagem de cineasta afeito a representações agressivas ao 

gosto médio fizeram com que seus filmes tivessem uma característica única. 

Questionando esse padrão médio de gosto, John Waters conseguiu se consagrar 

dentro de uma proposta estética que causa ojeriza a muitas pessoas apenas quando 
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seus filmes são descritos, sem a necessidade de serem vistos para que tenham seu 

teor agressivo confirmado.  

 Polêmicas à parte, ninguém sai imune ao cinema de John Waters - 

principalmente ao seu primeiro cinema, onde nos atemos nesse estudo. Reações de 

ódio e amor são freqüentes na exibição de seus filmes. Com base nisso, 

pretendemos estudar os fatores de gosto presentes nessas subculturas 

apreciadoras desse gosto, representados fortemente - como destacamos no capítulo 

anterior - pela estética camp.   

 Além das teorias abordadas, destacamos o conceito de gosto descrito por 

Bourdieu, pois este se mostrará essencial à pesquisa. Além do mais, será 

fundamental acrescentar a esta análise as proposições da estética camp. 

Acrescentar o camp se faz necessário pela identificação dessa estética com o 

cinema de John Waters. De acordo com Susan Sontag, em seu artigo “Notas sobre 

o camp” podemos definir o Camp como “a experiência do mundo consistentemente 

estética. Ela representa a vitória do ‘estilo` sobre o ´conteúdo`, da ´estética` sobre a 

´moralidade`, da ironia sobre a tragédia” (SONTAG, 1987, p. 332). Apesar de 

acreditarmos que essa defesa por um estilo e por uma artificialidade são premissas 

básicas do Camp, ainda existe um poder de contestação simbólico nesse tipo de 

representação.  

2.1. Midnight Movie 

Clark – A verdade é que eu trabalhei num lugar que era melhor. Era um 
buraco em Greenwich Village, um café chamado Ópera Buffo. Levávamos 
peças. Ganhávamos a vida vendendo café, sanduíche e pastéis 
gordurentos, e dávamos dois espetáculos por noite. Dávamos. Nós. Eu era 
um deles. Deles. Lá. Então. O Buffo. Foi o primeiro lugar que fez isso, o 
primeiro lugar onde agente se reunia e representava as peças, sem ligar pro 
sucesso, sem tar interessado numa crítica ou querendo ser vedete, ou 
pensando em levar o show para a Broadway, ou ser condecorado ou fosse 
lá o que fosse neste submundo verde-gonorréia abandonado de Deus. O 
que interessava é que nós queríamos fazer aquilo. Disfarçamos a coisa 
chamando aquilo de café. Mas era um templo (PATRICK, 1976, p.  59). 

 O termo Midnight Movie é utilizado para denominar determinados filmes e 

batizou também o circuito cinematográfico de exibição que popularizou as obras de 

John Waters. Um dos marcos iniciais desse cinema foi Freaks (1932, direção: Tod 

Browning). Esse filme transformou-se em um clássico Cult do cinema e tinha como 
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temática um circo de horrores similar aos circos do final do século XIX, onde 

deficientes físicos tinham suas deformidades transformadas em atração. No filme, 

portadores de deficiências físicas reais foram utilizados e a intenção de chocar 

tornou-se explícita.  

 Desde então, muitos filmes têm chocado os espectadores, em sua maioria 

são rechaçados pela crítica politicamente correta e “exilados” dos grandes circuitos 

cinematográficos. Assim, realizadores como John Waters encontraram dificuldades 

de exibição no decorrer dos anos setenta, recorrendo aos circuitos de exibição dos 

Midnight Movies. Esse circuito, ao mesmo tempo em que limitava as possibilidades 

de exibição em termos quantitativos, reunia em torno de si um público selecionado e 

em busca de uma estrutura fílmica “culturalmente transgressora – sexualmente, 

tematicamente, esteticamente – diferente da encontrada no mainstream” (LEWIS, 

2005). 

 Os Midnight Movie começaram a surgir como circuito cinematográfico no 

começo da década de setenta, principalmente na cidade de Nova York. Um dos 

primeiros sucessos deste circuito foi o filme The Rock Horror Picture Show, dando 

visibilidade a esse fenômeno e transformando em Cult filmes esteticamente 

relacionados a um cinema B, com produção de baixo orçamento. 

 Além dos filmes de Waters, vários outros foram sucesso devido aos Midnight 

Movie, alguns deles são El Topo, de Alejandro Jodorowsky, o já citado The Rock 

Horror Picture Show, de Jim Sharman, e Eraserhead, de David Lynch. 

 O diretor do Elghin Teater, Ben Barenholtz, teve a idéia de usar o teatro para 

exibir Midnight Movies quando viu o filme El Topo, de Alejandro Jodorowsky no 

Museu de Arte Moderna. Em seguida entrou em contato com o produtor Alan 

Douglas e o filme inaugurou o circuito, sendo exibido em 1970.  

 Jodorowsky era mexicano e havia entrado em contato com a Universal e a 

Metro-Goldwyn-Meyer sem sucesso. O filme era um faroeste de temática mística 

que utilizava muitos deficientes físicos como atores, lembrando o clássico Freaks. O 

diretor declarou, inclusive no documentário Midnight Movie: from the margin to the 

mainstream (2005, direção: Stuart Samuels), que odiava o que era normal e via 

beleza no feio, no monstruoso. Isso nos remete mais uma vez ao grotesco, que na 
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verdade seria um dos fatores formadores de uma subcultura freqüentadora dessas 

seções. De acordo com Bakhtin, o grotesco teria passado por diversas 

transformações, sendo mais carnavalesco, universal e popular na Idade Média e no 

Renascimento e mais sarcástico e irônico no Romantismo (BAKHTIN, 2008, p. 33). 

Essas mudanças em torno do conceito do grotesco podem ser percebidas também 

na obra de Kayser, pois o seu texto estuda essas manifestações dentro de 

diferentes estéticas, ao passo que Ugo se atém de forma maior ao romantismo. 

Mesmo sabendo da existência de algumas diferenças dentro do estudo do grotesco, 

concordamos que o perfil carnavalesco estaria presente dentro dessa experiência, e 

que a ironia e o sarcasmo seriam fortes constituintes dessas obras e do tipo de 

assimilação realizado pelos expectadores.  

 Por apresentar uma temática completamente contrária à encontrada no 

mainstream, o filme tornou-se um sucesso, sendo assistido repetidas vezes pelas 

mesmas pessoas e chamando a atenção da crítica. Entre o público do circuito 

estavam celebridades como John Lenon, Yoko Ono e Andy Warhol. A partir desse 

filme o circuito foi constituído, abrindo espaço para outros filmes de temática similar 

que tinham sempre em comum, fatores como ironia, escatologia e uma estética e 

temática opostas às adotadas pelo mainstream. Segundo depoimento de John 

Waters para o documentário sobre os Midnight Movie, estes filmes deveriam ser 

engraçados e chocantes, surpreendentes e completamente novos em relação ao 

que tenha sido feito antes. Segundo o diretor, a sociedade do mainstream odeia 

esses filmes. Essas críticas podem ser identificadas com o que Edgar Morin chamou 

de moda freak, para ele: 

A moda freak no trajar não se contenta em desprezar os valores burgueses 
da elegância e de bom gosto (fundados na harmonia das cores e na 
sobriedade das formas): significa a dissonância, o barulho e a fúria do 
nosso mundo. O ou a freak não quer ser reconhecido, mas designado como 
“outro”. Um “outro” discordante, sarapintado, bárbaro, não policiado, que 
navega nos canais subterrâneos da cultura de massas (MORIN, 2006, p. 
134). 

 Encontrar um grupo também freak, com comportamentos e gostos anti-

convencionais, foi essencial para a formação e consolidação desse gosto. E foi a 

partir desse circuito que os filmes de John Waters passaram a ter visibilidade e local 

de exibição. Um dos grandes sucessos do Elgin Theater em Nova York foi o filme 

Pink Flamingos, exibido em 1973. O filme em questão foi fundamental para a 
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consolidação de um circuito cinematográfico independente e para uma fruição 

fílmica interessada em temas como os colocados em evidência. Assim, Pink 

Flamingos encontrou o lugar ideal de exibição e fruição, chocando nomes como 

Andy Warhol e se consagrando como outro sucesso de bilheteria no Elgin Theater. A 

principal fonte de coleta de dados para essa etapa da pesquisa é justamente o 

documentário produzido, que conta com depoimentos de diretores, produtores, 

público e matérias jornalísticas da época em questão que atestam as informações 

aqui colocadas.  

 Em relação aos filmes anteriores, Pink Flamingos trouxe como complemento 

a discussão em torno da sexualidade através da personagem Divine. Além disso, as 

cenas de escatologia e os diálogos longos e sem sentido profundo o transformaram 

em um grande hit da temporada. É importante constatar isso para percebermos o 

quanto esse aludido capital subcultural5 estava presente entre os espectadores dos 

midnight movie, que iam ao cinema repetidas vezes e faziam dessas idas um ritual 

festivo.  

2.2. John Waters - Subculturas e corpo 

Eu tinha dezesseis anos. E estava sangrando. Nu da cintura pra baixo. Três 
marinheiros tinham me pegado no viaduto e quando descobriram que eu 
não era mulher mesmo ficaram putos. Eu já era um garoto perturbado. Eles 
me perturbaram ainda mais. Rasgaram a minha saia, me massacraram com 
meus sapatões Scarlet O’Hara de sola de cortiça e me largaram de cara no 
chão de uma rua de Greenwich Village. Encima de umas molas de colchão 
enferrujadas. Eu comecei por baixo. Os marinheiros também 
(PATRICK,1976, p.  59 e 60). 

 John Waters é um diretor controverso. Ousado e dado a posições anti-

convencionais, questiona a sociedade e o próprio cinema ao mostrar o que seria, em 

muitos casos, considerado aquém da arte. Sua forma mais conhecida de questionar 

as noções tradicionais de representação cinematográfica é o uso de uma drag-

queem como musa e protagonista. Divine, pesando aproximadamente 130 kg, 

questiona, em um primeiro momento, as representações do cinema clássico. Este 

cinema, de acordo com Bordwell, preferia que seu fio narrativo (ou syuzhet, de 

                                                 

5 Termo utilizado por Sarah Thornton ao analisar a culturas club da Inglaterra, fortemente embasado nas 
pesquisas de Pierre Bourdieu sobre o Capital Cultural. Neste capítulo nos aprofundaremos nestes conceitos.  
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acordo com o autor) se ater à representação de casais heterossexuais e trabalhar 

com enredos objetivos e claros. 

Geralmente o syuzhet clássico apresenta uma estrutura causal dupla, duas 
linhas de enredo: uma que envolve o romance heterossexual (rapaz/moça, 
marido/mulher), e outra que envolve uma outra esfera – trabalho, guerra, 
missão ou busca, relações pessoais (BORDWELL, 2005, p. 280). 

 A preferência por um tipo de representação corporal identificada com o 

grotesco dá lugar a um questionamento ainda maior, o questionamento do gosto 

médio da sociedade em questão. Assim, os filmes estudados criam novos valores e, 

aqui, quanto mais bizarro melhor. Por isso pensamos se importante associar esse 

tipo de representação corporal às formas de transgressão através do corpo 

levantadas pelas subculturas.  

Subculturas espetaculosas expressam satisfações proibidas (consciência 
de classe, consciência de diferença) através de formas proibidas 
(transgressão de vestimenta e códigos de comportamento, quebra de leis, 
etc.). Elas são articulações profanas, e são freqüentemente e 
significativamente definidas como antinaturais (HEBDIGE, 2006, p. 
153). 

 A expressão destas satisfações proibidas pode ser percebida não apenas na 

vestimenta dos personagens de John Waters, mas também na sua forma física e no 

corte de cabelo, entre outras questões. Apesar de não utilizar um discurso em torno 

das classes sociais, os personagens se expressam através de ações e vestimentas 

e deixam implícito um discurso em torno da expressividade das classes 

marginalizadas. Essa forma de representação e a busca de uma representatividade 

das classes marginalizadas podem ser percebidas na relação corporal e no modo 

como os atores se apresentam vestidos. O estranhamento e a busca de 

individualidade estão presentes nesta relação. 

O corpo humano pode ser utilizado como símbolo intencional de acordo ou 
desacordo com a sociedade em que se vive. Isto é particularmente óbvio 
em todos aqueles casos em que determinados indivíduos ou grupos 
mostram seu desacordo com a sociedade (HEIDT, 2004, p. 48 e 49). 

 Nas figuras de Divine e dos demais personagens de Pink Flamingos e 

Problemas Femininos, podemos perceber uma tentativa de choque, de mostrar 

desacordo com as normas estéticas defendidas pela sociedade. Além de causar 

estranhamento ao público por ser transexual, a protagonista agride por ser gorda e 

apresentar uma maquiagem exagerada e corte de cabelo absurdo, meio raspado e 
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metade pintado, podendo ser identificado com a subcultura punk – que só 

apareceria três anos mais tarde, retomando, em alguns momentos, Divine como 

ícone. Sua imagem foi fortemente divulgada em impressos, camisetas e bottons 

usados por membros do Movimento Punk. O casal Marble, antagonistas de Divine 

em Pink Flamingos, afirma que a cor dos seus cabelos e pêlos pubianos (azul no 

marido e laranja na esposa) são tão importantes quanto o amor que sentem um pelo 

outro e seu gosto por perversidades. 

 Segundo Sune Qvotrup Jensen, as subculturas podem ser entendidas como 

“distintivas e culturalmente diferentes em termos de estilo, normas, valores e, ao 

mesmo tempo – e igualmente importante – coletividades de pessoas que 

apresentam um mesmo senso de não-privilégio ou opressão”. (JENSEN, 2006, p. 

262). Com base nessa afirmação e nas anteriores, pretendemos desvendar esse 

gosto por um cinema repleto de signos sujos e de um discurso contrário aos bons 

modos e ao happy end. Isso, por si só, já coloca os objetos em questão dentro de 

uma subcultura que, apesar de não pregar explicitamente novos padrões acaba por 

praticar padrões contrários aos determinados pela linguagem hegemônica no 

cinema americano - como já afirmado, padrão estético universal - gerando assim 

padrões e (por que não?) normas válidas dentro dessa estrutura.  

 Filmando roteiros tidos como bizarros, devido ao seu perfil anti-convencioval e 

questionamentos frívolos, encontramos nos filmes em questão, preocupações 

advindas de um universo juvenil afeito a transgressões e a questionamentos em 

torno dos valores do mundo adulto e normativo. Argumentamos em torno desta 

juventude comparando o seu comportamento com o descrito pelo psicólogo Norte-

Americano G. Stanley Hall podem ser encontrados na obra de João Freire Filho. O 

estudo do psicólogo, situado entre 1909 e 1910, e presente na obra do citado autor, 

afirma que: 

A maturidade representa – dentro desta visão linear da idade e do 
desenvolvimento cognitivo, emocional e social – a resolução (no tempo e 
na seqüência apropriada) de questões fundamentais para a formação da 
personalidade, a solidificação de valores e a conquista da independência 
social e financeira. Trata-se, presumidamente, de um estado fixo e não 
problemático – uma condição de equilíbrio e completude, isenta de conflitos 
(FREIRE FILHO, 2006, p. 45). 

 João Freire Filho detecta o quão limitador e preconceituoso pode ser o 

discurso de Hall, que pensava na juventude como uma fase passageira onde 
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reinavam “a inconstância, a vulnerabilidade, a indolência e a irracionalidade de 

criaturas primitivas como os animais, os selvagens e as mulheres...” (FREIRE 

FILHO, 2006, p. 45). Assim, a juventude se mostrou reduzida a uma faixa etária, 

deixando de lado práticas que podem ser correntes durante todas as etapas da vida 

e que acreditamos que são correntes tanto no universo fílmico de John Waters 

quanto para os espectadores dos Midnight Movie que, na maioria dos casos, 

pertenciam a um mundo artístico Cult e já haviam passado da adolescência em 

termos de faixa etária.   

 O que nos interessa, ao estudar subculturas e ao detectar este 

posicionamento na obra de John Waters, diz mais respeito ao comportamento do 

que simplesmente à faixa etária dos objetos de estudo, e foi isso que tentamos 

explicar acima.  

 Outro ponto importante no que diz respeito às subculturas é a necessidade de 

transgressão. Seja ela ética ou estética, transgredir ou questionar as normas 

correntes é importante dentro de sua lógica. 

A forma deveras ritualística e estilizada de suas respostas à dominação 
social sugeria, entretanto, que as subculturas constituíam, também, 
tentativas de solução para os dilemas da subordinação expediente que, por 
encontrar-se ancorado fundamentalmente no nível simbólico, estava 
fadado ao fracasso (FREIRE FILHO, 2005, p. 6). 

 Não podemos aqui pensar em uma transgressão que vá além do nível 

simbólico, pois o cinema, mesmo aquele que prega uma prática social, funciona no 

nível do simbólico, sem garantias de soluções práticas. Mas podemos levar em 

consideração que “o fato de representar, de mostrar um objeto de forma que ele seja 

reconhecido, é um ato de ostentação que implica que se quer dizer algo a propósito 

deste objeto” (AUMONT, 1995, p. 90). E a própria vontade de representação, 

mesmo em um nível simbólico, funciona como questionamento ou tentativa de 

transgressão.  

 Nesse filme, a transgressão “não opõe nada a nada, não faz deslizar no jogo 

da ironia, não procura abalar a solidez dos fundamentos” (FOUCAULT, 2001, p. 33). 

Sem a necessidade de um final feliz e também sem uma punição que cumpra 

realmente um papel disciplinador, este cinema não nos faz vislumbrar novas 

possibilidades, trabalhando sempre em torno de uma desconstrução e de uma 
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agressão aos valores estéticos e éticos.  Podendo, assim, ser criticado por não 

pregar nada e trabalhar em torno do simbólico, o que funciona para nós não só 

como tentativa, mas de fato como uma transgressão. E isso acontece por que essa 

representação é existente e esses filmes, até hoje, continuam tendo circulação 

através de DVDs e mostras específicas, imortalizando, assim, os objetos e os 

discursos ali presentes. 

 Dentro dessa narrativa, o próprio protagonismo de Divine deve ser 

problematizado. Segundo Robert Stam, os anos 80 mostraram que a teoria do 

cinema tinha sido, até então: 

Normativamente branca e européia, também tornaram (os anos 80) evidente 
que esta fora normativamente heterossexual. A psicanálise mostrara-se 
insensível às questões de classe e o marxismo, às de raça e gênero, mas 
tanto a psicanálise quanto o marxismo haviam se mostrado insensíveis à 
questão da sexualidade. Em sua atenção exclusiva à diferença sexual, 
alguns argumentaram, a teoria psicanalítica/ feminista, preocupava-se com o 
“outro”, mas “alterizava”, ela mesma, aos gays e às lésbicas. Na verdade, a 
questão homossexual parecia ser, retrospectivamente, o ponto fraco de 
quase todas as teorias (STAM, 2003, p. 288). 

 Esta visão homofóbica da teoria do cinema refletia o que era representado 

pelas produções cinematográficas hegemônicas, tendo sido subvertida por: 

“representantes da teoria gay e lésbica que reapropriaram-se do termo queer 

(“bicha”), antes pejorativo, e transformaram-no em um termo positivo e em uma 

afirmação “orgulhosa e definitiva” da diferença” (STAM, 2003, p. 289). 

 Apesar de abordarmos a teoria queer não pretendemos nos aprofundar nessa 

questão, pois, de acordo com nossa defesa, a representação corporal é questionada 

não apenas pela figura de Divine que, apesar de ser protagonista dos filmes em 

questão, divide espaço com personagens tão esteticamente anti-convencionais 

quanto ela. Um exemplo disso é o fato de que em Problemas Femininos a 

protagonista faz o papel de uma mulher e convive com personagens marginalizados, 

aceitos para tratamentos estéticos de acordo com seu grau de feiúra. Apesar disso 

percebemos uma certa afronta ao padrão heterossexual, pois em Pink Flamingos os 

antagonistas são um casal heterossexual e em Problemas Femininos a personagem 

de Edith Massey, Tia Ida tem horror à união heterossexual de seu sobrinho com 

Dawn Davenport, pois isso levaria o mesmo a um mundo de tédio e 

responsabilidades execráveis para a mesma. Mesmo com base nesses exemplos, 
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pensamos que o questionamento se dá em torno de como a sociedade recebe esses 

tipos feios e estranhos e não exclusivamente contra o preconceito em torno da 

homossexualidade. Assim, essa afirmação orgulhosa da diferença, cedeu espaço 

para o Camp, pois:  

A teoria queer também se interessou pela sensibilidade gay por trás do 
“camp”, tomado como um fenômeno popular que produz um estranhamento 
com relação a categorias como a feminilidade e a masculinidade, dessa 
forma desnormatizando-as (STAM, 2003, p. 292). 

 Assim, concordamos com estas perspectivas, pois, segundo Susan Sontag, a 

sensibilidade Camp, seria “uma visão do mundo em termos de estilo – mas um estilo 

peculiar. É uma predileção pelo exagerado, por aquilo que está “fora”, por coisas 

que são o que não são” (SONTAG, 1987, p. 322). Seria, então, mais adequado 

pensar nas propostas colocadas desta forma do que em termos de defesa de 

valores ou de questionamentos sexuais sérios. “E esta própria visão de um mundo 

artificial e antinatural nos remete às formas de afronta estética pregadas pelas 

subculturas, que, devemos esclarecer, trabalham em um nível mais social e mais 

construtivo” do que a estética camp.  

A questão fundamental do Camp é destronar o sério, o Camp é jocoso, anti-
sério. Mais precisamente, o Camp envolve uma nova e mais complexa 
relação com o “sério”. Pode-se ser sério a respeito do frívolo, e frívolo a 
respeito do sério (SONTAG, 1987, p. 332). 

 Destronar o sério, questionar, agredir, sem uma intenção maior do que 

aparecer na mídia. John Waters é um desafio à seriedade e à contestação. 

