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RESUMO 
 

 
O objetivo deste trabalho é discutir as identidades e protagonismos associadas ao homossexual 
masculino nos filmes documentários “BICHAS, o documentário” (Marlon Parente, Recife, 
2016) e “Xampy” (Daniel Wierman e Paulo Menezes, São Paulo, 2014). Pretende-se, com este 
foco, observar as estratégias narrativas destas obras em torno destes protagonismos, em cotejo 
a um cenário marcado pelas revisões dos valores relacionados ao homossexual masculino no 
Brasil. Entre os autores que balizaram este percurso está João Silverio Trevisan pela 
recuperação que faz da trajetória do movimento LGBTQIA+ no Brasil e sua relação com o 
audiovisual brasileiro. Também trabalhamos o conceito de estigma do Goffman e o de 
preconceito de Heller, além de nos valer de Stuart Hall, Bauman, Tomaz Tadeu da Silva e Judith 
Butler para discutir as questões relacionadas à identidade. Destaca-se, especialmente, o 
conceito/proposta da “Ética Bixa” de Paco Vidarte, entendendo o protagonismo do 
homossexual como corpo político. Quanto à problematização que fazemos em relação às 
representações homossexuais, recorremos, mesmo que breve e pontualmente a Maffesoli e 
Foucault. A abrangência das discussões e a recorrência aos autores citados têm como 
fundamento um percurso metodológico que teve como ponto de partida o diagnóstico de 
diversas obras audiovisuais que buscavam problematizar a representação e identidade do 
protagonismo do homossexual masculino. Tal situação nos levou a uma revisão bibliográfica 
que buscou recuperar um breve histórico da construção desta representação e também da 
militância afinada às lutas do movimento LGBTQIA+ o que nos ofereceu as chaves conceituais 
que estruturam este estudo, isto é, representação, identidade e a “Ética  Bixa”, esta última como 
um horizonte potente na perspectiva de quebra de estereótipos. Este caminho de investigação 
nos levou a concluir, ao final do estudo, que nos documentários-objetos da pesquisa, existem 
representações dos limites de transgressão no corpo e na retórica do homossexual masculino 
autoafirmado “bicha”, e que o entendimento destes limites nos permite novos entendimentos 
sobre a construção de identidades na comunidade LGBTQIA+. 
 

Palavras chave: Documentários, LGBTQIA+, Identidades, Cotidiano, Homossexual 
Masculino 
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ABSTRACT 
 

The aim of this paper is to discuss the identities and protagonisms associated with male 
homosexuals in the documentary films “BICHAS, o documentário” (Marlon Parente, Recife, 
2016) and “Xampy” (Daniel Wierman and Paulo Menezes, São Paulo, 2014).   It´s intended, 
with this focus, to observe the narrative strategies of these works around these protagonisms, 
in comparison with a scenario marked by the revisions