Repudiado pelos conservadores e ironizando o discurso sério sobre propostas 

políticas. Será que tudo pode ser entendido como apenas uma questão de gosto? 

2.3. Eu gosto do bizarro, e daí? 

Clark – Essa chuva é foda. Conheci um cara que conseguia contar os 
pingos da chuva. Quem é que podia provar? Era diretor de teatro. Montou 
um espetáculo em que obrigava os espectadores a entrar de quatro no 
teatro, e quando eles chegavam na sala escura feito breu, levavam na cara 
um bruto saco de merda... Mas vocês devem ter visto. Eu acho que 
trabalhei nisso. Não me lembro bem. Já trabalhei em tanto espetáculo em 
que a audiência entra de quatro e leva com um saco de qualquer coisa na 
cara! Mas esse teve uma crítica ruim. Não sei porquê. Nunca se sabe. Era 
um espetáculo experimental como outro qualquer (PATRICK, 1976, p.  41). 

 Correndo o risco de parecer dualista, a nossa análise se baseia em detectar 

os momentos de confronto ao padrão narrativo e estético clássico, mais 
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especificamente o hollywoodiano. Essas premissas têm como base o fato de que as 

teorias abordadas tentam afrontar as formas de representação estética, ética e 

corporal da sociedade tradicional e dos valores médios, contrapondo-se ao “herói 

burguês estável, soberano, autônomo, seguro de si, empreendedor, capaz de definir 

suas próprias necessidades e de procurar satisfazê-las racionalmente” (FREIRE 

FILHO, 2006, p.45).  

 De acordo com esses preceitos:  

O filme hollywoodiano clássico apresenta indivíduos definidos, 
empenhados em resolver um problema evidente ou atingir objetivos 
específicos. (...) A história finaliza com uma vitória ou derrota decisivas, a 
resolução do problema e a clara consecução ou não-consecução dos 
objetivos. O principal agente causal é, portanto, o personagem, um 
indivíduo distinto dotado de um conjunto evidente e consistente de traços, 
qualidades e comportamentos (BORDWELL, 2005, p. 278 e 279). 

 Apresentar personagens e situações prontas, “mastigar a obra e indicar 

exageradamente as suas intenções, receando que ela não seja compreendida o 

suficiente” (BARTHES, 2003, p.171), são características dos produtos midiáticos 

hegemônicos que geralmente evitam a complexidade e a alteridade. Fazendo isso, 

esse cinema nos traz personagens em tudo diferentes dos aqui descritos, que não 

apresentam esses traços de personalidade e objetivos coerentes entre si em todas 

as situações.  

 Segundo Jean-Claude Carriérre a utilização de recursos conhecidos do 

público é uma técnica fácil, pois gera identificação com a mídia, familiarizado com a 

imagem mostrada, mas esse caminho nem sempre deve ser seguido, em suas 

palavras: 

Numa mídia visual, nada é percebido mais imediatamente por uma platéia 
do que um velho efeito, algo já realizado. As platéias o rejeitam, ou o 
acolhem como se fosse um velho amigo. Uma coisa familiar conforta e 
tranqüiliza, se outros o usaram (um diretor pode alegar), porque eu não 
deveria? Mas isso também pode entediar a platéia, reduzir sua 
concentração (...). É preciso inovar, ousar – e, de vez em quando, 
fracassar – para narrar e expor (CARRIÉRRE, 1995, p. 21). 

 Quando Carriérre afirma que é preciso inovar, ousar e de vez em quando 

fracassar, podemos sentir uma identificação com o que é feito por John Waters. A 

procura por novos padrões de gosto e a criação de novos códigos de conduta é 

expressa, principalmente, na cena final de Pink Flamingos. Ali, Divine, em uma cena 
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sem cortes, come cocô de cachorro. Choque, indignação e vômito são as respostas 

do público. Por que questionar o cinema como representação do real desta forma? 

Por que (e aqui tomamos emprestadas as palavras de Susan Sontag acerca do 

Camp) “é bom porque é horrível” (SONTAG, 1987, p 337). Isso sinaliza a criação de 

novos gostos e a adequação a novos padrões. Na cena, inclusive, colocam-se em 

questão os talentos da atriz, que visivelmente sente asco de sua ação, mas 

representa isso de forma irônica.  

 Assim, um cinema questionador dos padrões aceitos pela média do público 

cria também novos gostos e padrões. Para estudar esse fenômeno teremos como 

base principal os teóricos Pierre Bourdieu e Sarah Thornton. Faz-nos imprescindível 

citar esse teóricos devido aos seus estudos em torno da formação do gosto. Apesar 

da base fornecida por Bourdieu às pesquisas de Thornton, essa localiza seus 

estudos em uma perspectiva mais próxima à estudada neste trabalho, pois utiliza 

elementos da pesquisa deste para aludir a um capital subcultural, no qual nos 

aprofundaremos depois de introduzir as abordagens de Bourdieu.  

 De acordo com Pierre Bourdieu, existem alguns poderes que trabalham em 

um nível simbólico e operam "através da manipulação inconsciente do corpo" 

(BOURDIEU apud EAGLETON, 1996, p. 269). Através desses poderes seriam 

expressos, também, pelos gostos dominantes em cada posição social ocupada 

pelos atores sociais. De acordo com Bourdieu, acerca do poder simbólico:   

A cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que 
separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo 
todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua 
distância em relação à cultura dominante (BOURDIEU, 1998, p. 11). 

 Assim, por mediação do habitus, para cada classe existiria um "certo estilo de 

vida" (BOURDIEU, 1991, p. 257). E isso é comprovado através de pesquisas de 

campo e dados estatísticos no livro La Distinción, onde o autor aprofunda essas 

pesquisas encontrando preferências "que encontram seu princípio em sistemas de 

disposições distintos e distintivos, definidos tanto pela relação que mantém entre 

eles como pela relação que lhes une com suas condições sociais de produção" 

(BOURDIEU, 1991, p. 258). Assim, percebemos que dentro de cada especificidade 

os gostos predominam com base em valores que são caros a alguns indivíduos e 

indiferentes para outros.  
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 Essa pesquisa tem como base de legitimação, em grande parte, o capital 

cultural, pois,  

O que está em jogo é, evidentemente, a "personalidade", quer dizer, a 
qualidade da pessoa, que se afirma na capacidade para apropriar-se de um 
objeto de qualidade. Os objetos dotados do mais alto poder distintivo são os 
que melhor testemunham a qualidade da apropriação, e por conseqüência, 
a qualidade do proprietário, porque sua apropriação exige tempo ou 
capacidades que, ao supor uma grande inversão de tempo - como a cultura 
pictórica ou musical -, não podem ser adquiridas com pressa ou por meio de 
outros, e que aparecem, pois, como os mais seguros testemunhos da 
qualidade intrínseca da pessoa (BOURDIEU, 1991, p. 280 e 281). 

 Assim, percebemos que, além do fator econômico, o consumo de 

determinados elementos - no caso, artísticos - tende a tentar refletir as posições, 

crenças e saberes de seus possuidores. Atualmente, percebemos que os critérios de 

gosto encontram-se de fato mais segmentados. Isso possibilitou, entre outras coisas, 

o estabelecimento dessas micro-mídias, como definido por Thornton. Um exemplo 

destes desdobramentos pode ser percebido na criação do selo Trash Collection6, 

subdivisão da Continental Filmes, responsável por lançar em DVD os filmes Pink 

Flamingos e Problemas Femininos e diversos outros filmes com temática similar e 

dificuldade de distribuição dentro dos circuitos convencionais de lançamentos de 

filmes em DVD.  

 Com base nas pesquisas de Bourdieu, Thornton definiu a existência de 

valores dentro da cena club inglesa e desenvolveu suas pesquisas em torno de um 

capital subcultural. Utilizando também as premissas acima descritas, a autora 

percebe que existem também padrões de gosto dentro de cenas localizadas fora da 

cultura dominante e que funcionam dentro desses subgrupos como forma de 

legitimação e pertencimento. A autora afirmava, em relação a esta subcultura que 

ela era definida principalmente por critérios subjetivos como o gosto, encontrando 

ligações com as teorias de Bourdieu, que colocava esse critério como importante 

para a legitimação de um posicionamento dentro da estrutura dominante.  

Culturas Club são culturas de gosto. O público clubber geralmente 
congrega em sua base o gosto musical, o consumo de mídias comuns e, 
mais importante, a preferência por pessoas de gosto similar ao próprio. 

                                                 

6
 Apesar da utilização da palavra trash na denominação da coleção em questão não concordamos 
necessariamente com a utilização do termo trash na definição dos filmes em questão. Pensamos que esta 
definição é simplificadora, não levando em conta elementos presentes tanto na narrativa quanto na construção 
sonora dos filmes de John Waters que podem sim trabalhar com o feio, mas não chegam a serem trash no 
sentido de kitsch ou com pretensões de imitação ou ridicularização da estética cinematográfica.  
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Tomando parte em clubes específicos, construídos através de novos 
integrantes com as mesmas afinidades, socializando com os participantes 
conhecimentos (que geralmente coincidem) acerca de seus gostos, 
pensamentos e valores culturais.  (…) Crucialmente, culturas club 
abrangem suas próprias hierarquias do que é autêntico e legítimo na 
cultura popular (THORNTON, 1995, p. 3). 

 Assim, percebemos que também dentro de uma micro estrutura como a 

estudada, os padrões de aceitação estão determinados pelo gosto e pelo tempo 

desprendido para a obtenção de um conhecimento que viesse a distinguir uns 

elementos dois demais. As afinidades seriam definidas não apenas pela 

personalidade, mas pelo modo de se relacionar com a música (no caso de Thornton) 

ou com as artes em geral (no caso de Bourdieu).  

 De acordo com as pesquisas de Thornton, mas sem nos atermos 

necessariamente a todos os critérios utilizados pela autora, acreditamos que a 

espécie de fruição dos filmes estudados se dá através de critérios de gosto e não 

das condições sociais – como era critério na teoria das subculturas defendida pelo 

CCCS. Assim, tentamos assimilar os estudos de Thornton e de Bourdieu 

defendendo que mesmo contrários os critérios de gosto universais podemos 

encontrar padrões de fruição e identificação dentro do cinema de John Waters.  

 Apesar da utilização das teorias de Thornton, encontramos algumas ressalvas 

ao uso literal de suas premissas, pois, de acordo com Jensen, a visão de Thornton 

inclui uma dicotomia prejudicial ao estudo desses grupos, levando em conta a 

legitimidade e trabalhando com o binarismo underground versus mainstream: 

De acordo com Thornton, os participantes das subculturas se distinguem 
de outros grupos juvenis pela posse do capital subcultural. Capital 
subcultural consiste em artefatos e conhecimentos  interessantes e uma 
subcultura específica, são reconhecidos gostos, ‘hip7’ e sofisticados. Este 
trabalho mostra as várias formas de distinção do capital cultural, permitindo 
aos portadores que se vejam como distintos, e que observem a relevância 
de outros capitais subculturais. O processo inclui a cuntrução do binarismo 
simbólico underground versus mainstream. Isso significa que nos diferents 
processos os participantes da construção subcultural e de um ‘outro 
imaginário’ - nomeado como mainstream – contrário à forma como eles 
pretendem se distinguir entre si (JENSEN, 2006, p. 263). 

 Faz-se necessário apontar para a formação de um capital subcultural e levar 

em conta os critérios de gosto, porém não se faz necessária a utilização constante 

do binarismo underground versus mainstream, apesar de que esse binarismo 

                                                 

7 Modernos, na moda. 
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poderia ser mais facilmente detectável na época em questão do que nos dias atuais. 

Isso não se faz necessário, principalmente, levando m conta a assimilação que a 

cultura midiática faz dos símbolos subculturais. Um exemplo dessa assimilação pode 

ser encontrado na obra do próprio Andy Warhol, pois, mesmo criticando a cultura de 

massa de forma irônica, acabou por ter suas obras destituídas do seu caráter crítico 

e transformadas em status entre os modernos consumidores dessa estética. Além 

do mais, tanto Andy Warhol quanto John Waters procuravam tratar de forma irônica 

essa dicotomia do gosto, atacando sem propor uma nova estrutura que 

imediatamente formaria uma regra. É devido a isso que concordamos com a 

existência de um gosto legitimador dentro de cada subcultura, mas que descartamos 

os simples binarismos, pois para o presente estudo eles mostram-se limitadores. 

 Um exemplo disso é a incompatibilidade entre algumas subculturas, que 

dentro de uma lógica dominante podem representar coisas muito parecidas, isto é, 

representam apenas algo que foge ao padrão médio de gosto. Uma das principais 

críticas dos filmes de John Waters, por exemplo, é direcionada aos hippies (e 

também aos hare-krisha, estética e ideologicamente concordantes com este 

movimento). Paz, amor e harmonia não constavam no seu vocabulário, sendo 

preferível destruir a construir. Essa incompatibilidade entre subculturas de diferentes 

estilos é levantada pela teoria das subculturas e rechaçada entre os pós-

subculturalistas, que afirmavam que “não existem regras, não existe autenticidade, 

nem ideal de comprometimento, meramente uma brincadeira estilística para ser 

jogada” (MUGGLETON, 2000, p. 47). Quando Michel Maffesoli refere-se à juventude 

atual, afirma que a noção de pertencimento entre eles “trata-se antes de ir-e-vir de 

um grupo a outro do que da agregação a um bando, a uma família, a uma 

comunidade” (MAFFESOLI, 2006, p. 132). Provavelmente devido à época e à 

emergência destes grupos, ainda fazia sentido uma agressão a grupos discordantes 

e a utilização de elementos agressivos contra o sistema hegemônico mesmo que 

mais em discurso do que em práticas efetivas.  

 Então como classificar ou definir se de fato existem possibilidades de 

classificação? No presente trabalho acreditamos que a própria possibilidade de 

refletir acerca de uma estética feia e agressiva é resultado de uma série de 

contestações assimiladas e - de certa forma - aceitas pela mídia e pelo gosto médio.   
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 A fruição de gostos estéticos trash pode ser um modo de responder de forma 

irônica o desagrado ao convencional. Mas pode também ser um gosto genuíno (se 

alguém se importar com o que é realmente genuíno) e uma necessidade de fruição 

que vai além das explicações Freudianas. O jogo dos limites e da transgressão 

parece ser regido por uma obstinação simples: “a transgressão transpõe e não 

cessa de recomeçar a transpor uma linha que, atrás dela, imediatamente se fecha 

de novo em um movimento de tênue memória, recuando então novamente para o 

horizonte do intransponível” (FOUCAULT, 2001, p. 32). Não seria isso o que 

aconteceria na obra de John Waters? Uma necessidade de ir além, de chegar ao 

limite do mau gosto para questionar até onde o ‘gosto’ é individual ou socialmente 

condicionado? 

 Escatologia, zoofilia, qual o melhor prato da noite? Depende da mesa em que 

você esteja sentado. Os da mesa de Divine preferem cocô de poodle de madame 

sem cobertura de chantilly, por favor. 

2.4. Continuamos gostando do bizarro?  

Clark – Tinha acontecido alguma coisa. O Buffo tinha sido feito por 

renegados, nômades, proscritos, rebeldes, marginais – mas agora os 

críticos do establishment, o pessoal do sistema, estavam vendendo o lugar 

nessa base, começamos a atrair a escória verdadeira – delinqüentes e 

psicopatas. E os críticos, que sempre tiveram uma certa vergonha do lugar, 

começaram a retirar o apoio e a meter o pau em tudo que não fosse 

obscuro, esotérico ou sem sentido – como eles. (...) Nosso primeiro crítico 

afugentou os velhos freqüentadores, os críticos assutaram os novos 

freqüentadores e não sobrou ninguém, exceto nós mesmos, o livre-

atiradores que tínhamos começado tudo, e os matusquelas atraídos pela 

vida patológica. E cada dia que passava atraíamos cada vez mais, não os 

rebeldes de verdade, os verdadeiros inconformistas, mas o supra sumo do 

resumo da canalha social – fracassados e falsificados que queriam apenas 

repetir o que tinha sido original e arriscado há um ano atrás (PATRICK, 

1976, p. 79 e 80). 

 Nesse momento acreditamos ser importante definir esse pertencimento da 

obra de Waters e seu sistema de exibição dentro de uma perspectiva atual. Segundo 

João Freire Filho, a pesquisa de Thornton destaca algumas mídias de nicho, 
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utilizadas pelas culturas club como formas mais adequadas de divulgação dos seus 

eventos do que as convencionais. De acordo com o autor:  

Em sua pesquisa sobre as culturas club da Inglaterra, Thornton (1995) 
esboça um quadro mais internamente diferenciado deste complexo 
nebuloso chamado mídia, distinguindo três formas principais: a mídia de 
massa (jornais tablóides; TV aberta; rádios nacionais); a mídia de nicho 
(imprensa musical, revistas de estilo, amiúde formadas por profissionais 
com ligações anteriores ou ainda ativas com a arena subcultural); e a 
micromídia (fanzines, pôsteres, flyers). Cada uma delas contribui, à sua 
maneira, efetiva e decisivamente para o significado, o agrupamento, a 
demarcação e o desenvolvimento das formações sociais e ideológicas dos 
jovens: a micromídia congrega indivíduos para eventos específicos e 
identidades particulares; a mídia de nicho tanto documenta como constrói 
as subculturas, batizando e dando estabilidade a movimentos e fragmentos 
culturais reais, porém indefinidos, gerando a autoconsciência necessária 
para a manutenção das distinções culturais; a desaprovação 
sensacionalista dos tablóides ajuda, por sua vez, a confirmar e autenticar o 
caráter rebelde das culturas juvenis, prolongando sua longevidade 
(FREIRE FILHO, 2005, p. 8 e  9). 

 A descrição feita por Sarah Thornton sobre novas formas de mídias pode ser 

adequada à forma de distribuição e fruição fílmica dos Midnight Movie. Neste espaço 

underground8 os critérios de qualidade ditavam que quanto mais tosco9 melhor. 

Dentro dessa perspectiva as pessoas “aspira(m) o mau cheiro e se orgulha(m) de ter 

nervos fortes” (SONTAG, 1987, p. 334). O próprio subtítulo de Pink Flamingos 

reafirma seu caráter underground, pois ao definir o filme como An exercise in poor 

taste (algo como Um exercício de mau gosto), Waters lhe atribui um juízo de valor e 

lhe posiciona como um produto com determinadas características que são 

agradáveis a poucos, o que distingue esse público dos demais e da chamada mass 

media. Isso poderia ser visto, inclusive, como uma ousadia para as perspectivas 

midiáticas da época, pois nos anos 70, os conceitos de mídias de nicho ainda não 

estavam sendo discutidos tão sistematicamente quanto a partir da década de 

noventa. Trabalhos como o de Thornton, inclusive, esclarecem esses conceitos e 

adequam os mesmos aos estudos das subculturas, fator que não era colocado em 

destaque pelo CCCS. Acreditamos que o consumo destes filmes no espaço em 

questão funciona como elemento relevante nestas formações sociais, assim, “o 

                                                 

8
 Utilizamos o termo underground para definir o que está fora do eixo central de distribuição e fruição, 
trabalhando em torno de uma perspectiva geralmente agressiva, pretendendo gerar choque e repulsa à 
população média.  
9 Utilizamos aqui o termo tosco sem a intenção de julgamento ou juízo de valor em torno disto, o tosco refere-se 
a uma produção de baixo orçamento, onde a construção cenográfica e fotográfica fazem sentido por construir 
uma estética conivente com a proposta em questão. Proposta essa que assume uma estética de baixo 
orçamento sem utilizar disfarces ou truques para tentar amenizar esse aspecto.  
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consumo moderno, muitas vezes, expressa o que o senso comum chama de 

tradicionalidade econômica, ou, em outras palavras, prevalência da dimensão 

simbólica sobre a perspectiva instrumental ou utilitária” (ROCHA, 2006, p. 28).  

 Devido a esse fator agregador, pensamos nos Midnight Movie e nos 

lançamentos de selos como o Trash Collection que seria uma iniciativa atual, com o 

intuito de relançar esses filmes no formato de DVD e gerar novamente uma 

audiência em torno dos mesmos, como mídias de nicho. De acordo com Chris 

Anderson, “As preferências de todas as pessoas em certos pontos se afastam da 

tendência dominante. Quanto mais exploramos as alternativas, mais somos atraídos 

pelas variantes” (ANDERSON, 2006, p. 17). Para o autor, na conjuntura atual “O 

novo mercado de nichos não está substituindo o tradicional mercado de hits, 

apenas; pela primeira vez, os dois estão dividindo o palco” (ANDERSON, 2006, p. 

6).  

 Ao refletir sobre essa possibilidade, o autor adotou o termo Cauda Longa para 

falar sobre a coexistência da cultura de massa com o mercado de nicho, levantando 

assim, um ponto que nos interessa. Apesar de focar seus estudos, principalmente, 

em torno das possibilidades de expansão dos mercados proporcionada pela internet, 

acreditamos que a relevância dos mercados de nicho se dá principalmente (de 

acordo com a perspectiva dos consumidores) devido às possibilidades de 

posicionamento dentro dos subgrupos através dos produtos consumidos.  

 Para o autor, os produtos situados na Cauda, aqueles que geram menos lucro 

em grande escala e não podem ser considerados hits, conseguem se manter devido 

aos seguintes fatores:  

Os aspectos de negócios geralmente são secundários. Em vez disso, as 
pessoas criam por várias outras razões – expressão, diversão, 
experimentação e assim por diante. A razão por que o fenômeno assume 
características de economia é a existência de uma moeda no reino capaz 
de ser tão motivadora quanto o dinheiro: reputação (ANDERSON, 
2006, p. 71). 

 Mas será que esse tipo de exibição seria possível nos dias atuais? Apesar de 

termos mercados de nicho e podermos adquirir DVDs dos filmes estudados através 

da iniciativa de selos como o Trash Colletction, a existência de espaços onde esse 
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tipo de recepção fílmica fosse possível tem a ver com o momento histórico, que deu 

visibilidade a esse tipo de gosto, segundo Andreas Huyssen: 

A noção de Pop que atraía as pessoas quase magicamente não só se 
referia à nova arte feita por Warhol, Linchtenstein, Wesselmann e outros. 
Ela também representava o beat e o rock, a arte em pôster, o culto às 
crianças e às flores e o ambiente da droga - sem dúvida valia para qualquer 
manifestação de "subcultura" e underground. Em resumo, o Pop se tornou 
sinônimo do novo estilo de vida da geração mais jovem, um estilo que se 
revoltava contra a autoridade e buscava a libertação das normas da 
sociedade (HUYSSEN, 1996, p. 94). 

 Mas será que apenas estes espaços aceitam o Underground? Apesar de 

transgressores em sua temática, podemos perceber, através de depoimentos dos 

próprios realizadores de midnight movie, que elementos estéticos e temáticos deste 

movimento foram assimilados atualmente pelo mainstream, tornando essa dicotomia 

cada vez mais complicada. Hoje, vários filmes hollywoodianos apresentam 

elementos presentes nos filmes em questão, e isso pode ser constatado em obras 

como South Park, American Pie e Kill Bill. Louvando o feio e o grotesco, os filmes 

tem como diferença o fato de não apresentarem teor tão altamente irônico e 

escatológico, trabalhando com elementos aceitos pela população hegemônica. 

Segundo Robert Stam esses elementos estariam presentes dentro de uma estética 

pós-moderna, que ao contrário da lógica dos midnight movie, trabalha em torno do 

que já foi feito, sem inovar de fato.  

A mais típica expressão estética do pós-modernismo não é a paródia, mas, 
sim, o pastiche - uma prática de mimetismo vazio e neutro -, sem nenhuma 
pauta satírica ou senso de alternativas, e sem nem mesmo ter, a esse 
respeito, qualquer mística de 'originalidade', além da irônica orquestração de 
estilos mortos (STAM, 2005, p. 219). 

 Podemos perceber que nesta nova lógica, bases fundamentais do 

modernismo como "a força do imperativo de inovar ou 'fazê-lo novo'" (JAMESON, 

2004, p. 131) não estão presentes como nos primeiros filmes, que já trabalhavam 

com referências anteriores como Freaks, da década de trinta. O pastiche torna-se 

regra e é apontado como norma para diretores como Tarantino, que declara 

abertamente ser inspirado por filmes B de épocas anteriores. Mesmo Waters e os 

cineastas exibidores dos Midnight Movie também utilizavam o pastiche, pois seus 

anseios eram mais fortemente irônicos do que politicamente embasados. Mas, como 

afirmamos no capítulo 1, nos interessa abordar esse fato porque mesmo dentro de 
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uma perspectiva indiferente aos critérios de gosto hegemônico e de legitimação 

artística podemos perceber a presença ou a falta de originalidade.  

 Estes elementos podem ser detectados não apenas nestas obras, mas 

também no próprio trabalho de Waters. Hairspray (Hairspray: E Éramos Todos 

Jovens, 1988, direção: John Waters), seu último filme com Divine, foi atualmente 

refilmado e teve exibição e distribuição bancadas por estúdios hollywoodianos 

(Hairspray: Em busca da fama, 2007, direção: Adam Shankman). O papel estrelado 

por Divine foi interpretado por John Travolta, mantendo o questionamento à 

sexualidade, porém sem levantar discussões em torno do tema, pois esse 

questionamento estaria esvaziado ao ser transformado simplesmente em um papel, 

e não em um reflexo da vida do ator, confundido vida e arte. O que se perdeu e o 

que se ganhou com isso? Hoje os elementos questionados na década de setenta 

estão presentes no mainstream, mas será que ainda levantam questões? O riso dos 

Midnight movie teria deixado de ser um riso aterrorizado e chocado para 

transformar-se em um riso fast-food? Alguém ainda hoje volta ao cinema vinte ou 

trinta vezes para ver o mesmo filme, descobrindo detalhes de sua estética que não 

podem ser apreendidos em apenas uma seção? Hoje as coisas estão diferentes, 

enquanto em momentos anteriores existia uma maior vontade de questionamento, 

encontramos outros valores correntes nos dias atuais, justificando assim uma 

aderência menos fiel aos gostos do que a dos espectadores dos midnight movie.  

 De acordo com essa visão, essas comunidades estariam unidas em torno do 

consumo, dos gostos pessoais e da diversão, práticas que seriam particularmente 

significativas entre os integrantes destes grupos juvenis. Estes se utilizam do 

consumo (de músicas, roupas, filmes, jogos eletrônicos) de uma forma “estética”. 

Nunca será demais lembrar que a modernidade se dedicou a separar os 
indivíduos entre eles (classes, camadas, categorias sócio-profissionais), o 
corpo do espírito, a natureza da cultura. A política era a forma racionalizada 
dessa separação e de sua administração. Já a viscosidade tratada aqui 
tende à indistinção, à constituição de pequenos corpos específicos, de 
“tribos” que viverão, de forma mais ou menos explosiva ou barulhenta, o 
prazer de estar - junto através de diversos mimetismos, cuja aparência é 
apenas o aspecto mais visível (MAFESOLLI, 2005, p. 189 e 190). 

 Atualmente, segundo o autor, a separação entre os grupos se dá na forma de 

“mimetismos” entre os seus membros, mimetismos que compreendem as 

preferências pessoais e a aparência, as formas de se apresentar ao mundo. De 
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acordo com esses estudiosos, essas subculturas não estariam mais situadas dentro 

de um quadro histórico de opressão, como descrito pela Escola de Birmingham. 

As subculturas não representam mais uma resistência à hegemonia 

burguesa, mas uma extensão de suas premissas liberais. Ainda por essas 

razões eles exibem resistência a todas as formas de coletividade e holística 

crença no sistema, independente da política particular por essas crenças, 

para eles isto é visto como forma de impor autoridade, conformidade e 

uniformidade (MUGGLETON, 2000, p.150). 

 Apesar dos estudos citados, custamos a acreditar que hoje a juventude 

tornou-se apenas algo indiferente. E afirmamos isso por constatarmos que, mesmo 

na década de setenta, nem todos faziam parte de uma subcultura e aderiam a 

movimentos contraculturais, até porque se isso fosse um fato essas manifestações 

não fariam tanto sentido. Atualmente vivemos sobre a égide do politicamente 

correto, mas outras formas de democratização midiática podem ser encontradas, 

resultando também em grupos que vão contra o sistema, mas agem de outra forma. 

Por enquanto ficamos com o choque capaz de gerar asco ou fascínio e deixamos de 

lado o sangue falso que mantém galinhas vivas devido à classificação indicativa dos 

cinemas de shopping center.    
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3.  Análise 1 - Pink Flamingos 

3.1. Apresentação - Argumento e personagens  

Carla – Eu queria ser uma deusa do sexo. Podem rir à vontade. Eu mereço. 
Eu queria ser uma delas. Eles riam de Marilyn Monroe quando ela dizia que 
não queria ser uma deusa do sexo, queria ser um ser humano. Agora riem 
de mim quando eu digo que não quero ser um ser humano, quero ser uma 
deusa do sexo (PATRICK, 1976, p. 36). 

 Até o momento viemos privilegiando elementos de análise que são exteriores 

ao filme em si. Assim, analisamos sistemas de gosto, formação de público e a 

potencialidade midiática dos filmes em questão. Esse tipo de análise se faz 

importante pelo fato de que o cinema representa indivíduos, ambientes e 

preocupações de cada época. De acordo com Jacques Aumont, "a tipologia de um 

personagem ou de uma série de personagens pode ser considerada representativa 

não apenas de um período do cinema como também de um período da sociedade" 

(AUMONT, 1995, p. 98).  

 O período onde a obra se situa é de grande relevância e permeia toda a 

pesquisa, porém acreditamos que uma análise estética, situada na parte estrutural 

da obra pode nos ajudar a evidenciar elementos que talvez fossem colocados em 

segundo plano na perspectiva de análise que viemos trabalhando. Como discutimos 

sobre a existência de uma estética que valoriza o feio ou o faz através do camp, que 

subverte os conceitos comuns de julgamento, pretendemos perceber como esses 

elementos e essa formação de gosto particular se dão dentro da estrutura fílmica. 

 Desde a apresentação dos créditos, o filme coloca em destaque elementos 

essenciais ao entendimento imagético do ambiente fílmico. A primeira cena é um 

plano geral do trailer onde Divine mora com a sua mãe Edie, seu filho Crackers e 

sua companheira de viagem Cotton. O trailer é cor de rosa com verde escuro, e na 

parte externa estão presentes objetos como flamingos e galinhas. Os flamingos e as 

galinhas estão dispostos ao redor do trailer como bonecos de jardim, comuns em 

casas de classe média. Elementos kitsch10 permeiam todo o cenário, trabalhando, 

                                                 

10
 Quando falamos sobre o Kitsch, nos referimos principalmente aos estudos de Umberto Eco e Abraham Moles 

sobre o tema. O kitsch, apesar de associado ao feio, estaria integrado à cultura de massa, representando uma 
tentativa de imitação de obras, acabando assim com qualquer originalidade possível na arte e a transformando, 
entre outras coisas, em um mero souvenir. Nesse estuda aludimos ao kitsch sem levarmos em conta questões 
como a originalidade, presentes em estudos que apresentam premissas diferentes das aqui defendidas.  
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também através da construção estética, com motivos irônicos ao gosto médio. O 

cenário onde o trailer está colocado é pobre e não apresenta encantos visuais 

naturais, o que, para nós funciona como uma crítica implícita à natureza e ao seu 

poder de encantamento. Com isso, percebemos uma aproximação de uma das 

premissas do camp e da pós-modernidade, que questionam a superioridade do 

homem em relação à natureza. O significado se dá mais através dos elementos de 

cena do que do cenário em si. Este, apesar de apresentar o trailer em plano geral, 

não explora o ambiente de forma lúdica, composto por um lugar árido sem 

vegetação digna de atenção especial. A arte que acompanha os créditos funciona 

como o desmembramento dos objetos de cena, utilizando curvas e formato comuns 

aos objetos em questão. Para completar o destaque dado a estes elementos todos 

são enquadrados em planos próximos, direcionando o olhar do espectador.  

                                         

                                         

                 

 A utilização de planos fechados nesses elementos funciona como uma forma 

de direcionar o olhar do espectador de modo a que este perceba a importância e o 

destaque que lhes deve ser dedicado.  

 A fotografia é lavada11, utiliza luz natural chapada, sem nuances ou foco de 

iluminação nos elementos de destaque. A trilha sonora complementa a 

                                                 

11
 Utilizamos esse termo para falar de uma fotografia que não usa recursos de iluminação para direcionar a 

captação de luz na fotografia fílmica. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

TRANSGRESSÕES NA OBRA DE JOHN WATERS: UMA ANÁLISE DE PINK FLAMINGOS E PROBLEMAS 
FEMININOS 

 64 

apresentação, a parte instrumental da música segue até o final dos créditos, no que 

é interrompida pela voz do locutor que apresenta os personagens residentes no 

trailer e suas posições dentro da estrutura narrativa.   

 A apresentação da história é realizada por uma voz em off, parecendo sair de 

um rádio abafado, que se apresenta como Senhor Jag, falando diretamente do 

Estúdio Dreamland. A câmera ainda filma o trailer, agora novamente enquadrado 

totalmente na cena, e o narrador segue apresentando a história e os conflitos que 

justificam a ação.  

 Senhor Jag - "Este belo trailer que vêem diante de vocês é o esconderijo 

ambulante da mais notória e bela Divine, a pessoa mais pervertida que existe". Corta 

para capa da revista Midnight, com Divine em destaque e eleita como "The filthiest 

person ALIVE", a pessoa mais obscena do mundo.  

 Em seguida o narrador apresenta os demais moradores do trailer e fala sobre 

o uso do pseudônimo Babs Johnson, por Divine e depois chama o público para dar 

uma olhada dentro do trailer e corta para as cenas internas.  

 O primeiro personagem em cena é a mãe de Divine, Senhora Edie, uma 

mulher gorda, de cabelos pretos, unhas pintadas de vermelho, batom também 

vermelho e vestida em uma lingerie branca. Ela está sentada em um cercado feito 

para crianças de colo, localizado em um canto da sala e tem uma almofada de 

coração entre as pernas. A personagem começa a gritar por Babs pedindo ovos e 

perguntando por que o homem dos ovos ainda não chegou. Em seguida a câmera 

corta para um close nas sandálias de Divine, que são prateadas e de salto e com 

plumas e rosas sobre um chão coberto com tecidos de zebras e oncinhas. Com a 

câmera na mesma posição, Divine coloca os pés com as unhas pintadas de 

vermelho nas sandálias. Ainda na mesma seqüência, a câmera volta para Edie, que 

chama Cotton pedindo ovos. A câmera corta para Cotton e esta está deitada na 

cama e responde que já vai levar os ovos. Dando continuidade à seqüência, a 

câmera inicia a nova cena com um close em um arranjo de parede, um prato de 

estilo kitsch (assim como a maioria dos elementos de decoração), que tem um trailer 

desenhado ao centro e ao redor a frase God bless our mobile home (Deus abençoe 

nossa casa móvel). A câmera, então, afasta-se de Divine em zoom out quando ela 
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aparece de costas e senta-se ao lado do cercado da mãe, sendo enquadrada em 

cena. Ela está com um vestido justo e sensual, delineando suas formas.  

                                        

                   

                    

 Em seguida, o narrador apresenta o Casal Raymond e Connie Marble, que 

mora no centro de Baltimore em uma casa de estilo médio burguês. A casa é 

discreta e possui dois andares, sem elementos ou cores que lhe diferenciem em 

uma vizinhança tipicamente pacata e silenciosa. No interior da casa, aparece Connie 

Marble entrevistando uma candidata à vaga de emprego oferecida para investigar a 

vida de Divine. Todo o diálogo gira em torno de Divine e do ódio que a personagem 

tem da mesma por ser considerada a pessoa mais obscena do mundo em 

detrimento dela e de seu marido. Connie tem os cabelos pintados de um vermelho 

vivo, quase laranja, é magra, usa um conjunto de saia e blazer azul metálico. Ela 

está no escritório com a candidata à vaga e senta-se em uma escrivaninha com um 

vaso de flores e cortinas floridas. Sandy Sandstone, a candidata, não conhece o 

suficiente sobre Divine e demonstra ojeriza à personagem por não conseguir 

identificá-la como homem ou mulher, e entre as frases de conteúdo ofensivo 

direcionadas à Sandstone por Connie podemos destacar a seguinte "Acredito que 

haja apenas dois tipos de pessoa, Senhorita Sandstone, as do meu tipo e as 

pessoas estúpidas".  

 Na próxima cena a câmera corta novamente para o trailer, nesse momento é 

mostrado Crackers, o filho de Divine. O personagem sai de sua cabana, localizada 

ao redor da residência da família com uma galinha nos braços, chama Divine para ir 
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ao centro e fala com a galinha, dizendo que não vai se atrasar para o encontro e que 

ela vai gostar da namorada dele. Na próxima cena os dois estão no carro indo para 

a cidade. O rock tocado como música de fundo complementa a ação. Na estrada, 

mãe e filho fazem pequenas crueldades, fingem tentar atropelar um atleta que corre 

na estrada e divertem-se com o constrangimento alheio. A seqüência intercala 

imagens em plano médio dos personagens dentro do carro, cenas na estrada e dos 

transeuntes em plano geral e closes em Divine, que sorri de forma maquiavélica com 

o rosto maquiado exageradamente, um batom vermelho que aumenta os lábios e 

uma sombra azul escura nos olhos.   

 O próximo personagem a ser apresentando é o mordomo do casal Marble, 

Chaning. Ele está lendo um jornal que tem na capa uma matéria com os seguintes 

dizeres "People around you can make you sick" (pessoas ao seu redor podem lhe 

enlouquecer), quando recebe uma ordem de Connie para que leve um casal de 

lésbicas para o seu escritório. Quando vai chamar as personagens, ele passa pela 

sala do apartamento e pela escada, que tem cartazes de filmes na parede. O 

mordomo veste casaco rosa claro e calça preta bem ajustados ao corpo e é magro, 

meio calvo, tem cabelos até os ombros e barba. Ele vai ao cativeiro onde garotas 

que foram seqüestradas pelo casal Marble são mantidas e engravidadas pelo 

mordomo para que seus filhos sejam vendidos para casais de lésbicas. Uma das 

personagens morreu no parto e continua no lugar, que parece uma caverna, com 

paredes e chão de areia, enquanto a outra continua lá, grávida e revoltada com a 

situação.  

 Em seguida, conhecemos mais um personagem: a cidade de Baltimore. 

Primeiro conhecêramos a cidade através de Divine e depois através de Raymond 

Marble. A personagem chega à cidade com o filho Crackers e vai em direção a um 

mercado. Lá ela vai ao balcão ver um pedaço de carne. O vendedor lhe mostra um 

corte e a imagem começa em plano médio com um zoom in enquadrando a comida 

em close, o zoom utilizado, assim como os demais presentes no filme, vai se 

ajustando no momento da ação. O foco é ajustado e o enquadramento trabalha de 

forma manual, sendo direcionado ao centro da ação aos poucos e cortando para 

outra perspectiva quando a câmera vai se estabilizando. A personagem aceita o 

pedaço de carne e, quando o vendedor se vira, joga o embrulho fora e coloca a 
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carne entre as pernas.  Ao sair do mercado, Divine nos apresenta a cidade através 

de um passeio pelo centro.  

 O passeio pela cidade começa com um close nos pés de Divine, ela está 

subindo uma escadaria, tem a unhas pintadas de vermelho e usa sapatos altos. 

Depois vemos um corte para um plano americano da atriz subindo a escadaria e 

uma rua da cidade com carros estacionados dos dois lados sendo mostrada. Depois 

ela aparece andando em primeiro plano com prédios da cidade e um lago ao fundo. 

A cidade é cinza. O lago, os prédios e o céu têm uma coloração acinzentada. A 

vegetação também não apresenta um colorido forte, as árvores não têm flores e a 

vegetação é marrom, lembrando o outono. Depois dessa vista, a câmera filma a 

bandeira dos Estados Unidos de baixo para cima, a personagem é enquadrada na 

imagem, com uma abertura de câmera e aparece ao lado da bandeira americana. 

Depois disso vemos algumas lojas do centro da cidade, com diversas pessoas, em 

sua maioria negras, fazendo compras e olhando para Divine quando ela passa e 

finalmente com a personagem urinando em frente a uma casa de dois andares em 

estilo aristocrático.  
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 A apresentação feita por Raymond é um pouco diferente, primeiro o 

personagem é apresentado pela esposa, que lê o Midnight com Divine na capa e se 

pergunta onde andará o marido quando eles têm muita coisa para planejar. A 

câmera primeiro dá um zoom out, saindo da capa do jornal para enquadrar mais 

elementos na cena e em seguida realiza um zoom in e faz uma tentativa de 

enquadramento centralizado da personagem. Terminada a evocação do marido feita 

pela personagem, conhecemos seu marido e cúmplice. Raymond aparece seguindo 

duas garotas pelo parque. Elas sentam-se e tiram lanches da bolsa e ele aparece 

atrás delas, de cabelo azul, sobretudo marrom, calça bege e uma máscara tentando 

esconder seu rosto. Quando está perto das garotas ele abre o sobretudo e mostra 

os seus pés com uma salsicha amarrada ao membro. Em seguida vemos uma 

seqüência de closes, primeiro no pênis dele, depois no rosto de uma das meninas, 

depois no rosto da outra e finalmente no rosto do personagem. Elas fogem e ele 

rouba suas bolsas. Depois de um corte, sai de um carro luxuoso e entra em casa.  
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 O fato dos dois personagens – antagonista e protagonista – apresentarem a 

cidade mostra-se paradigmático. Divine, apensar de estampar capas de revistas e 

ser procurada pela polícia, mostra-se no passeio e reafirma a sua integração com o 

ambiente urbano e sua vontade de chocar. A cidade nos é mostrada de forma 

apática, repleta de cinzas e de prédios. Raymond, ao contrário, aparece mascarado 

e escondido. Sua primeira aparição no ambiente urbano se dá de forma marginal, 

escondido atrás de um muro, segue colegiais e só se mostra por trás de uma 

máscara. 

 Na próxima cena vemos Cookie dentro de um táxi. Ela foge, não paga a 

corrida e chega à casa dos Marble. Eles lhe contrataram para descobrir algumas 

coisas sobre Divine, e ela conseguirá isso através de um encontro com seu filho, 

Crackers. Na próxima cena eles estão no trailer e o personagem a apresenta à sua 

avó, Edie e à amiga Cotton. Ela se mostra chocada com Eddie e pergunta se ela tem 

algum problema, em seguida começa a sondar sobre a vida de Divine e descobre 

que na próxima quinta haverá uma festa em comemoração ao seu aniversário. 

Mesmo tendo descoberto alguma coisas, Coockie não pode revelar o seu disfarce, 

então Crackers a leva para uma parte externa da casa, que funciona como seu 

quarto. Lá eles ficam nus e começam a fazer sexo. Crackers tenta enfiar uma 

galinha entre as pernas da moça e ela fica horrorizada, então ele coloca duas 

galinhas entre o corpo dos dois e as esmaga enquanto penetra Coockie. A câmera 

faz um zoom out e enquadra Cotton, que olha tudo pela janela. Nessa hora não 

ouvimos trilha sonora, só os gritos de repulsa da personagem. No desenvolvimento 

da cena a câmera dá um close em Cotton e ela mostra prazer ao presenciar a cena.  
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 O próximo personagem a ser apresentado é o Mr. Eggman, com ele 

finalizamos essa parte do estudo. Ele aparece arrodeando o trailer e gritando: “O 

homem dos ovos! O homem dos ovos! Alguém em casa?”. Quando ele anuncia a 

sua chegada vemos uma montagem paralela, ele fala e Edie fica nervosa gritando 

por Cotton, para que receba o homem dos ovos, e pedindo para ele que entre. 

Quando ele entra lhe dá um beijo no rosto e a chama de princesinha. Cotton o 

chama para o aniversário de Divine, como convidado de Eddie, e ele aceita. Então 

abre a maleta e mostra vários tipos de ovos, descrevendo as particularidades de 

cada um. Edie diz que quer todos e Cotton fala que comprará todos para ela. Edie 

então pede que Mr. Eggman nunca desista do seu emprego, ao que ele responde: 

“Srta. Edie, enquanto houverem galinhas pondo ovos, um caminhão potente e meus 

pés caminhando, pode ter certeza que eu lhe trarei o mais fino dos finos, o maior 

dos maiores e o mais branco dos brancos. Em outras palavras, aqueles ovos de 

casca fina de ave doméstica nunca estarão seguros enquanto houver uma galinha 

chocadeira e eu estiver vivo, pois eu sou o seu Homem dos ovos e não há nenhum 

outro melhor na cidade”. Essas falas prolixas, inclusive, são característica dos 

diálogos do filme, assim como os diálogos sem acréscimo de informações pontuais à 

narrativa. Aqui, as informações dadas são as cotidianas, com o uso de termos 

sinônimos e repetições que têm como função reafirmar um discurso já conhecido do 

espectador.  
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 Com essa personagem terminamos as apresentações. Tanto a apresentação 

do filme, como dos personagens e da cidade de Baltimore, que se mostra importante 

em todas as narrativas de John Waters. Ela também é um personagem, com seus 

prédios cinzentos e seu aspecto sóbrio, contrastando com as histórias contadas e 

com os atores apresentados.  

 Na primeira parte da decupagem de Pink Flamingos, podemos perceber que 

um padrão clássico foi seguido. O filme conta com um narrador, que apresenta 

Divine, seu lar e as pessoas que vivem com ela. Além disso, coloca em destaque os 

motivos que lhe fazem ser a heroína do filme, pois estes, tanto na literatura quanto 

no cinema, geralmente obtém padrões de destaque e causam inveja em seus 

oponentes por conseguirem, através da sua personalidade, alcançar posições que 

os antagonistas almejam. Na apresentação os personagens são mostrados de forma 

unilateral, ironizando as apresentações padrão do cinema clássico, onde o 

personagem aparece como sendo dotado de uma personalidade unificada e 

objetivos imutáveis. 

O star system tem como uma de suas funções a criação de um protótipo de 
personagem básico que é então ajustado às necessidades particulares de 
cada papel. O personagem mais “especificado” é, em geral, o do 
protagonista, que se torna o principal agente causal, alvo de qualquer 
restrição narrativa e principal objeto de identificação do público 
(BORDWELL, 2005, p. 279). 

 A ironia, então, encontra-se presente por mostrar uma narrativa clássica, 

apresentando os personagens como "indivíduos definidos, empenhados em resolver 

um problema evidente ou atingir objetivos específicos" (BORDWELL, 2005, p. 279), 

que dialoga com um protagonista que foge totalmente dos padrões aceitos pelo star 

systen. As necessidades básicas de afirmação social (filhos, cachorro, família 

heterossexual, entre outros), são substituídas pela necessidade de fama dentro de 

um submundo. As afrontas ao cinema clássico, representante de um gosto 

convencional, se dão, no cinema de arte, através da forma, que dedica um certo 

destaque à "relativa ausência de personagens consistentes e orientados para um 

objetivo preciso" (BORDWELL, 2005, p. 279). Em Pink Flamingos, a narração segue 

uma lógica de fácil compreensão, situando o espectador na história e dedicando, 

aos seus personagens, comportamentos, cenários, falas e figurinos que não 

contradizem suas ansiedades. Edie, por exemplo, é mostrada como uma mulher que 

só pensa em comer ovos, e Mr. Eggmam, como alguém que passa a vida vendendo 
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ovos. O casal Marble tem como objetivo de vida roubar o título de pessoa mais 

obscena do mundo de Divine, e Chaning é apenas um empregado, sem vida fora do 

seu trabalho. Os demais personagens seguem essa lógica, e a única ambigüidade 

está no sexo de Divine, no próprio filme personagens como Sandy Sandstone 

questionam sua sexualidade, mas esta aparece como mãe de Crackers, gerando 

ainda mais ambigüidade.  

 Os cenários e os elementos de cena completam esta didaticidade, 

trabalhando também de forma irônica em torno disso. Elementos Kitsch estão 

presentes em todo o filme parodiando o gosto hegemônico, pois o Kitsch é 

sintomático de uma cultura de massa que não se importa com uma ideal de 

originalidade ou com inovações estéticas. Sua forma de fruição é controlada e ele 

não ousa ir além do esperado, pois “ao estar formulado mediante a reprodução em 

série, as cópias evitam qualquer reconhecimento do momento criativo original. 

Portanto, negam toda escala hierárquica no suposto esquema de valores ocidentais” 

(MASSIELLO, 2001, p. 179). Tido como “a mercadoria ordinária (Duden)” (MOLES, 

1994, p. 10), ou como uma “imitação” o kitsch é um dos fenômenos que mais assola 

a população média e “arrepia” os cabelos da alta cultura.  

Trata-se de um conceito universal, familiar, importante, que corresponde, 
em primeiro lugar, a uma época da gênese estética, a um estilo arcado pela 
ausência de estilo, a uma função de conforto acrescentada às funções 
tradicionais, ao supérfluo do progresso (MOLES, 1994, p. 10). 

 O Kitsch é conhecido como o “lixo cultural”, mas também como mera tentativa 

de imitação de elementos legitimados pela alta cultura. O Kitsch, segundo Umberto 

Eco, “não diz tanto respeito à arte quanto a um comportamento de vida, visto que o 

kitsch não poderia prosperar se não existisse um Kitsch-Mensch que necessita desta 

forma de mentira para reconhecer-se nela.” (ECO, 1998, p. 76). Localizamos a 

presença de elementos Kitsch na própria concepção estética do filme, pois nos 

créditos iniciais vemos anões de jardim em formato de flamingos e galinhas, objetos 

comuns na classe média e no arranjo de parede que pede que a casa móvel seja 

abençoada. Apesar de apresentar outros elementos, acreditamos que esses dois 

resumem a crítica a um Kitsch-Mensch, pois a presença desses elementos se 

mostra proposital e crítica não apenas ao comportamento da família média, mas 

questiona também o limite entre o bom e o mau gosto, que tem como modelo, em 
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muitos casos, símbolos colocados como falsos e frágeis, facilmente ironizados 

também de forma simbólica.  

3.2. Desenvolvimento  

 No desenvolvimento da trama, pretendemos perceber o lugar que os 

personagens acima descritos ocupam na narrativa e a forma como eles são 

colocados enquanto agentes da ação.  

 Nesse momento já conhecemos os personagens e sabemos onde cada um 

está situado na narrativa fílmica, o casal Marble, por exemplo, já foi apresentado e 

sabemos, agora, qual é sua função dentro do universo descrito. Na primeira cena do 

que consideramos o desenvolvimento da narrativa de Pink Flamingos, vemos o 

casal Marble fazendo sexo. Os dois estão deitados em sua cama e chupam os 

dedos dos pés um do outro enquanto declaram seus sentimentos. A câmera 

enquadra os dois em um plano aberto e conseguimos ver, além da cama do casal e 

dos objetos que compõem o quarto, seus corpos nus. A câmera não dá closes em 

partes íntimas do casal, mas também não esconde pêlos pubianos ou seios, por 

exemplo. Além disso, a cena apresenta a mesma fotografia lavada do filme todo. 

Enquanto fazem sexo, o telefone toca, eles atendem e ouvem Cookie dizendo que 

tem informações sobre Divine e que quer encontrá-los em seguida com o dinheiro 

que lhe devem. O casal, comemorando, termina o sexo com declarações como a 

seguinte, proferida por Connie: “Eu te amo, Raymond! Amo você mais do que 

qualquer coisa nesse mundo inteiro. Amo você mais do que minha própria 

depravação, mais do que a cor do meu cabelo. Eu amo você mais do que o som de 

ossos quebrando, dos sons da agonia da morte! Até mesmo... até mesmo mais do 

que minha própria merda. Eu te amo, Raymond!” Raymond, com uma forma de se 

expressar similar à de Connie e à dos demais personagens do filme, repete várias 

das afirmações de Connie e usa expressões como “Mais do que o conceito do 

próprio pecado original. Eu sou seu, Connie, eternamente unido a você por um laço 

invisível de depravação muito bem elaborado, e que até mesmo Deus não será 

capaz de desmanchar”.  
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 Outro ponto relevante é a falta de exploração dos movimentos de câmera. Por 

se tratar de uma cena de sexo, que coloca em destaque, no seu discurso, elementos 

como a cor dos cabelos do casal, que se mostra tão relevantes quanto valores 

profundamente defendidos pelos mesmo, será que a movimentação não poderia 

pontuar essas passagens? Na cena em que Crackers faz sexo com Cookie usando 

uma galinha percebemos uma movimentação visando enquadrar Coton, que olha a 

cena excitada. O mesmo fato percebemos em outros momentos da narrativa 

descritos acima12, e isso nos leva à conclusão de que a narrativa imagética do filme 

é pontual, servindo mais à apresentação do ambiente do que a ousadias estéticas.  

 Dando seguimento à narrativa, vemos o casal Marble depois de ser informado 

por Cookie sobre a festa de aniversário de Divine, indo ao correio enviar um 

presente para a personagem. No remetente vemos os dizeres “Das pessoas mais 

pervertidas do mundo”, o embrulho está endereçado a Babs Johnson, cujo endereço 

é “Um trailer, Phoenix, Maryland”. Quando a carta chega ao endereço de Babs ela 

expulsa o carteiro e prevê a ameaça contida naquele presente. Primeiro ela 

questiona a viabilidade dessa entrega, pois não tem endereço e depois sente a 

ameaça ao ler que os remetentes daquele embrulho tentaram roubar seu título. 

Quando ela abre o embrulho vê que este contém fezes humanas, se sente insultada, 

corroborando isso lê o cartão de aniversário que diz: “Feliz aniversário, gorducha. 

Você não é a pessoa mais pervertida do mundo, nós somos. Assinado, as pessoas 

mais pervertidas do mundo”. Divine sonda com Crackers, Edie e Coton quais são os 

possíveis remetentes do presente. Edie defende Mr.Eggman, no que Divine 

concorda e Connie destaca a curiosidade sobre a vida de Babs apresentada por 

Cookie quando essa esteve presente no trailer. A acusada não aparece mais no 

filme, ficando implícito o fato de que foi através da mesma que o casal Marble foi 

                                                 

12
 Ver: Divine apresentando a cidade, close nos pés; Apresentação do trailer, etc.  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

TRANSGRESSÕES NA OBRA DE JOHN WATERS: UMA ANÁLISE DE PINK FLAMINGOS E PROBLEMAS 
FEMININOS 

 75 

descoberto. Isso fica evidente quando vemos as cenas editadas do filme13. Divine, 

Crakers e Coton vão até sua casa e lhe torturam para obter informações sobre os 

agressores. O fato de esta cena ter sido deletada mostra a ironia presente na 

narrativa. Mantendo-se fiel, em muitos casos, a uma pretensa perspectiva clássica, 

vemos a retirada de um elemento anteriormente previsto e filmado em prol de uma 

maior subjetividade e liberdade imaginativa.  

 Não iremos nos detalhar na análise das cenas subseqüentes, elas são a 

descoberta de uma fixação de Chaning pelo casal, que o encontra vestido com 

roupas de Connie e imitando seus diálogos durante as entrevistadas de emprego, e 

com o desenlace do romance de Edie e Mr. Eggman.  

 Interessa-nos, agora, falar sobre a festa de aniversário de Divine, ponto alto 

do confronto já estabelecido entre o casal Marble e a personagem. Primeiro, vemos 

um close em um bolo branco, decorado com flores de glacê e com os parabéns 

também em glacê rosa: “Happy Birthday, Babs. The filthiest person alive”14, depois 

um plano geral da festa com uma personagem de costas, vestida com chapéu e 

uniforme nazista de suástica do braço. As pessoas aparecem comendo sem respeito 

às ditas regras de etiqueta, usando mãos e mastigando de forma compulsiva e, 

intercaladas às imagens da festa, é mostrado o casal Marble em seu carro e, 

posteriormente, escondido em arbustos observando a comemoração. As cenas da 

festa de Divine apresentam uma trilha sonora e as cenas do casal Marble outra, 

assim, percebemos, através dessa montagem, a pontuação sonora da ação.  

 Na comemoração, vemos Divine abrir presentes como um papel vomitado, um 

machado e uma cabeça de porco. A câmera focaliza sua reação (festiva) diante de 

cada presente recebido, no caso do papel vomitado a vemos lamber o presente com 

a ponta de língua. Intercaladas a essas imagens, a câmera realiza panorâmicas para 

apresentar o ambiente e os convidados. Em seguida são iniciadas as performances. 

 Primeiro é mostrada uma mulher de cabelos vermelhos dançando seminua 

com uma cobra e depois um homem com cueca fio-dental. Ele tira a cueca, coloca 

                                                 

13
 No DVD de Pink Flamingos, lançado pelo selo Trash Collection, estão presentes algumas cenas que foram 

filmadas mas não constam na versão final exibida no cinema.  
14
 Parabéns, Babs. A pessoa mais pervertida do mundo.  
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os pés na cabeça e começa a fazer movimentos com o ânus. A câmera, em 

panorâmica, mostra os convidados vibrando e dá closes no ânus do rapaz.  

   

   

   

   

   

                                

 Através do uso do princípio de paralelismo, vemos o casal Marble telefonando 

para a polícia para denunciar a festa que está acontecendo. Esse princípio coloca 

lado a lado, segundo Pudovkin, ações simultâneas temporalmente, porém 

separadas geograficamente. (PUDOVKIN, 1991, p. 64)   

 Os policias chegam para acabar a festa, mas, são vistos por um convidado 

que está plantado em uma árvore. Os convidados, então, escondem-se no trailer. 

Quando os policias se aproximam todos saem do trailer e os atacam, matando a tiro 

ou a pauladas os invasores. A câmera, parecendo desorientada, se movimenta em 
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panorâmicas da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, mostrando a 

ação em plano geral. Em outra cena vemos Divine em contra-plogê, dando pauladas 

em um policial junto a outro convidado. Nessa perspectiva vemos expressões de um 

prazer bizarro expressas no olhar dos personagens. Ao final, todos arrancam os 

ossos dos policiais e comem a carne crua. Nessa ação, até um personagem 

aparentemente inofensivo como Mr. Eggman comete o canibalismo e  toma parte da 

matança. Depois de alimentados, os convidados se despedem felizes e elogiando a 

festa. Mr. Eggman leva Edie em um carrinho de mão com os dizeres: recém-

casados, e a marcha nupcial toda celebrando a união.  

   

    

                               

 Nesse aniversário vemos uma celebração do grotesco. Segundo, Bakhtin, 

nessa estética: 

Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre para o mundo 
exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou mesmo sai para o 
mundo, através de orifícios, protuberâncias ramificações e excrescências, 
tais como a boca aberta, os órgão genitais, os seios, falo, barriga e nariz 
(BAKHTIN, 2008, p. 23). 

 Essa ênfase em determinadas partes do corpo está presente nas cenas em 

que o personagem apita com o ânus, quando a dançarina seminua interage com a 

cobra, mostrando um corpo não erotizado, com barriga pendente à mostra e quando 

a câmera dá um contra-plonglê em Divine matando a pauladas os policiais e abrindo 

a boca faminta. Vemos elementos do grotesco permeando toda a narrativa, mas 

esses elementos apresentam junto a eles o humor, um humor incômodo, nervoso, 

mas um humor. Quando os policiais são atacados, por exemplo, vemos um sangue 
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evidentemente falso sair do peito e nas cenas de canibalismo, pernas e braços 

evidentemente falsos. Daqui remetemos, mais uma vez ao camp, antinatural, irônico 

e falsificado, mas em muitos casos ultrapassando essa frivolidade e mostrando 

ânus, seios e boca que complementam esse corpo grotesco.  

 Nessa festa, os elementos descritos desembocam no início de fato do conflito. 

Os Marbles tomaram a iniciativa e à Divine cabe a defesa, do seu título e, cada vez 

mais, de sua dignidade. Os dois lados, atacados e atacantes, ainda não se 

cruzaram, deixando o desenvolvimento da ação incompleto, mas apontando de 

forma definitiva para a existência de um conflito que deve ser resolvido. Segundo 

David Bordwell, na narrativa do cinema clássico “os personagens entram em conflito 

com outros personagens ou com circunstâncias externas” (BORDWELL, 2001, p. 

279), aqui vemos esse conflito estabelecido, com seus agentes (Casal Marble) 

mostrados como vilões e a atacada (Divine) como vítima. Providos, evidentemente, 

de ironia e de um conflito baseado de declarações farsescas e reducionistas.  

 Nas próximas seqüências, os personagens aproximam-se do conflito 

propriamente dito. Divine descobre o endereço e a identidade dos Marble e vai até a 

casa deles com Crakers. Lá chegando, eles amaldiçoam a casa, lambendo e 

despejando e saliva em todos os móveis e ambientes da residência. Terminando a 

maldição, Divine faz sexo oral no filho, este, excitado, afirma que ela é divina e que a 

personagem, “em comunhão”, oferece-lhe esse presente divino para o filho único. 

Ele se deita no sofá e a câmera dá um close nela fazendo sexo oral no filho, logo 

após vemos um close do rosto dele exprimindo prazer, terminando com um super 

close no pênis do rapaz. Então eles ouvem um barulho e percebem que não estão 

sós na casa.  
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 Em montagem paralela, os Marble colocam fogo no trailer de Divine e 

sentem-se vitoriosos na batalha pela perversão. Voltamos ao lar do casal e vemos 

mãe e filho encontrando Chaning amarrado e vestido com as roupas de Connie. Em 

seguida encontram as garotas grávidas que estão presas no porão. Elas contam sua 

história e pedem para ser libertadas. Em uma das cenas, uma das moças se ajoelha 

e pede para que Divine lhe liberte para que ela possa fazer um aborto antes que 

seja tarde demais. Aqui vemos a personagem elevada ao posto de divindade, apta a 

libertações e condenações. Vemos também a alusão ao aborto, à morte como forma 

de sobrevivência, assim como ao canibalismo, praticado anteriormente, pode ter um 

significado similar. Divine, então liberta as moças e coloca Chaning, o seu algoz, à 

disposição delas. Nesse momento a câmera dá um close nos rostos de Divine e de 

Crackers, ouvindo-as cortarem o pênis do mordomo enquanto ele implora por sua 

vida.  

       

                               

 Satisfeitos, Divine, Crackers e Coton voltam para casa e encontram o trailer 

destruído pelo fogo. Nesse momento o casal Marble chega em casa. Sentindo-se 

vitoriosos beijam-se e comemoram. Connie, então, senta no sofá e ele a rejeita, 

empurrando-a para o chão. Eles ficam em pânico e são rejeitados por outros móveis. 

A mesa vira e eles procuram Chaning no porão. Nessa hora vemos o resultado da 

castração cometida pelas garotas enclausuradas, e a câmera mostra o mordomo 

castrado e amarrado no chão. O casal é mostrado com a câmera filmando de cima 

para baixo, remetendo ao horror e ao que vem da terra (ou inferno) longe de 

qualquer possibilidade de sublimação e afirmando, implicitamente, que seus anseios 

de divindade mostraram-se frustrados. É significativo que dois atos acontecidos no 

porão acabam por coroar um personagem e condenar o outro. Divine aparece, no 

subsolo, como um ser superior, diante do qual os miseráveis (as garotas fertilizadas 
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por Chaning) se ajoelham e pedem perdão. O casal Marble, no entanto, está 

amedrontado, e o ângulo como são mostrados ajuda a retratar seu horror e a 

anunciar sua condenação.  

 Não por acaso, o casal sobe as escadas em pânico e encontra o trio agredido 

pelo incêndio do trailer. Eles estão armados e amarram o casal, que nega a 

identidade na tentativa de se livrar das acusações. O casal Marble, então é levado a 

julgamento e vemos a conclusão da narrativa ter seguimento.  

3.3. Conclusão 

 A conclusão do filme começa quando o casal Marble é levado a julgamento 

por Divine. Ela, Crackers e Coton usam roupas de gala, o rapaz veste um sobretudo 

vermelho, a amiga um vestido preto longo e casaco de peles branco e a heroína um 

vestido justo vermelho, que abaixo dos joelhos abre de forma triangular. Repórteres 

de tablóides sensacionalistas foram convocados para fazer a cobertura do 

julgamento e da execução e estão presentes à espera da reportagem.  

 Divine anuncia aos repórteres, que estão prestes a presenciarem o 

julgamento do casal com um homicídio ao vivo e os algozes se colocam à 

disposição para perguntas antes do acontecimento. Um repórter pergunta a Cotton 

se ela está disposta a ser cúmplice dos assassinatos que estão prestes a acontecer 

e ela responde: “Não é exatamente um assassinato, Sr. Goldstein. Esta é uma corte. 

Uma corte ilegal, assim como as manchetes podem sair. Não é um mero 

assassinato como você chamou. Se estivéssemos envolvidos em outro mero 

assassinato, dificilmente sairia uma manchete”. Crackers afirma que: “Não se trata 

apenas de publicidade. Minha mãe não poderia continuar seu dia-a-dia com esse 

tipo de porcaria acontecendo”. Os repórteres, então, perguntam a Divine se ela é 

lésbica, ao que ela responde: “Sim, e já fiz de tudo”. Depois perguntam sobre suas 

crenças políticas, e ela afirma: “Mate todo mundo agora. Condenados a assassinato 

em primeiro grau. Perversão é minha política. Perversão é minha vida”. A câmera, 

então faz um zoom out e a personagem faz poses para a mesma desembocando no 

momento em que coloca a língua para fora e segura os seios dizendo: “Que tal isso 

em uma página dupla?” 
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 Com essas declarações vemos que as possibilidades de um uso político 

dessas imagens é descartada. Nenhum panfleto é levantado, nem os padrões 

normativos da sociedade são colocados em cheque. Eles realizarão um julgamento, 

mesmo que dentro de uma corte ilegal com veredicto pré-definido. Mas, ao mesmo 

tempo em que questionamentos políticos são descartados outros surgem, como, por 

exemplo, a confusão em torno da sexualidade de Divine. Ela é um travesti que tem 

um filho e faz o papel de uma mulher que se diz, entre outras coisas, lésbica. Isso 

nos remete à teoria dos simulacros, onde o próprio referencial inicial procura se 

deslocar, pois temos como base alguém que já se apresenta ambíguo. Na teoria dos 

simulacros observamos a presença de uma perda de referenciais, essa perda, aqui, 

é simbólica, pois a personagem não chega a se assumir mulher, mas tem um filho. 

Como então situar essa personagem? Ao nosso ver, como pessoa mais obscena do 

mundo, independente do seu sexo ou de sua orientação sexual.  

 Terminada a entrevista, a corte se forma e dá início ao julgamento. Começa 

com um close em Cotton e em zoom out,  vemos os três julgadores serem 

enquadrados junto ao casal. Divine chama Cotton para depor, ela vai para uma 

tribuna improvisada e faz o juramento. É perguntada sobre quem incendiou o trailer 

e afirma que foram Connie e Raymond. Crackers também depõem e o casal é 

considerado culpado de “todas as acusações de estupidez em primeiro grau”. Eles 

são condenados à morte mais primeiro serão humilhados diante da mídia.  

 O casal é amarrado a uma árvore e coberto de piche e penas. Nos Estados 

Unidos isso foi comum tempos atrás quando a comunidade pretendia humilhar 

alguém (negros, imigrantes, etc.). As pessoas, então, eram cobertas por piche e 

pena e obrigadas a correr pela cidade. Mas Divine diz que a pena deles será ainda 

maior. Um repórter, então, pergunta a ela se acredita em Deus, sua resposta é: “Eu 

sou Deus!” Crackers e Cotton se olham e apontam um para o outro dizendo: “Você é 

Deus!” Outro repórter pergunta a Divine se ela acredita que existem o certo e o 

errado, ela diz: “Existe o certo e o errado. Eu nunca estive errada, Sr. Goldstein”. 

Com essas declarações começa a execução. 

 Em meio primeiro plano, apontando a arma para os Marble, a atriz declara: 

“Vocês não estão mais vivos”. A câmera focaliza seu perfil em lateral e ela atira em 

Raymond,  corta para um meio primeiro plano de Raymond morto e para um close 
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em Divine, ela declara: “Connie Marble, você está condenada por idiotismo”. A cena 

se repete, Connie é atingida e os dois são filmados mortos. Os jornalistas, então, 

agradecem pelo furo de reportagem e vão embora.  

   

   

                               

 Com o conflito resolvido chegamos ao que Pudovkin chamou de leitmotiv. 

Segundo o autor, ele se trata de um método de “reiteração do tema” (PUDOVKIN, 

1991, p. 65). Após a resolução do problema, a situação volta ao estado de calma 

inicial e a história chega ao fim. Isso acontece quando o três resolvem seguir viagem 

para a cidade de Boise no estado de Idaho, cidade colonizada por mórmons e ainda 

afeita a um estilo de vida ameno, convencional e defensora dos valores da família, 

ordem e religião15. Para tanto resolvem mudar a aparência tentando fugir dos 

holofotes. No início do filme vemos uma situação semelhante. Na capa do Midnight, 

por exemplo, Divine apresenta um visual diferente, sem a careca exposta no 

decorrer do filme. O Happy End é marcado pela “resolução do problema e (pela) 

clara consecução ou não-consecução dos objetivos” (BORDWELL, 2001, p. 279), 

comuns na trama canônica e presentes na análise em questão.  

 Depois desse leitmotiv, o narrador chama a atenção para um último ato da 

protagonista. “Divine prova que não é só a pessoa mais pervertida do mundo, mas 

que é também a atriz mais pervertida do mundo. O que vocês verão agora é de 

                                                 

15
 Fonte: http://www.viagensimagens.com/idaho.htm  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

TRANSGRESSÕES NA OBRA DE JOHN WATERS: UMA ANÁLISE DE PINK FLAMINGOS E PROBLEMAS 
FEMININOS 

 83 

verdade”. Questionando a história contada e provando que a farsa foi proposital, o 

narrador anuncia para a cena que vem a seguir.  

 Primeiro vemos um close de Divine lambendo os lábios, depois um close em 

Cotton e outro em Crackers e um plano conjunto dos três. Em seguida é mostrado 

um cachorro poodle defecando, Divine entra em quadro, pega as fezes e come. Ela 

faz cara de nojo e sorri para a câmera, pisca o olho e cospe uma parte das fezes, 

termina o filme olhando para a câmera com um meio sorriso e os dentes repletos de 

fezes.  
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4. Análise 2 – Problemas Femininos 

4.1. Apresentação - Argumento e personagens 

Clark - Assim, semi-nu e sangrando no rabo com o poeta Dylan Thomas, 
chacoalhando as uvas de madeira do meu turbante rosa-shocking, 
deixando uma trilha de sangue coagulado na porra daquela rua 
interminável, de repente lá estava eu de pé, tremendo na frente desse lugar 
inacreditável com o nome Ópera Buffo, em verde e ouro fulgurante, 
atravessando as portas. (PATRICK, 1976, p.  61).  

 Desde os créditos iniciais, percebemos que Problemas Femininos apresenta 

uma estrutura mais complexa e melhor trabalhada tecnicamente se comparada ao 

filme anterior. A música tocada nos créditos é cantada por Divine e começa com a 

frase “I have a lot of problems, female trouble”16, remetendo ao título do filme a 

apontando para uma autoralidade maior por parte do diretor. A apresentação do 

título do filme, créditos e equipe se faz  através de cartelas coloridas, quando o título 

aparece a cartela apresenta um fundo roxo com letras vermelhas, a fonte utilizada 

lembra a textura de um batom, e no canto da cartela aparece esse objeto. Nos 

demais quadros a mesma fonte é utilizada e desenhos dos atores são exibidos junto 

aos seus nomes, com esses alçados ao posto de estrelas e capitaneados por Divine. 

Do filme anterior estão os atores Edith Massey, David Lochary, Mary Vivian Pearce e 

Mink Stole. Na apresentação dos demais atores vemos elementos como 

maquiagens, plumas, sapatos e câmeras fotográficas, remetendo ao universo 

narrativo do filme, que se passa, em boa parte dentro de um salão de beleza.  

   

                               

                                                 

16 Eu tenho uma porção de problemas, problemas femininos.  
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 Cada fase da vida de Dawn Davenport, personagem interpretada por Divine, 

nos é apresentada através de cartelas, na primeira está escrito: “Dawn Davenport. 

Youth17. 1960”. Na primeira cena exibida vemos Dawn em plano médio colocando 

objetos em seu armário no colégio, ela usa cabelos escuros com laquê e roupa de 

colegial. Uma amiga chega nesse momento e elas falam sobre os presentes de 

Natal que vão ganhar dos pais, Dawn fala que ganhará sapatos de salto alto e pede 

o laquê da amiga emprestado. Elas conversam sobre as tarefas do colégio e a 

protagonista e afirma que não se importa em ser reprovada, ela só quer ganhar seu 

presente de Natal e ir embora.  

 Nas próximas cenas vemos o ambiente escolar e as relações estabelecidas 

pela protagonista dentro desse espaço se desenvolverem. O professor faz a 

chamada na sala de aula e diz que fará uma prova oral. Ele pergunta a uma aluna 

se Baltimore já foi capital dos Estados Unidos, ela responde que não, ao que ele 

retruca: “Foi capital durante dois meses na Guerra Revolucionária”. Enquanto a 

chamada oral continua Dawn tira um sanduíche da bolsa e começa a comer 

escondido, nesse momento vemos um plano conjunto de quatro garotas (entre elas 

a protagonista) sentadas nas bancas escolares, uma das alunas levanta a mão e diz 

ao professor que a personagem está comendo na sala de aula, ela nega, o professor 

a repreende e fala sobre o seu peso, vemos um plano aberto das alunas rindo da 

situação e um close em Divine irritada.  

 A apresentação do ambiente escolar mostra que a personagem não se 

enquadrava nos padrões convencionais da sociedade e questionava os 

ensinamentos acadêmicos, na cena seguinte vemos Dawn e suas duas amigas 

matando aula e fumando, ela chega a afirmar, inclusive, que os professores não 

sabem de nada e era ela quem deveria estar ensinando. Seus valores, anseios e 

objetivos são contrários aos ali pregados, e pouco lhe importa saber que Baltimore já 

foi capital dos Estados Unidos. Criticando esses padrões, vemos o desembocar de 

sua revolta convenientemente satirizada na comemoração de Natal em família.  

 Primeiro é exibido um plano aberto da parte externa da casa de seus pais. A 

casa é tipicamente burguesa, construída em madeira e pintada com tons sóbrios, a 

                                                 

17 Juventude. 
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cor base é um verde musgo e a porta vermelha, remetendo ao Natal. Na parte 

interna o pai e a mãe de Dawn estão ajoelhados diante da árvore de Natal vendo os 

presentes. O pai veste um sobretudo xadrez, blusa e calça claras e sapato 

caramelo. A mãe usa um conjunto azul bebê e chama Dawn para ver o que o Papai 

Noel lhe trouxe. A protagonista desce com dois embrulhos e entrega aos pais, ela 

veste uma camisola verde claro e apresenta os cabelos montados e cheios de laquê. 

A casa toda é decorada com papéis de parede, quadros emoldurados em madeira 

com relógios, velas e brasões complementando o ambiente. Seus pais cantam uma 

música de Natal e ela fica tímida, a câmera se aproxima lentamente, enquadrando o 

trio, e quando pára, Dawn canta a música constrangida e sem paciência. Ela então 

abre o presente que ganhou e fica revoltada ao descobrir que seus sapatos são sem 

salto. Seu pai afirma que garotas decentes não usam sapatos de salto e ela se 

revolta, jogando a árvore de Natal encima da mãe e empurrando o pai no sofá. No 

final da briga a câmera dá um close no rosto de sua mãe embaixo da árvore 

dizendo: “Não no Natal!”. Ela foge de casa de camisola, pantufas azuis, casaco e 

bolsa de couro pretos.  
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 A personagem se despede da vida em família e sai em busca de algo novo, 

suas ambições ainda não são apresentadas, mas fazemos idéia de que não têm 

relação com os anseios burgueses de seus pais. Percebemos nessa apresentação 

que “o principal agente causal é, portanto, o personagem, um indivíduo distinto 

dotado de um conjunto evidente e consistente de traços, qualidades e 

comportamentos” (BORDWELL, 2001, p. 279). Vemos o seguimento de um padrão 

clássico na apresentação dos personagens e da narrativa, mas alguns elementos 

menos didáticos são colocados nesse segundo filme. Na cena seguinte Dawn pega 

carona com um homem que passa na estrada, faz sexo com ele e rouba a sua 

carteira. O curioso dessa passagem é que o personagem que lhe dá carona é 

interpretado pelo mesmo ator, Harris Glen Milstead, em sua face masculina. Na cena 

de sexo, observamos muitos closes e nunca um plano conjunto dos dois, até pela 

dificuldade de composição desse tipo de cena, enquanto o rosto de Dawn é 

mostrado o de Earl Peterson é escondido. Isso revela tanto uma ousadia estilística e 

um questionamento ainda mais profundo à sexualidade de Divine quanto o uso 

pontual da câmera mais uma vez, os closes revelando momentos de tensão ou 

destaque e pontuando as expressões e falas dos personagens. O uso da câmera, 

segundo Béla Balázs, serviria justamente para causar um tipo de identificação entre 

o público e a narração. Para ele:  

Algumas pessoas acreditam que as novas formas de expressão 
proporcionadas pela câmera se devem apenas à sua mobilidade. Ela não só 
nos mostra novas imagens o tempo todo, como também o faz de ângulos e 
distâncias que mudam constantemente. (...) No cinema, a câmera carrega o 
espectador para dentro mesmo do filme. Vemos tudo como se fosse do 
interior, e estamos rodeados pelos personagens. Eles não precisam nos 
contar o que sentem, uma vez que nós vemos o que eles vêem e da forma 
em que vêem (BALÁZS, 1991, p. 84 e 85). 
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 Essa identificação é utilizada por Waters nos dois filmes, quando vemos 

ambientes e personagens serem pontuados através da câmera. Na cena de sexo 

entre Dawn e Earl, por exemplo, isso fica forte e evidente, pois visões próximas do 

rosto dos dois são mescladas com planos abertos que nos dão perspectivas 

externas da ação.  

   

                               

 Na próxima seqüência, Dawn entra em contato com Earl e lhe fala sobre a 

gravidez, ele a agride verbalmente e diz que não vai lhe mandar dinheiro algum. 

Nessa seqüência vemos novamente o princípio de paralelismo descrito por 

Pudovkin, intercalando, através do diálogo acontecido via telefone, as ações dos 

personagens.  

 Na próxima cena vemos um close-up da placa do Hotel Albion, espelunca 

onde a personagem está hospedada e em seguida a parte interna nos é mostrada. 

Dawn está deitada no sofá e começa a sentir as dores do parto, a criança, então, 

nasce e ela a chama de Taffy. Quando corta o cordão umbilical com os dentes a 

câmera faz um zoom in no ato.  
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 Localizando temporalmente a narrativa, outra cartela aparece com os dizeres: 

Dawn Davenport. Career Girl. 1961 – 1967. Após a cartela, imagens tentando situar 

a vida profissional da personagem, são mostradas com uma trilha sonora de fundo, 

remetendo a uma montagem videoclíptica. Vemos cenas da personagem como 

garçonete em uma lanchonete servindo hambúrguer, close-up na placa de um 

nightclub onde podem ser encontradas “Real go-go-girls”, com a personagem 

vestida com calcinha e sutiã brancos de franjinhas e fio-dental, nessa passagem a 

câmera inicia filmando os joelhos de Dawn e sobe, mostrando corpo e rosto e da 

personagem, vemos homens aplaudindo a performance e closes no rosto da 

personagem lambendo os dedos de forma erótica. Depois Dawn é mostrada na rua 

com as amigas de colégio, Chicklette e Concetta, elas estão se prostituindo e entram 

no carro de um cliente. Por fim, assaltam um bêbado que passa pela rua, vestidas 

de preto e mascaradas.  

 Após as informações obtidas acerca da vida profissional da personagem, 

vemos o desenrolar de sua vida como mãe. Na próxima passagem conheceremos 

também os demais personagens que se mostram importantes para a narrativa. Uma 

nova cartela é mostrada com o texto: Dawn Davenport. Early criminal. 1968. A 

primeira imagem desse quadro é da de Divine sentada com bobs no cabelo e 

câmera em plano médio, comendo um donuts de chocolate enorme e lendo uma 

revista chamada “Secrets”, que parece uma publicação de fofocas sobre estrelas 
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hollywoodianas. A câmera movimenta-se um pouco para a esquerda enquadrando 

sua filha Taffy, uma menininha loira de vestido rosa e cabelos presos pulando corda, 

ela canta uma música infantil e Dawn pede que ela pare de fazer aquilo. Ela desafia 

a mãe e diz que não vai parar, por que a casa também é sua, a mãe se irrita e elas 

começam a discutir. Entre os questionamentos colocados pela menina, estão os 

seguintes: ela pergunta por que não pode ir ao colégio e porque não pode ter 

amigas, Dawn responde que não quer se preocupar com dinheiro para o lanche ou 

lições de casa, além de não suportar a idéia de ver amiguinhas da filha em sua casa 

brincando. Segundo a protagonista: “Não há necessidade em saber sobre 

presidentes, guerras, números, ou ciência. Apenas me escute e vai aprender. E 

nada de amiguinhas aqui repetindo rimas e fazendo perguntas impertinentes e 

falando naquelas vozezinhas de bebês. Você não pode simplesmente sentar aí e 

ficar olhando para o ar?” A menina, então continua a cantar e sua mãe pega uma 

antena de carro para lhe bater. Nessa hora aparecem suas duas amigas com uma 

televisão roubada e Taffy livra-se da agressão. Chiclette, uma das amigas, tentar 

agradar Taffy e colocá-la no colo, e acaba sendo mordida pela menina, as três, 

então, imobilizam a criança, sobem as escadas até seu quarto, e a prendem em sua 

cama. O quarto da garota é escuro, com apenas um ponto de luz saindo da entrada, 

sua cama é branca, de ferro, e do teto pendem correntes de ferro com algemas. 

Após a briga as amigas vão para o quarto de Dawn, que se queixa da filha, o 

ambiente é mais saudável que o quarto da filha, apesar de exagerado. A parede que 

fica atrás da cama é roxa e brilhosa, com tons metálicos remetendo a um furta-cor, 

seus lençóis são roxos e bichos de pelúcia azuis e rosa são vistos. Suas amigas, 

tentando lhe consolar, sugerem que ela vá ao salão de beleza Lipstick. Falam sobre 

a seleção realizada, pois apenas garotas muito especiais podem entrar no salão e 

sobre Gator, um cabeleireiro “que elas chupariam”, morador da casa vizinha.  
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 Na próxima seqüência Tia Ida (Edith Massey) é mostrada em frente ao 

espelho, em plano médio, sem blusa e acariciando os seios. Depois a câmera dá um 

close nos seus sapatos (pretos e de salto alto) e corta para um plano médio da 

personagem com os cabelos loiros, batom vermelho, maquiada e com uma roupa 

preta colada ao corpo. Ela desfila na sala e Gator é mostrado elogiando a tia. Ele é 

magro, tem cabelos longos e lisos e usa um casaco vermelho, apresenta um 

aspecto hippie. A tia, então, tenta convencer o sobrinho a virar gay e ele afirma que 

gosta de mulher. Em sua argumentação, afirma: “Eu ficaria tão orgulhosa se você 

fosse uma bicha e tivesse um namorado esteticista. Nunca teria que me preocupar 

(nessa passagem a câmera dá um close no rosto de Ida). Preocupo-me de você 

trabalhar num escritório, ter filhos, comemorar aniversário de casamento. O mundo 

heterossexual é chato e nojento de se viver”.  
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 Apresentados os vizinhos, vamos ao salão de beleza. Primeiro a fachada nos 

é mostrada “Lipstick Beauty Saloon” e depois a parte interna. Lá vemos os 

cabeleireiros bêbados, drogados e beijando as clientes na boca ou dormindo, como 

Gator. O alarme, então, toca e todos ficam alerta, os donos do salão chegam. Trata-

se de um casal, o Sr. e a Sra. Dasher, ele tem os cabelos brancos e o bigode 

castanho e veste um blaser brilhoso preto e ela é loira e usa uma roupa branca 

brilhosa. Eles fazem questão de ostentar estilo e dinheiro e seus funcionários os 

elogiam. A secretária fala que algumas candidatas à freqüentadoras do salão de 

beleza estão esperando e eles perguntam se alguma é particularmente horrorosa, 

ela fala sobre Dawn Davenport. Na entrevista, pergunta às candidatas suas 

profissões, normalmente ligadas ao submundo, Dawn então, responde que é “Uma 

ladra e vagabunda, que adoraria ser famosa”. Ela usa um vestido curto, laranja, 

transparente na barriga. As outras candidatas são dispensadas de forma grossa e 

ela é aceita e apresentada aos cabeleireiros. A apresentação deles se dá em 

panorâmica: Dribles, Wink, Gator e Butterfly, ela escolhe Gator como seu 

cabeleireiro. 

 Na próxima seqüência nos é mostrado (mais uma vez através de uma 

montagem videoclíptica, sem diálogos e com imagens narrando fatos de forma 

simplificada com uma música de fundo dando dinâmica à narrativa imagética) o 

romance de Dawn e Gator e seu casamento. Na festa de casamento ela usa um 

vestido branco transparente que mostra seus seios e pelos pubianos. Taffy entra 

como dama de honra e suas amigas, os donos de salão e os cabeleireiros se 

encontram entre os convidados. Ida chora no casamento e tenta agredir o casal, 

revoltada com a união heterossexual do seu sobrinho.  
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 Nessa seqüência escolhemos terminar a parte descrita como apresentação. A 

estrutura de montagem, como afirmamos no início dessa análise, apresenta-se mais 

complexa do que a de Pink Flamingos. Mas mesmo assim encontramos muitos 

pontos em comum entre as narrativas. O roteiro também se mostra mais abrangente, 

englobando a fase escolar da protagonista e sua vida familiar. Essa fase mostra-se 

fundamental para a sua formação profissional, a personagem torna-se avessa a 

profissões convencionais e à educação recebida em família. Tendo saído de uma 

família burguesa, que considera sapatos de salto alto “coisa de vagabunda” e canta 

músicas de natal, Dawn procura tratar a filha de forma avessa à que foi tratada, o 

que também parece ser um caminho problemático.  

 A montagem traz como novidade à narrativa anterior a localização temporal 

feita através de cartelas e o uso de imagens acompanhadas de música como forma 

de contar uma parte da vida da personagem e destacar seu cotidiano. Em Pink 

Flamingos isso também acontece, sendo evidente, por exemplo, na apresentação da 

cidade realizada por Divine. A vida profissional da protagonista e seu namoro e 

casamento com Gator nos são mostrados dessa forma.  

 A alusão a uma montagem videclíptica é algo relativamente novo, ainda 

pouco em voga na década de 70. Situando temporalmente, pensamos que as 

influências de filmes do cinema de vanguarda da década de 20 são fontes mais 

confiáveis de possível inspiração. O filme Um homem com uma câmera (Dir. Diziga 
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Vertov, Chelovek’s kino-apparatom, 1929), por exemplo, usa imagens e sons como 

forma de narrar, utilizando a montagem de forma a “Organizar os pedaços filmados 

(as imagens) num filme, “escrever” o filme por meio das imagens filmadas, e não 

escolher pedaços de filme para fazer “cenas” (desvio teatral) ou pedaços para 

construir legendas (desvio literário)” (VERTOV, 1991, p. 263). 

 O cinema de John Waters não se mostra tão radical em relação a esses 

possíveis desvios teatrais e literários, mas nos parece fazer uso (intencional ou não, 

nos propomos a discutir dentro da perspectiva do produto acabado e não da visão 

do diretor) de referências anteriores na sua montagem. Até o momento viemos 

detectando elementos comuns à construção do cinema clássico, mas características 

de um cinema de vanguarda também podem ser percebidas através das cenas 

descritas e problematizadas de forma breve até o momento. A presença dessas 

características ainda se insere dentro de um contexto narrativo maior que remete ao 

cinema clássico (tanto na forma de apresentar os personagens, quanto na forma de 

contar a história), mas elementos comuns ao cinema de vanguarda vão sendo 

percebidos dentro dessa estrutura.  

 A apresentação, então, faz-se de forma linear e situada cronologicamente. 

Elementos comuns tanto ao cinema clássico quanto ao cinema de vanguarda estão 

presentes na montagem. Sabemos quem são os personagens e a que vieram, mas 

características presentes no filme anterior como falas longas e não exatamente 

essenciais à narrativa são eliminadas. A presença de cartelas e a narração resumida 

dos acontecimentos através do uso de imagens e música, pontuam a história de 

forma mais precisa, sem tantos desvios ao tema central quanto em Pink Flamingos. 

Passaremos agora, ao desenvolvimento da narrativa.  

4.2. Desenvolvimento 

 A parte de desenvolvimento da narrativa começa quando a situação inicial já 

está estabelecida. Não nos foi mostrado ainda qual o conflito do filme, conhecemos 

os personagens e temos uma vaga idéia do papel de Ida como oponente de Dawn 

pela vontade da personagem de casar o sobrinho com um homem e não com uma 

mulher. Apesar dessa indicação, a trama e os objetivos do filme ainda não foram 

mostrados. Em Pink flamingos, por exemplo, nós conhecemos o papel de cada 
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personagem praticamente no momento de sua apresentação. O casal Marble foi 

apresentado como antagonista pelo narrador e Divine como pessoa mais pervertida 

do mundo também antes de sua apresentação visual. Neste filme os sinais são mais 

visuais do que verbais, a narrativa verbal, inclusive, não se faz presente através de 

um narrador como no filme anterior. Detectados esses elementos, daremos 

seguimento à análise do desenvolvimento da trama.  

 O desenvolvimento começa quando é exibida uma cartela com o texto: Dawn 

Davenport. Married life. 1969. Na apresentação dessa vida de casada vemos 

novamente uso da composição imagética e visual como forma de narração. A 

seqüência começa com um close-up nos pés de Dawn, ela usa sapatos dourados de 

salto alto, com plumas pretas e balança os pés sinalizando inquietação. Com uma 

panorâmica a câmera mostra Gator chegando em casa bêbado, dá um close na lata 

de cerveja que ele bebe e abre para um plano aberto do personagem tentando 

agarrar a protagonista. Ela está de camisola curta de rendas vermelha e calcinha 

preta, ele tenta agarrar Dawn, que lhe empurra. Na próxima cena a personagem 

está chegando em casa e encontra o marido fazendo sexo oral em outra mulher. Em 

seguida Tia Ida, ainda morando na casa vizinha, joga lixo no quintal de Dawn. 

Assim, vemos o desmoronamento gradual da vida matrimonial da nossa 

protagonista, pontuado por cenas de infelicidade e insatisfação no casamento.  
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 Outra cartela nos introduz na vida de Dawn Davenport depois de cinco anos, 

em 1974. Na primeira cena Dawn faz sexo com Gator e ele pede a caixa de 

ferramentas para colocar um alicate nela. A mulher pergunta por que não fazem 

sexo normalmente mas aceita a proposta. Quando Gator coloca o alicate na vagina 

da esposa, Taffy aparece no quarto. A mãe usa uma camisola rosa choque com 

plumas pretas e a filha, já com quatorze anos, um vestido curto branco com mangas 

bufantes. Taffy diz que Gator não é seu pai e ele oferece seu pênis para ser 

chupado pela menina. A câmera dá um close no membro nesse momento. Ela diz 

ter nojo dos dois e Dawn ameaça colocar a filha em um hospital psiquiátrico, dizendo 

que ela é retardada. A filha pede dinheiro e diz que se não lhe derem o que está 

pedindo ela entrega o casal para a polícia. Eles entregam o dinheiro e Taffy vai 

embora.  

 Na próxima seqüência, a esposa chega ao Lipstick e diz à secretária que está 

pensando em divórcio. Nesse momento a câmera dá um close no telefone da 

recepção, e a secretária diz que o casal Dasher quer falar com ela, dizendo que 

deve ser algo grande. A personagem vai ansiosa e cumprimenta a todos no salão. O 

casal usa roupas vermelhas com preto, o ambiente é refinado, com arranjos de 

penas artificiais vermelhas e verdes, telefone azul, um quadro com moldura dourada 

e imagem em preto e branco de um templo indiano, abajur dourado, etc. O ambiente 

é mostrado em plano médio, com os personagens sentados. Eles a convidam para 

sentar, pedem que a partir daquele momento lhes chame de Donald e Donna, e lhe 

perguntam se não estaria interessada em fazer parte do show business. Eles lhe 

falam que pretendem fazer um experimento de beleza e querem que ela seja 

modelo, posando para algumas fotos incomuns. Ela pergunta se se trata de 
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pornografia, e eles afirmam que acham esse assunto repugnante e que jamais 

mencione sexo na frente deles, afirmando que acham sexo uma violação do espírito 

e que não pretendem praticar o ato. Eles pedem para tirar fotos de Dawn cometendo 

crimes e afirmam acreditar que essa prática melhora a aparência das pessoas. 

Quanto mais crimes comete, mais bonita fica. A protagonista reluta, temendo ser 

presa, eles lhe garantem não existir esse risco. Por fim aceita, mas pede a demissão 

de Gator, pois quer o divórcio. O casal aceita e o despede. 

 Com essa proposta começamos a entender o conflito proposto pelo filme, 

Dawn Davenport busca fama e pratica roubo e prostituição para conseguir seu 

sustento. O casal Dasher, então, lhe oferece uma oportunidade de sucesso, ser 

modelo de um experimento que mistura estética e violência. Aqui, mais uma vez, 

vemos um casal heterossexual e financeiramente bem resolvido se anunciar como 

vilão da história. A tia de Gator, Ida, já demonstrava uma certa aversão à 

heterossexualidade, e concordamos que a presença constante de elementos 

convencionais transformados em vilões reafirma a discordância da narrativa por 

modelos clássicos em termos de argumento e preferências estéticas ou ideológicas.  

 Definidos os iniciadores do conflito, falaremos um pouco sobre Taffy. Depois 

da demissão e anunciação do divórcio de Dawn e Gator vemos a cena de uma 

brincadeira de Taffy em sua casa. Em plano médio, a personagem finge dirigir um 

carro em alta velocidade e simula uma batida, jogando ketchup em seu corpo e no 

da sua boneca, que seria a passageira. Sua mãe chega e reclama de suas 

brincadeiras mórbidas. Avisa também que o casal Dasher irá jantar em casa e que 

sua filha deve comportar-se. Finalizando, dá a notícia do divórcio, deixando Taffy 

contente. Gator despede-se da tia, dizendo que vai para Detroid. Ida fica em 

prantos. O sobrinho, então, vai até a casa de Dawn dizendo que tem um presente 

para lhe dar. Quando chega lá lhe dá um soco na cara.  

 A próxima seqüência mostra a visita dos Dasher à casa de sua modelo. No 

caminho, Donna reclama do bairro. Ela usa uma roupa de gala, rosa com plumas 

brancas. Quando chegam à casa de Dawn elogiam o espaço e perguntam o que 

aconteceu com seu olho. Ela inventa uma história, escondendo o fato de ter levado 

um soco de Gator. Taffy chega e cumprimenta os convidados. Logo acaba brigando 

com a mãe e joga o jantar contra a parede. Nessa hora ela perde a cabeça e pega 
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uma cadeira para bater na menina. O casal fica excitado e começa a tirar fotos da 

agressão, pedindo para a personagem posar para a câmera. Durante as fotos, e já 

com Taffy desacordada pela agressão, Ida chega na casa de Dawn acusando a 

mesma de ter expulsado Gator. Ida, então, joga ácido no rosto da protagonista e ela 

sangra e grita em pânico, a câmera começa em plano médio e vai se aproximando 

até um close no rosto ensangüentado, o casal continua tirando fotos e pede para 

que ela faça poses.  

   

   

   

   

                               

 Em seguida, vemos um super close de um rosto enfaixado, a câmera se 

movimenta em zoom out até mostrar todo o ambiente, um quarto de hospital, com a 

personagem ao centro. Corta para plano aberto das visitas, suas amigas e os 

cabeleireiros do salão. Em seguida, plano médio do casal Dasher conversando com 

o médico, que propõe cirurgia plástica. O casal refuta a possibilidade, afirmando que 

prefere maquiar a personagem. O médico fica indignado com o fato e acusa o casal 

de falta de moral, pois, além de não concordarem com a plástica e preferirem manter 
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a protagonista com o rosto desfigurado, levaram uma máquina fotográfica para o 

hospital.  

 O grupo é avisado do início do horário de visitas e entra no quarto da 

personagem. Quando a faixa é tirada vemos o rosto desfigurado da protagonista. 

Todos se mostram surpresos com sua beleza, falando que o rosto queimado por 

ácido se trata de uma obra de arte e Donald tira fotos de sua musa. A câmera passa 

pelos visitantes e dá um close no perfil de Dawn, com o rosto queimado pelo ácido. 

Depois vemos um plano geral dos convidados e todos a elogiam. Ela se vê no 

espelho e sua primeira reação é de susto, depois se vira para os demais e diz que 

está linda.  

   

   

    

                               

 Na próxima seqüência Dawn, já maquiada, chega em casa e vê a nova 

decoração feita pelos Dasher, com cortinas vermelhas e prateadas cobrindo o 

ambiente, além de um palco no canto da sala, ela fica feliz e eles tiram fotos de sua 

modelo. O casal pede para lhe dar uma injeção, dizendo que o líquido contido ali faz 

parte de um tratamento de beleza, trata-se de um delineador líquido. Quando o 

fazem, a câmera dá um close na ação, abrindo depois para enquadrar os demais 

personagens. Uma sessão de fotos tem início e Donna fica tão excitada que quase 
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desmaia de prazer, Donald a desperta dizendo que a personagem ainda não 

recebeu todos os presentes. Dawn fica agitada depois da injeção, e nos momentos 

subseqüentes do filme somos levados a acreditar que a personagem estava sendo 

drogada e passou a ter alucinações. Vemos, em seguida, um close em um laço 

branco, com um zoom out aparece um embrulho grande vermelho. Dentro do 

embrulho está uma gaiola com Ida presa dentro da mesma e vestida com penas 

brancas. Os proprietários do salão, então, lhe oferecem a mão da personagem e 

pedem para que Dawn corte fora a mão que lhe jogou o ácido. Ela o faz com prazer 

enquanto é fotografada. A seqüência do corte é feita de closes, primeiro a mão, 

depois algumas penas e em seguida a mão já cortada, por fim um plano geral de 

todos os personagens com Donald fotografando a modelo. Taffy aparece e o casal 

vai embora, questionando mais uma vez a mãe. A menina pergunta quem é seu pai 

de verdade. Sua mãe afirma que ele não quer saber dela, mas a menina insiste. Ela, 

então, acaba dando o nome e o endereço de Earl.  

   

   

                               

 Taffy vai atrás do pai. Quando chega em sua casa o encontra bêbado. Ela diz 

que é sua filha desaparecida e ele a empurra, dizendo que não é seu pai. A menina 

lhe pede para ficar lá e Earl lhe oferece bebida e pergunta se ela faz sexo melhor do 

que a mãe. Ele tenta agarrar a garota e lhe mostra o pênis, que é visto por nós em 

close-up. Depois disso vomita na filha e acaba sendo morto a facadas por ela. Essa 

cena toda é intercalada com closes de um animal empalhado e mesmo o crime 

acontece de forma inverossímil. As facadas dadas por Taffy, por exemplo, não 
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parecem reais, e o sangue saído de Earl aparece de repente e de forma exagerada, 

deixando claro que se trata de maquiagem.  

 Voltando à carreira de Dawn, sentimos os personagens entrando no ponto 

alto do conflito, mas ainda falta um personagem ser apresentado: a cidade. Isso 

acontece no trajeto entre sua casa e o salão de beleza Lipstick. A personagem, 

usando um vestido verde com estampas douradas e pretas, com um ombro à mostra 

e outro coberto por uma manga que vira uma luva, passeia fazendo poses e 

performances pelos prédios da cidade. Ela passa por um casal de meia idade de 

aspecto conservador, uma mulher de sobretudo preto, loira, com bolsa caramelo, 

uma mulher negra com roupa xadrez, três adolescentes negros sentados em um 

banco, entre outros. Depois vemos um close no rosto de um rapaz loiro que deixa 

cair um dos seus olhos, reiterando o aspecto underground dessa performance 

urbana. Por fim, a personagem passa por algumas vitrines e entra no salão de 

beleza Lipstick.  

 Essa volta pela cidade realizada pela personagem nos mostra as diferentes 

faces dos habitantes desse ambiente. Até então, o espaço de convivência fílmica 

ainda não havia incluído os demais habitantes da cidade compostos, pelo que 

pudemos perceber, por brancos de aspecto conservador e pessoas negras 

coexistindo. Não percebemos nenhum sinal de aceitação ou negação de um grupo 

por parte do outro, mas observamos a importância de determinadas simbologias na 

apresentação do ambiente urbano. As pessoas brancas de aspecto conservador não 

interagem com as negras, indicando uma segregação racial velada que só viria a ser 

discutida profundamente em um filme posterior do diretor, Hairspray, o último 

realizado com Divine.  

 Outro aspecto a ser destacado é a performance do rapaz loiro quando deixa 

cair um dos olhos Nos parece que o personagem legitima a existência de um grupo 

juvenil adepto à essa cultura Underground, mesmo que esse grupo esteja fora do 

submundo enquanto praticante de atos agressivos. No caso, propomos que existe 

um tipo de fruição por parte desse público, como abordamos, no capítulo 2 desse 

estudo. O público dos Midnight Movie era urbano e apreciador desse tipo de 

filosofia. A presença de figurantes de comportamento anti-convencional nos lembra 

que o grupo de Waters não era o único praticante de uma contracultura na época, 
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estando em concordância com grupos juvenis que comungavam de uma mesma 

filosofia.  

 Voltando à narrativa, observamos os Dasher vendo as fotos de Dawn e 

comentando que a polícia adoraria “colocar as mãos” nela. A personagem chega 

exultante, afirmando ter se sentido uma deusa durante a caminhada até o salão, 

pois todos a olhavam admirados. O casal, então, lhe fala dos benefícios do 

delineador de lhe oferece um pouco mais. Ela nega, dizendo que ainda sente os 

efeitos da injeção tomada pela manhã. Eles oferecem-lhe pincéis de rímel, ela aceita 

e quando mastiga a câmera dá um close em seu rosto, que mostra desagrado. 

Dawn tosse, parece ter se engasgado e concorda com Donna que os pincéis são 

deliciosos.  

 Na próxima cena, Taffy aparece chorando na sala de casa e Ida pede para 

que ela lhe liberte. Como teve a mão amputada pela protagonista, a personagem 

agora usa um gancho de ferro que lhe foi conseguido pela menina, tornando sua 

aparência ainda mais incomum. Ida grita com Taffy, chamando a menina de putinha 

e ela chora, dizendo que teve um dia horrível e se queixando da falta de gratidão da 

mulher pelo gancho. Ida, então, age de forma mais delicada e a menina fala que vai 

lhe libertar um dia, mais antes precisa conseguir algum lugar para viver. Ela, então 

cogita viver com os Hare Krishna, pois eles sempre lhe tratam bem quando ela vai 

ao centro da cidade. Dawn chega em casa quando Taffy fala para Ida sobre os Hare 

Krishna. A protagonista usa um corte moicano e briga com a filha e com Ida. A 

menina acaba lhe chamando de insana e de aberração (freak). A menina diz que vai 

viver com os Hare Krishna, pois eles são só amor. A mãe fica indignada, pois odeia 

aquelas pessoas e fica ofendida por que a filha não percebe o quanto ela é linda. 

Para finalizar, ela ameaça matar a menina se a vir fazendo parte daquele grupo e 

vendendo incensos. Essa aversão pela filosofia escolhida pela filha serve, mais uma 

vez, para reiterar o pertencimento a um grupo em detrimento de outro. Em um 

estudo sobre pós-subculturas juvenis, David Muggleton (2001) fala sobre a perda de 

referenciais desses grupos na atualidade. Ex-punk, o pesquisador entrevista um 

rapaz que se diz um punk/hippie Diante dessa afirmação o próprio pesquisador diz-

se chocado. Para ele não existiriam filosofias mais opostas do que as destacadas 

pelo entrevistado. Essa mistura de grupos parecia impossível na década de setenta 
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e nos estudos acerca das subculturas levados pelos pesquisadores da Escola de 

Birmingham,  mostrando-se emblemáticos nessa narrativa. Porém na 

contemporaneidade essas linhas demarcatórias teriam se perdido, e o 

pertencimento a um grupo tornou-se menos significativo.  

 Em seguida, vemos a carreira artística da protagonista começar a tomar 

corpo. Isso acontece através da sua primeira aparição pública como modelo dos 

Dasher. Nas próximas seqüências nos encaminhamos para os momentos decisivos 

de conflito do filme. Primeiro vemos um close dos letreiros de uma casa de shows, 

depois um cartaz que anuncia: “Em pessoa: Dawn Davenport”. É mostrado, depois, 

um plano aberto dos espectadores entrando no show e as vozes dos cabeleireiros 

anunciando: “Vejam a mulher mais linda do mundo!”, em seguida um plano aberto 

do camarim onde os Dasher produzem a estrela. As amigas de escola estão lá lhe 

dando força e dizendo que o espaço está lotado. Utilizando novamente o princípio 

de paralelismo (PUDOVKIN, 1991, p. 64), assistimos ao diálogo entre Ida e Taffy na 

casa da protagonista. A menina fala que está vivendo com os Hare Krishna e chega 

em casa usando um manto amarelo e com incenso. Ela liberta Ida e diz que está em 

paz. A menina pede que Ida vá a polícia contar os crimes da mãe para que ela seja 

presa. Ida afirma que irá à delegacia e diz à menina que se cansar de ser Hare 

Krishna tem a opção de virar lésbica e ir viver em sua casa.  

 Em seguida assistimos a um plano geral do público da boate. A câmera faz 

uma panorâmica para mostrar o ambiente, este é composto em sua maioria por 

jovens com barba e cabelos longos. Eles aplaudem e esperam ansiosos pelo show. 

Depois vemos novamente o camarim. Quando a câmera mostra novamente o 

público, Taffy passa vestida de Hare Krishna. Voltamos ao camarim e Taffy entra, 

tentando convencer sua mãe a adotar sua filosofia. Todos ficam indignados. A filha 

canta um hino da religião e Dawn sente-se insultada e envergonhada. Ela, então, 

mata a menina sufocada enquanto Donald fotografa tudo.  
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 O show da nossa protagonista começa com um close em bolas prateadas no 

teto, sinalizando o ambiente de boate, que normalmente continha esses elementos 

decorativos. Depois nos é mostrado um plano aberto do palco. Donald entra, pede 

atenção e apresenta a “Mulher mais bonita do mundo”. Dawn aparece usando uma 

roupa colada ao corpo, branca e repleta de brilhos. Ela faz poses e vemos o público 

mostrado em panorâmica vibrando e aplaudindo. A personagem pula em uma cama 

elástica e todos aplaudem. Ela, então, solta uma cambalhota no ar, cai desajeitada e 

todos vibram. A câmera mostra sua comemoração de cima, dá um close em Donald, 

plano conjunto de suas amigas e Donna Dasher e depois Dawn rasgando uma lista 

telefônica, ela entra em um cercado repleto de peixes crus, coloca na boca, passa 

na vagina e joga para a platéia.  
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 Terminada a primeira parte das performances, Dawn recebe o microfone e 

agradece a presença de todos. Ela afirma que amanhã estará em todos os jornais 

como uma personalidade do crime. Fala de vários assassinos, estabelecendo uma 

relação de simpatia com os crimes cometidos pelos mesmos. A cada frase dita o 

público aplaude. A personagem, então, atira para o alto e pergunta, “quem de vocês 

quer ser famosa? Quem quer morrer pela arte?” Um rapaz do público se levanta e 

diz: “Eu”. Ela atira e ele morre. Todos começam a correr, amedrontados e Dawn 

continua atirando. A câmera a focaliza em meio primeiro plano e ela aparece com 

uma expressão fanática no rosto, atirando em todos. Um caos se instaura na platéia. 

Alguns caem encima dos outros e vemos a imagem de cima e de frente, sempre em 

plano geral. A protagonista passa por cima de várias pessoas e também vai embora 

correndo. A polícia chega e não a encontra entre os espectadores. A polícia atira, 

atinge algumas pessoas e encontra o casal Dasher, que se diz inocente e fala que 

Dawn estava drogada.  
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 Essa crítica, ou, quem sabe, celebração crítica, desemboca na apresentação 

da personagem do nightclub. O público ali presente esperava assistir algo 

imprevisível – como se fosse possível esperar pelo inesperado – e chocou-se com o 

acontecido, apresentando uma reação conservadora e incrédula diante da quebra de 

limites que geralmente é proposta e dificilmente posta em prática. O discurso em 

torno da prática artística efêmera é, aqui, mostrado em todas as suas possibilidades 

trágicas, desembocando na única possibilidade de prática artística viável para a 

protagonista: a transformação do corpo em arte (exacerbada pela ostentação de 

uma face deformada pelo ácido a transformada em bela, pelos juízos de gosto dos 

espectadores cansados do simplesmente belo e em busca de novas formas de 

fruição) e a possibilidade única de prática artística através do corpo e centrada no 

artista, esse transformado em produtor e produto único de fruição.  

 Efêmero e relativo, o crime mostra-se como forma única de prática 

significativa. A morte, tanto dos espectadores quanto da protagonista, parece ser a 

única forma de afirmação na sociedade atual. E agora? Caminhamos rumo à cadeira 

elétrica, dessa vez não por desilusão, mas como possibilidade única de 

encantamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.3. Conclusão 

 Divine se esconde fora da cidade, os policiais a encontram e ela tenta fugir. 

Em sua fuga, vemos a câmera se mover diante dela instável, parecendo estar na 

mão do operador, depois nos é mostrado um plano geral da personagem 

mergulhando em um rio e tentando fugir por ali e em seguida os policiais a 

alcançando pela margem e lhe declarando presa. Ela nega ter feito algo. 

 Na próxima seqüência já estamos dentro do tribunal para o julgamento da 

protagonista. Ela é acusada do assassinato da filha, de policiais, mulheres idosas, 

entre outros. Ida depõe contra ela, dizendo que na noite de 22 de abril estava em 

casa tomando um vinho e Dawn Davenport bateu à sua porta e lhe apontou uma 

arma. A acusada afirma que aquilo foi mentira. Ida diz que foi levada até a casa da 

acusada, teve suas roupas arrancadas e foi obrigada a exibir-se para ela, diz que foi 

obrigada a vestir uma roupa de penas, trancada em uma gaiola, e teve o braço 

cortado com um machado. A próxima a testemunhar é Donna Dasher. Dawn afirma 
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que ela contará a verdade. Ela cumprimenta Donna, que lhe esnoba. O juiz fala que 

foi concedida imunidade pelo seu testemunho.  

 A personagem, concordando em livrar-se das acusações, afirma que tirou 

algumas fotos de Dawn, mas que ela era uma modelo com habilidades limitadas. 

Fala sobre a sua aparência, que era horrorosa, e afirma que ela machucou a própria 

face para chamar atenção. Dawn aparece indignada e boquiaberta com o 

testemunho. Donna afirma que a acusada só falava em crimes. A acusada fica 

indignada. Donald Dasher também presta depoimento, mais uma vez acusando 

Dawn e manipulando os fatos na tentativa de parecer inocente. O advogado de 

defesa solicita o depoimento de Dawn e pede ao júri que não a condene, pois ela é 

louca e deve ir para um hospital psiquiátrico. O advogado pergunta como ela 

conheceu o casal Dasher. Ela diz que foi ao salão de beleza deles e foi descoberta 

como modelo. Diz que era linda, e é uma das grandes top models do país. O júri ri 

da afirmação e a protagonista afirma que não quer ser julgada naquele lugar, ela 

quer ser julgada no centro, no lugar a que pertence. Ela nega ter seqüestrado Ida e 

acusa os Dasher. Afirma ter matado a filha, se dizendo orgulhosa disso. Ela também 

fala sobre o show a diz que mesmo as pessoas que morreram adoraram, pois elas 

ficaram famosas e vale a pena morrer pela fama. Ela afirma, inclusive, que está em 

todas as capas de jornal e que só está sendo acusada pelos crimes porque é 

fotogênica. O júri, então, dá a sentença de Dawn. Ela é considerada culpada e 

condenada a morrer na cadeira elétrica. Ela ri histérica, e o casal Dasher dá dinheiro 

a Ida, confirmando o suborno.  

 Condenada pelos crimes de que foi acusada, Dawn é levada para a prisão e 

acompanhamos seus últimos momentos antes da execução. Primeiro nos é 

mostrado um plano geral da parte interna da prisão. Depois imagens das presas 

dentro de suas celas, uma grita e outra canta. Por fim vemos Dawn dentro de sua 

cela beijando outra presidiária. A companheira diz que vai sentir sua falta e Dawn diz 

que se sente afortunada pelo seu destino. Enquanto isso, a câmera começa a 

filmagem em plano aberto e vai aos poucos se aproximando das personagens em 

zoom in até um super-close na protagonista. Enquanto sua companheira chora, ela 

pede que a mesma escreva sobre ela, pois é famosa e estará em todos os jornais. 

Pede também que descreva suas maquiagens, penteados e roupas usadas. 
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Ernestine, sua companheira, questiona o discurso de Dawn, e ela fala que morrer na 

cadeira elétrica será um momento triunfal, lhe colocando nas capas do jornal e a 

transformando em uma lenda. Uma das carcereiras chega e expulsa Ernestine, 

pergunta também a Dawn o que quer para a última refeição. Ela pede duas 

costeletas de vitela. Outra presidiária chega para se despedir e pede um autógrafo, 

ela assina o papel e depois desfila para a colega, que vibra. Os carcereiras chegam 

com o último prato de comida e a protagonista diz que mudou de idéia, não quer 

mais comer, preferindo ir logo para o seu “show”. O padre chega e Dawn é levada 

para a execução. Dawn parece enlouquecida e tem um olhar fanático, o mesmo que 

vem expressando desde que começou a tomar o líquido dado pelos Dasher. As 

presidiárias despedem-se de suas celas e dizem que amam a personagem. 

 A seqüência final começa com um plano aberto da sala de execução, tendo a 

cadeira elétrica ao centro. O padre e as carcereiras chegam colocando Dawn lá. Ela 

se mostra feliz e diz que a cadeira é confortável, chama as funcionárias de feias, diz 

que as odeia e solta sorrisos fanáticos. Termina sua execução dizendo: “eu gostaria 

de agradecer todas as pessoas maravilhosas que fizeram este grande momento da 

minha vida se tornar realidade. Minha filha Taffy, que morreu para promover minha 

carreira. Minha amigas Chicklette e Concetta, que deveriam estar aqui comigo. A 

todos os fãs que morreram assim tão modernamente e elegantemente em minha 

atuação no nightclub”. A câmera, então começa a dar um zoom in em Dawn que 

termina o texto dizendo: “E especialmente a todas as maravilhosas pessoas que 

serão bastante amáveis em ler sobre mim nos jornais e me assistirão nos noticiários 

da televisão. Sem todos vocês minha carreira nunca poderia ir tão longe. É por 

vocês que estou sendo cremada e é por vocês que eu morrerei”. Nesse momento a 

câmera filma as executoras e o padre em plano médio, zombando do discurso da 

personagem. Meio primeiro plano em Dawn: “Por favor, não esqueçam, eu amo 

cada um de vocês”. Nesse momento o choque é dado e ela grita e se contorce. A 

última imagem do filme é um close no rosto da personagem morta, com os olhos 

abertos, a língua pendente e ao fundo, a música de abertura.  
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 Nesse encerramento observamos mais uma quebra ao padrão clássico do 

cinema. Dawn Davenport, apesar de controversa e evidentemente culpada por 

vários dos crimes de que foi acusada, acaba por ser ludibriada. O seu esperado 

happy end não é alcançado. Aqui, os oponentes acabam por se livrar do julgamento 

e ela é condenada e julgada, por uma corte legal, que apresenta valores opostos 

aos seus. Mas será que esse final não viria a mitificar, de fato, essa personagem? 

 Vemos aqui o final da vida como prática artística. Hoje essa cena é comum na 

mídia. Assistimos a seqüestros pela tarde e vemos execuções serem transmitidas 

por horas seguidas e transformadas em filmes humanistas e premiados, com 

psicólogas presentes para refletir acerca da criminalidade crescente. O que nos 

resta, então? Acreditar que essa morte é tão gloriosa quando a dos heróis de guerra, 

anônimos e satisfeitos com um plano geral do campo de batalha. Divine se sacrifica 

pelo close-up, como tantos fazem sem verbalizar esse fanatismo em discurso. Por 

quê? Talvez por medo, talvez por cinismo ou, quem sabe, por perdermos aos 

poucos a capacidade de sermos irônicos com os valores canônicos. O que nos 

resta, então? A possibilidade de sermos ironizados por eles.   
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5. Um fim, antes que iniciemos novamente 

Lana – Os jovens do mundo estavam se unindo sob a bandeira da 
liberdade individual! Que é que eles tavam querendo? Nos ensinar o que é 
que devíamos fazer com nossa vida? Nos vender um sistema? Talvez até 
nos mostrar o que devíamos vestir, será? Mas nós mostramos a eles. Bob 
e eu passávamos droga em plena rua ao preço mais baixo possível! E, 
trabalhávamos meio expediente num Centro de Reabilitação de Viciados. 
Estávamos construindo a nossa própria contra-cultura! A gente tinha a 
impressão de que talvez, quem sabe?, aqui mesmo neste planeta, e em 
nosso próprio tempo, a civilização tinha finalmente começado! (PATRICK, 
1976, p. 55) 

 Para chegar a algum ponto, tentamos impor alguns limites e algumas 

hipóteses a esta pesquisa. Partimos do óbvio, e estabelecemos algumas premissas 

que precisam ser desconstruídas neste capítulo para fazerem algum sentido. Em um 

primeiro momento, tentamos esclarecer a utilização de alguns conceitos, tendo 

como base mais forte o belo, o feio, o camp e o grotesco. Sua utilização foi colocada 

em prática nos capítulos dois,  três e quatro. No capítulo dois tentamos colocar em 

evidência alguns aspectos relativos à localização histórica dos filmes em questão e à 

recepção do público em suas exibições. Esses estudos serviram de base para as 

análises estéticas, realizadas no terceiro e no quarto capítulo. A atual discussão, na 

verdade, dialoga diretamente com as análises e tenta aprofundar algumas 

colocações que foram apenas sinalizadas nessa etapa.  

 A tentativa de limitar partiu através da necessidade de estabelecer premissas 

que possam gerar algum retorno palpável. E a crítica a essa tentativa parte, para 

nós, por nos basearmos em teorias que colocam em questão a própria existência de 

um limite. A transgressão, segundo Michael Foucault, carece, nos dias atuais, de um 

limite fixo, e com base nisso nos perguntamos, durante o decorrer de todo o estudo, 

a que conclusão tentamos chegar. Apesar da falta de didaticidade presente em 

alguns momentos, essa pergunta permeia todo o trabalho, que trata, na verdade, 

desses limites e da possibilidade ou impossibilidade de tentar impor momentos de 

transposição para tentar falar em transgressão.  

 Uma das premissas de Foucault, ao falar na transgressão, foi o foco na 

sexualidade e no erotismo. O autor comparou a obra de Battaile e a de Sade na 

tentativa de esboçar diferentes perspectivas em torno de um discurso da 

sexualidade. De acordo com nossas perspectivas, a obra de Sade, mostra-se repleta 

de simbologias conhecidas tanto da sociedade de sua época quanto da sociedade 
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atual. A sexualidade, ali, era mostrada como uma crítica dirigida aos setores chave 

da sociedade, e não deixava nada a salvo. Mas, como criticar algo que já tem uma 

base social delineada em torno de críticas já realizadas? Hoje, o novo já se 

transformou em um pastiche do que foi feito décadas (ou séculos) atrás. E Deus foi 

substituído por divindades mais fluidas e pelas quais não oferecemos mais sacrifício. 

Até a escrita em maiúsculas dá-se mais por hábitos arraigados em nós por uma 

visão cristã que nos incute uma culpa fácil de expulsar. Mas que culpa é essa? 

Talvez uma culpa que se pague com muito pouco, e que faça com que a nossa 

transgressão se transforme, também, em pouco.  

 De imediato, podemos acreditar na existência de uma quebra de tabus como 

impulsionador sexual da obra. Aqui, a liberdade e falta de amarras sociais são 

buscadas tendo o sexo e a sexualidade como bases discursivas. Não acreditamos 

ter sido essencial entrar nas discussões em torno desses elementos porque, apesar 

de ter apresentado uma proposta inicial libertadora, no decorrer da leitura o sexo 

passou a ser algo cotidiano. A própria sexualidade da protagonista não é colocada 

em cheque e a confusão e não-necessidade de uma definição estrita de termos é 

questionada de forma decisiva quando vemos Divine como homem e como mulher 

tendo uma relação sexual que resulta em sua filha Taffy, no filme Problemas 

Femininos. Esses elementos, então, passam a fazer parte da rotina dos 

personagens, em uma tentativa de banalizar a necessidade de fala sobre o sexo. A 

prática sexual, ao mesmo tempo em que é vista como antinatural quando praticada 

por Crackers com o uso de uma galinha é mostrada como cotidiana quando o casal 

Marble chupa os dedos dos pés um do outro na busca do orgasmo.  

 Essa abordagem, nos leva à conclusão de que o simples uso excessivo do 

sexo, sem variações maiores do que a quantidade de parceiros, se mostra 

insuficiente à perspectiva defendida nos filmes. Dentro dessa lógica, as formas de 

potencializar o prazer eram tidas como mais importantes do que o prazer dado e 

praticado de forma cotidiana. A crítica ao corpo como reprodutor se fez presente, 

deslocando premissas base, por exemplo, da estética do grotesco. No grotesco, 

segundo Bakhtin, existiria uma caracterização de um estado de transformação, 

representada em grande parte pela evolução humana. Segundo o autor, ele seria 

ambivalente, pois “os dois pólos da mudança – o antigo e o novo, o que morre e o 
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que nasce, o princípio e o fim da metamorfose – são expressados (ou esboçados) 

em uma outra forma” (BAKHTIN, 2008, p. 22). Isto é, o corpo humano como produtor 

da vida e recepção da morte, representado através da evidência em seus orifícios e 

da sua distorção provocada pela prática reprodutiva. Mas esse deslocamento de 

forma alguma foge ao grotesco, ele apenas aprofunda essa discussão, colocando o 

próprio corpo reprodutor como objeto em transformação, e criticando esse ciclo 

como única forma de metamorfose. A metamorfose se dá, também, nos cabelos 

pintados, raspados e na indefinição da sexualidade de Divine. Indefinição essa que 

faz questão de se mostrar confusa, pois a sexualidade é menos importante do que 

sua transformação corporal.  

 Essa visão não utilitarista do corpo, deslocando o foco na reprodução para o 

foco nos prazeres, nos leva aos limites entre o pornográfico. Quando Susan Sontag 

analisa  a literatura pornográfica e aponta a morte como principal fonte de estímulo a 

autores como Bataille, ela localiza uma justificativa transcendental para justificar 

esse sexo. Acreditamos que a morte aparece na obra de Waters mais como um 

renascimento e a possibilidade de ressurreição mostra-se possível, apesar de não 

ser salvadora ou glorificada como tal. Isso acontece primeiro através do 

renascimento em outro corpo – Harris Glen Milstead como Divine – e depois através 

da possibilidade de retomada do corpo anterior – Haris Glen Milstead como Earl. 

Assim, percebemos a presença de um discurso direcionado em maior grau ao sexo 

do que à sexualidade. Mesmo apresentando falas que defendem a união 

homossexual, o autor busca confundir esses conceitos, o que nos fez, durante todo 

o texto, concordar mais com um camp descompromissado com a sexualidade como 

o de Sontag do que com o camp como uma forma de falar sobre essa sexualidade e 

que apresenta a homossexualidade como principal objeto de estudo e não como 

uma de suas vertentes de representação, ou de reencantamento. 

 Isso nos leva novamente à Foucault. O autor critica a existência de um Sexo-

rei, reiterado pelos discursos ritualísticos em torno da sexualidade. Se 

considerarmos Sade, por exemplo, vemos que o pornográfico aparece como uma 

forma de agredir a sociedade, principalmente se comparado ao livro Anti-Justine, de 

Restif de La Bretone, que critica a postura adotada pelo autor em Justine, colocando 

a protagonista como ser torturado pelo sexo. Na obra em conflito, o sexo aparece 
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como elemento libertador, sendo praticado por pai e filha como forma de comunhão. 

Esse fato é vulgarizado a ponto de ser a única referência da obra. Surubas são 

constantes e a prática torna-se cotidiana e esvaziada de qualquer elemento 

transgressor. Enquanto isso, em Pink Flamingos, o sexo oral praticado por Divine no 

filho Crackers é mostrado – tanto através do discurso, quanto através de closes 

propositais nas partes íntimas do filho, como forma de reiterar a realização do ato – 

como algo agressivo. Em Anti-Justine ele acaba institucionalizado. A prática sexual 

acaba sendo constantemente vigiada e programada pelo pai, numa simples inversão 

de valores.  

 O que nos leva a refletir sobre esse Sexo-rei, é a presença de elementos 

discursivos nas duas obras analisadas, que apontam para outras formas de 

desestabilização de padrões, representadas tanto através do discurso em torno do 

sexo quanto da sexualidade. No prefácio à transgressão, Foucault aponta para 

essas possibilidades, fazendo uma análise que abarca a concepção do discurso 

filosófico no contexto contemporâneo. Tratar o sexo como interdito e dar a ele uma 

dimensão maior e, de certa forma, psicanalítica, o coloca em um lugar sagrado, 

invertendo de forma simplista as culpas e os prazeres advindos de sua prática. 

Mesmo sendo vulgarizado pela prática e pela fala cada vez mais freqüente no 

audiovisual e no cotidiano, ele continua sendo apresentado como terreno de 

conflitos. Ao nosso ver, se pensarmos dessa forma iremos incorrer simplesmente em 

uma inversão de verticalizações. Assim, a morte de Deus, como algo sublime, 

abarcando o prazer da recompensa e o medo da punição, passa a ser representada 

na sacralização do ato como forma de comunhão de corpos ou de transgressão a 

um sistema dado. Mas que sistema é esse? Questiona-nos toda a obra. Esse 

questionamento nos leva a crer que esses indícios de desestabilização são 

abarcados não apenas pelo sexo, pela sexualidade e pela afeição a um sistema 

underground. Percebemos a presença de elementos questionadores dessa 

necessidade simplista de oposição, presente na conceituação mercadológica da 

obra, que necessitou utilizar um sistema de exibição off-mainstream, direcionado a 

um público previamente afeito à temática do escracho. 

 A necessidade de definir a presença ou não de uma transgressão dentro do 

cinema nos levou a optar na análise fílmica, pela utilização do cinema clássico como  
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premissa principal de base comparativa. Esse cinema fez-se importante para a 

análise por mostrar-se paradigmático esteticamente, e essa constatação parte de 

alguns pontos que foram explicados anteriormente, como a presença de uma 

seqüência narrativa ao contar as histórias e a utilização de uma montagem que situe 

o espectador dentro da lógica fílmica, entre outros elementos. Vimos também que os 

personagens seguem padrões em sua apresentação, tendo como espelho principal 

os valores ligados à moral cristã (casal heterossexual como motivador da trama, 

casamento e romantismo como valores principais, bons sentimentos como 

motivadores dos protagonistas da narrativa e tentativa de conflito gerada pelos 

vilões da história). Em relação à forma, percebemos que ela segue um padrão que 

privilegia um final feliz após um confronto entre vilões e mocinhos. Outro ponto 

importante na narrativa é a utilização dos planos e movimentos de câmera. Esses 

movimentos têm como base principal o movimento do olho humano. Quando um 

elemento é mostrado em um plano geral, temos uma visão distante do mesmo,  

visão que não nos incomoda pela proximidade, mas que não detalha roupas, traços 

e movimentos do objeto observado. Cada plano, então, tem sua particularidade, nos 

familiarizando com ambientes, personagens e nos trazendo simbologias dispostas 

nos cenários ou em escolhas relativas à fotografia.  

 O cinema, por tratar-se de uma técnica, que pode ou não vir a ser definida 

como arte, discussão sobre a qual não nos propomos nesse momento, tem algumas 

premissas estabelecidas em relação a sua realização. Essas prerrogativas vão além 

desses elementos, levando em conta, atualmente, as tecnologias utilizadas na 

filmagem (digital e analógico, principalmente) e, desde que o cinema existe, sua 

exibição e recepção. Desses outros aspectos, procuramos esclarecer apenas os 

relativos à exibição, passando de forma breve pelo circuito chamado Midnigh Movie, 

e tentando perceber posicionamentos mercadológicos presentes em uma lógica de 

distribuição alternativa aos grandes estúdios.  

 Essa lógica de distribuição, situada em um mercado alternativo, serviu como 

forma de fortalecer o pertencimento dos filmes em questão a um universo 

underground, pertencimento já indicado pelo estudo do camp, do feio e o grotesco, 

estéticas confrontadoras do belo e do gosto convencional, afeito, na maioria dos 

casos, a valores positivos. Nesse caso, pensamos, será que esses valores, o 
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alternativo, o underground, o feio, o grotesco, serão, então, negativos? Ou serão 

positivos para os grupos que apreciam essa fruição? Nem uma coisa, nem outra. 

São valores diferentes que insistimos em opor uns aos outros. Essa oposição, na 

utilização desses conceitos, pode soar valorativa, porém, quando partimos para a 

análise estética, buscamos desconstruir essas suposições.  

 O cinema clássico, além de colocar algumas proposições estéticas, nos 

impõe, também, em sua forma mais regrada, oposições temáticas. Novas estéticas, 

principalmente européias, surgiram quando Griffith estava ocupando o posto de pai 

do cinema, na tentativa de inovar esteticamente e propor novas formas de fruição e 

montagem fílmica. Essas questões estéticas, porém, estavam atreladas a propostas 

temáticas. No filme Intolerância, Griffith coloca em destaque o papel da 

superioridade do branco diante do negro, filmando cenas que buscavam representar 

o cidadão conservador da América de então, tolerante e concordante com 

movimentos como o Ku Klux Kan, o que se mostraria inviável na sociedade atual.  Já 

no cinema europeu, vemos o Expressionismo Alemão refletir, através do uso de luz 

e sombra, acerca das relações traumáticas estabelecidas na Alemanha após a 

primeira guerra mundial diante da inflação crescente que estava desestruturando 

financeiramente o país. Mesmo apresentando diferenças de abordagem gritantes, as 

estéticas mostravam-se diretamente ligadas ao que era proposto pela temática. 

Atualmente, o estudo sobre a obra de Griffith atém-se mais fortemente ao 

desenvolvimento pioneiro de uma linguagem cinematográfica. Porém, essa 

linguagem pode ser vista como uma forma condizente com a necessidade de contar 

uma história de forma clara, tendo um propósito específico: o entendimento imediato 

e didático do que está sendo contado. Já se pensarmos no Expressionismo Alemão, 

percebemos que a utilização, entre outros elementos, de luz e sombra, se faz 

condizente mais com outras manifestações artísticas de vanguarda correntes 

naquele contexto do que o com a necessidade da criação de uma estética do 

cinema. As histórias funcionam em um sentido mais teatral, dado a liberdades 

imagéticas maiores em relação à encenação, ao cenário e ao tipo de luz utilizado do 

que ao pertencimento e desenvolvimento específico de uma estética 

cinematográfica. Outras manifestações foram se desenvolvendo, e outras propostas 

cinematográficas sendo incorporadas ao que temos hoje como cinema. Mas 

acreditamos, com base em reflexões como a exposta acima, que tentar partir desse 
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limite na análise nos dá possibilidades de discutir e tentar ir além da simples 

oposição entre uma estética e outra e de uma constatação reducionista de que um 

cinema representa algo diretamente oposto ao outro.  Essa proposta nos fez, então, 

tentar refletir sobre o cinema de John Waters com base nesses pressupostos. 

Tentamos unir o estético ao temático para tentar localizar – e achamos isso cada 

vez mais difícil – um discurso transgressor presente nessas obras.  

 Michel Foucault acredita que a transgressão é bem maior do que a simples 

transposição de limites. Para ele “a transgressão não está para o limite como o 

negro está para o branco, o proibido para o permitido, o exterior para o interior, o 

excluído para o espaço protegido de uma morada” (FOUCAULT, 2001, p. 33). Essa 

simples oposição de limites nos fez perceber que o fato de limitar pode ser, também, 

algo que acrescente elementos novos a um discurso transgressor. Por exemplo, 

quando iniciamos a análise fílmica, percebemos, desde o primeiro momento, que a 

narrativa de Pink Flamingos se encaixa perfeitamente dentro das premissas do 

cinema clássico. É recorrente, de maneira forte, a presença de closes como forma 

de aproximar o nosso olhar do rosto ou dos detalhes corporais dos personagens, 

reiterando um direcionamento proposital e didático do que está sendo mostrado. Os 

personagens, também, não apresentam evolução, terminando exatamente da forma 

como foram mostrados. O final do filme reitera o happy-end padrão da estética 

desenvolvida por Griffith, e a presença de elementos desestabilizadores se dá mais 

na ordem discursiva, deslocando padrões comportamentais tidos como padrão de 

um mocinho e um bandido. A discussão se dá mais em torno da defesa de uma 

originalidade e pioneirismo na prática da obscenidade do que na crítica à perversão.  

 Sim, o esquema básico é seguido, porém, no epílogo, percebemos a 

presença de um narrador consciente. Mr. Jagg narra  os momentos cruciais da 

história e nos apresenta os objetivos da mesma, porém, na cena final, nos revela 

que tudo aquilo se trata de um filme. Ele anuncia o ato de Divine dizendo que ela é a 

atriz mais obscena do mundo, não apenas a pessoa. Quando a personagem é 

mostrada fazendo uma expressão de satisfação pela visão de guloseimas postas na 

mesa, a câmera corta para um cachorro defecando, a personagem, agora 

transformada em atriz que vive um personagem, entra em quadro e come suas 
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fezes. A inexistência de cortes atesta a co-relação com a realidade, e a 

transformação de Haris Glen Milstead em Divine se imortaliza nessa ação.  

 Percebemos, nessa descrição, a presença de uma impossibilidade de 

definição de limites nessa obra. Enquanto a estética parece apontar para um lado e 

a narrativa para outro, vemos que a impossibilidade de opor uma forma à outra vai 

se desenvolvendo por caminhos variados. Caminhos esses, coerentes com a 

impossibilidade não de estabelecer limites, mas sim de definir esses limites como 

totais, criando uma linha imaginária que, ao ser ultrapassada, pode levar a um outro 

lado diferente do ocupado até o momento. Percebemos, assim, a alusão ao 

processo como constituinte do resultado final, captado em sua totalidade depois de 

concebido, filmado e editado, quebrando a sacralidade da obra pronta e mitificada, 

concebida e realizada em momentos de criatividade arrebatadora.  

 Essa presença de elementos conflituosos com o estritamente clássico, se 

complexifica em Problemas Femininos. Nesse filme, por exemplo, temos dois 

momentos de apresentação. Primeiro conhecemos Dawn Davenport adolescente, 

entramos em contato com seu ambiente escolar e sua família. Em um segundo 

momento, acompanhamos sua vida quando resolve sair de casa e tem uma filha, 

com o decorrer do tempo casa e passa a ter uma vida com conflitos e personagens 

diferentes. Por fim, acompanhamos seu caminho ao estrelato e sua morte. Durante 

todo o filme, as únicas personagens que estão presentes em todas as fases da vida 

de Dawn são as amigas de colégio, o que nos remete às transições sofridas na vida 

humana e à perda de vínculos e mudança de anseios corrente sem grandes 

traumas. Essa crítica à eternidade mostra-se paradigmática, pois a personagem em 

nenhum momento volta ao estado inicial da narrativa e não encontramos nenhum 

conflito em especifico, forte o suficiente para justificar a obra por si só. Os conflitos 

vão coexistindo e caminhando para um caminho final, sem voltas ou mágoas 

conflituosas devido ao que ficou perdido no meio do caminho.  

 Além dessa maior complexidade narrativa, vemos a utilização crescente de 

músicas e imagens como narrativa. Não temos mais um narrador nos indicando o 

que pensar e como localizar o bem e o mal. A transição das fases da vida de Dawn, 

apesar de pontuada por cartelas, geralmente é percebida através da edição de 

imagens que representam o momento vivido, com um fundo musical guiando o ritmo 
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da edição.  A perda dessa narração e a presença de uma narrativa mais imagética e 

menos didática, é exacerbada nas performances realizadas pela personagem. Tanto 

a caminho do Salão de Beleza, quanto na performance do Night Club, a protagonista 

primeiro interfere no cotidiano urbano e em seguida incita o público a uma morte 

pela arte. Morte que, para ela, não é apenas simbólica. Esses conflitos e essa 

ousadia parecem-nos características de um cinema mais maduro, de um diretor com 

uma maior segurança na filmagem e de uma atriz aceita pelo público underground a 

ponto de dispensar apresentação e reiterações de sua atuação não apenas no filme, 

mas também na vida.  

 Dessa perda de referenciação direta, nos vemos impelidos a refletir acerca da 

ausência. Essa ausência de que fala Foucault, dialoga sobre a confusão em torno do 

nascimento de uma linguagem dentro desse vazio. Segundo o autor:  

É no centro dessa desaparição do sujeito filosofante que a linguagem 
filosófica avança como em um labirinto, não para reencontrá-lo, mas para 
experimentar (através da própria linguagem) a perda dele até o limite, ou 
seja, até aquela abertura onde seu ser surgiu, mas já perdido, inteiramente 
espalhado fora de si mesmo, esvaziado de si até o vazio absoluto – 
abertura que é a comunicação (FOUCAULT, 2001, p. 39). 

 Essa perda de si mesmo, para nós, remete não apenas à morte do 

personagem, mas principalmente às suas perdas no decorrer do caminho, suas 

desreferenciações e nascimento e renascimento constantes dentro da lógica 

narrativa, que também não cessava de começar, acabar e recomeçar. A 

protagonista aparece como a “figura do ser que não é senão a transgressão do seu 

próprio limite” (FOUCAULT, 2001, p. 41). O seu próprio limite é o seu fim, final que 

pede um recomeço, anunciado pela personagem em seu discurso de morte. Isso, 

para nós, representa o que Foucault chamou de “sujeito filosofante lançado fora de 

si mesmo” (FOUCAULT, 2001, p. 41). Essa defenestração do sujeito, é representada 

de forma simplista pela morte, mas não acaba nela, pois acaba se transformando 

em uma ausência que significa por si só, tendo a morte como aprisionamento 

profundo e inquebrável. Mas mesmo assim, vazio, diluído em uma vontade de fama 

que lhe acompanha desde Pink Flamingos, pois “o que vale a pena ser olhado não é 

nenhum segredo interior, nenhum outro mundo mais noturno. Arrancado do lugar do 

seu olhar, revirado em direção à sua órbita, o olho agora não derrama mais sua luz 

senão em direção à caverna do osso” (FOUCAULT, 2001, p. 42).  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

TRANSGRESSÕES NA OBRA DE JOHN WATERS: UMA ANÁLISE DE PINK FLAMINGOS E PROBLEMAS 
FEMININOS 

 119 

 O olho, para a obra de Bataille, representa essa impossibilidade de liberdade, 

pela sacralização vazia de uma morte sem muitos sinais de vida após, remetendo, 

ao mesmo tempo, a um vazio que nunca cessa de acabar. Essas definições e 

associações representam, para nós, a impossibilidade de definir pragmaticamente o 

uso de termos como o mais bizarro, a pessoa mais pervertida do mundo e trash, 

como forma de reducionista de classificar em gêneros mundos tão heterogêneos.  
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6. Considerações Finais 

 As motivações para este estudo foram surgindo aos poucos, com 

inquietações e dúvidas que foram crescendo no decorrer do tempo. Em um primeiro 

momento, procuramos nos ater aos elementos exteriores à obra fílmica, instigados 

pelo que a tela mostrava. Apesar de não estritamente condizentes com as 

especificações cinematográficas, a pesquisa em torno dos posicionamentos 

estéticos adotados tornaram-se fundamentais para as análises fílmicas. Além disso, 

por se tratar de um diálogo acerca da transgressão, procuramos refletir sobre o uso 

de estéticas não-canônicas como formas de confronto a um discurso que definimos 

como convencional mais afeito ao belo e ao equilíbrio do que ao feio e ao disforme. 

A escolha por um diálogo com o grotesco se fez por concordarmos que as 

representações visuais dos filmes de Waters em muitos momentos vão além do feio, 

optando por mostrar parte do corpo e atos concordantes com a estética em questão. 

Os carnavais da idade média e suas celebrações com dejetos humanos, exageros 

visuais nas representações dos modelos sociais de então e a ridicularização pela 

exacerbação dos rituais vividos nesta época, nos parecem também concordantes 

com as passagens e premissas percebidas nos filmes analisados.  

 Em Pink Flamingos, por exemplo, além das cenas destacadas na análise, 

percebemos que desde sua premissa, a história da luta pelo título de pessoa mais 

obscena do mundo, estabelecida entre o casal Marble e Divine, tende a questionar 

conflitos vividos no cotidiano em torno de títulos e posições sociais. Mas, ao 

contrário do que percebemos nos carnavais medievais, onde elementos sem títulos 

representavam padres e bispos, a constatação dessas inversões traz confusões, 

sem que possamos situar precisamente quais são as bases do conflito social 

estabelecido. Seguindo uma lógica clássica, onde o conflito se faz necessário para 

desencadear a narrativa, vemos suas bases nos aparecerem de forma frouxa, pois o 

envio de fezes, que desencadeia o desenvolvimento da narrativa, parece-nos banal 

diante da celebração da protagonista e do papel vomitado recebido como presente 

de aniversário. É essa confusão de valores e perspectivas que vieram a nos instigar 

nesse estudo, pois apesar de claramente situado dentro de um cenário underground, 

o filme segue premissas que esteticamente podem flertar abertamente com um 

cinema convencional em vários momentos. As contradições e escolhas nos fizeram 
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perceber, então, que outras teorias poderiam ser encaixadas no estudo, tentando 

abarcar aspectos relevantes à obra de Waters.  

 A associação do camp com o simulacro, por exemplo, nos pareceu importante 

devido, principalmente, a essas misturas temáticas e estéticas, discutidas ao longo 

do texto. Mesmo posicionado em seu lançamento dentro de um circuito de exibição 

restrito, percebemos posicionamentos mercadológicos que pretendem transformar 

essas obras em um mercado de nicho, através de lançamentos de DVD com selos 

como o Trash Collection. Isso, para nós, indica tanto uma tentativa de inserção e de 

fortalecimento de um crescente mercado de nicho, quanto uma retomada (mais ou 

menos dotada de originalidade) a um conceito de subcultura na assimilação desses 

produtos. Com isso, percebemos o fortalecimento de uma subcultura definida pelo 

gosto, gerando entre seus integrantes afinidades afetivas e possibilidades de 

compartilhar interesses cada vez mais guiados por rótulos. Definições essas que já 

existiam antes dos pós-subculturalistas e dos lançamentos em DVD e que, apesar 

de reducionistas, atendem a demandas mercadológicas na definição de públicos-

alvos e na tentativa de agregar valor ao produto comercializado.  

 Essa perspectiva em torno das subculturas nos foi útil tanto por nos ajudar a 

refletir sobre o circuito cinematográfico Midnight Movie, quanto por nos levar a 

analisar mais profundamente o conceito de transgressão – a ponto de fazer dele a 

premissa norteadora do estudo. O privilégio do feio e do grotesco já nos leva a esse 

conceito, pois essas estéticas geralmente acontecem como forma de quebrar os 

padrões canônicos da sociedade, e as subculturas, de acordo com alguns teóricos, 

representariam justamente um desconforto com essas perspectivas dominantes, o 

que viria a ser questionado mais tarde pelos pós-subculturalistas. Estudar esses dois 

movimentos nos fez perceber que, na maioria desses grupos existe uma vontade de 

diferença, e passamos a nos questionar então se dentro dessa diferença existiria de 

fato uma transgressão.  

 Mas o que é a transgressão? O teórico base dessa discussão foi Michel 

Foucault, e passamos a refletir sobre esse conceito através da sua obra. Um texto 

curto, porém complexo e repleto de questionamentos nos norteou nessa análise, 

fazendo com que chegássemos a conclusões cada vez mais pautadas nos demais 

posicionamentos escolhidos. Porém descobrimos que a transgressão é muito mais 
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do que um barulho, uma estética discordante do formato canônico ou uma rejeição 

aos padrões grupais  estabelecidos em circuitos underground. Esse conceito se 

apresenta bem mais complexo e confuso a uma primeira interpretação.  

 A transgressão levaria em conta todos esses preceitos, definidos em um 

primeiro momento por uma diferença. Esse fator apresenta-se também significativo, 

porém nos parece insuficiente para abarcar todos os nossos questionamentos. Ele 

serve, sim, para definir públicos, rótulos e diferenças mais superficiais, que podem 

unir elementos através de um gosto concordante e gerar discussões inviáveis entre 

pessoas não iniciadas ao conteúdo previsto em comunidades definidas. Pode 

também transformar em feios ou grotescos seres que optam por apreciações e 

representações visuais incomuns à maior parcela da população, que grosso modo 

seria definida por imagens não apenas belas, mas assimiladas através da mediação 

de um discurso dominante.  

 Porém, essa dominação e esse formato canônico são questionáveis, pois 

opondo posicionamentos estaríamos simplesmente invertendo padrões e criando 

dentro de cada grupo padrões similares aos combatidos que podem ou não ser 

repetidos. Pensar dessa forma nos pareceu bem menos frutífero, pois corríamos o 

risco de utilizar um discurso diferente calcado em bases idênticas, que gerariam 

relações internas padronizadas.  

 Assim, tornou-se importante analisar também os elementos específicos a uma 

obra cinematográfica, e para isso partimos de um padrão teoricamente oposto, o 

cinema clássico. Partir desse ponto, de certa forma, já desconstruiu as premissas 

que viemos trabalhando, pois a comparação entre o camp e o simulacro serviu 

justamente para demonstrar uma impossibilidade de oposição entre termos, e até as 

possibilidades da existência de padrões que não parte de uma base pré-

estabelecida. Porém, acreditamos que para tentar desconstruir algo precisaríamos 

de alguma premissa base, e fizemos isso para provar que esses opostos se 

confundem.  

 Foi nesse ponto que acreditamos ter chegado perto do conceito de 

transgressão, pois ele não parte de opostos e não tem um limite definido, que depois 

de quebrado configura um ato transgressor ou não. Esse tipo de precisão foi se 
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mostrando cada vez mais inviável, o que, apesar de ter dificultado nossas análises e 

ter aberto possibilidades maiores para questionamentos e julgamentos em torno da 

cientificidade desse estudo, nos fascinaram e instigaram de forma mais completa.  

 Em um primeiro momento fizemos crer que a obra de Waters era 

transgressora, tanto por se constituir principalmente com base no feio e no grotesco, 

quanto por atender a um gosto anticonvencional, que acreditamos ter configurado 

uma subcultura. Depois passamos a mostrar que dentro da estrutura fílmica, no caso 

da primeira análise, a obra estava mais condizente com um formato canônico, 

apresentando uma discordância entre o discurso e a forma fílmica. Porém, no 

decorrer das análises procuramos sinalizar para a nossa reflexão final, sinalizando 

uma mistura de estéticas e uma mistura entre o que é mostrado e como é mostrado, 

e o que é dito e como é dito.  

 Acreditamos que existiram quebras, tanto na exibição, que se daria em um 

circuito alternativo e privilegiaria filmes que chocassem o público tanto estética 

quanto tematicamente. E concordamos também que alçar um travesti ao posto de 

estrela pode ter sido um ato transgressor. Mas não esqueçamos que, assim como as 

cores e os cheiros, a época era outra. Esses fatores podem ter quebrado tabus, mas 

representam um momento histórico definido, repleto de questionamentos e gritos de 

liberdade que viriam a desembocar na irreverência representada pela prática do 

sexo livre, consumo de drogas como forma de contestação e, um pouco depois, 

onde nos situamos, fundamentado em uma desilusão em torno de tudo isso, que 

viria a ser combatida através de uma indiferença em relação a manifestações 

políticas e pacifistas e pelo escracho em torno dessas crenças inocentes.  

 Inocentadas e tidas como ingênuas depois de vários fatores, entre eles a 

contestação de uma juventude vazia através da Chinesa, de Godard, que viria em 

67, a prenunciar o Maio de 68 e a desilusão em torno de um mundo novo através do 

Maoísmo ou de tantos outros ismos. Em torno disso tudo, como não concordar com 

Clarck, ator andrógino que nos acompanhou em boa parte desse estudo e acreditar 

que já na década de setenta todo diretor de teatro fazia uma peça onde o público 

recebia merda na cara? O que é isso que se esvai depois dos trinta e que todos os 

jovens acreditam ser a primeira forma de manifestação da originalidade do ser? 

Estamos aqui, não por muito tempo, acompanhados de outros que seremos amanhã 
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e que serão o que fomos hoje. O que muda de fato, e configura essa transgressão? 

Comer fezes mais uma vez? Fazer um uso insólito do espaço urbano mais uma vez? 

Transar com pessoas do mesmo sexo quando vemos andróginos enlouquecendo 

homens desde o Satirycon? Voltar no tempo nos fez ver que o mais bizarro do 

mundo é um título volúvel, apesar de eterno durante quase quarenta anos.  

 Pouco, muito pouco. Apesar de importante, muito. Porém o verdadeiro ato 

transgressor iria além de manifestações desse tipo. Pode até ser idêntico a tudo 

isso, porém configura inquietações e relações próprias e possíveis apenas em 

momentos definidos. Não podemos configurar a transgressão através de termos 

precisos, dizendo que o feio é transgressor e o belo é convencional. Os dois podem 

significar as duas coisas, e é esse tipo de confusão que tem nos interessado e 

envolvido.  

 A transgressão seria uma morte e só possível através da morte. Mas com 

Deus também morto, como ir além, já que esta também se configura como uma 

forma de ir além? Não apenas ultrapassar e afirmar que conseguimos algo, com o 

qual talvez não saibamos o que fazer. Mas ir além e furar o Olho de Bataille, que 

apesar de deixar uma órbita vazia, dá espaço para a visão de um crânio. Mas essa 

visão não significará o nascimento de outros deuses e a continuação de um ciclo 

infinito? Acreditamos que sim, que a quebra não é matar o Deus único, onipotente o 

onipresente que nos amedronta e nos dá conforto, mas sim matar e criar deuses em 

movimentos cíclicos.  

 Será, então, que essa morte foi alcançada? Que deuses foram reproduzidos? 

Acreditamos que sim, na obra, nas subculturas, no grotesco, no camp, no feio, em 

Waters, em Warhol, Mama Edie, Tia Ida e Divine. Mas podem ter virado uma simples 

diferença em segundos, se transformado em manifestações que podem ser 

consideradas menos nobres, porém que mesmo assim se apresentam significativas. 

Tanto ou mais do que as transgressões cometidas. Apontar momentos exatos onde 

a obra de Waters é transgressora e se ela é ou não essencialmente transgressora é 

algo muito limitado, pois teríamos que nos conformar em confrontar a mesma com 

dados baseados em sua recepção ou com uma estética questionadora de um 

padrão clássico ou vanguardista. Mas acreditamos na fluidez dessas formas e na 

transformação do que já está pronto. É a forma como recebemos, quando 
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recebemos, onde e em que momento vivido que pode nos levar a isso. Jornais, 

documentários, blogs e sites atestam a importância disso tudo dentro de um nicho e 

dentro não apenas do contexto original, mas de contextos novos, como o meu, que 

assisti de surpresa Pink Flamingos na TV a cabo.  

 Talvez o que nos una seja realmente um afeto por algo que provoque tanto 

nojo, que nos faça entrar em contato com algo novo e com outros deuses, matando 

os que existiram até aquele momento. O que mais me conforta é ver que eles 

continuam a nascer e a morrer diante de mim sempre que abro os olhos de 

pesquisadora e me surpreendo com o que já vi tantas vezes.  
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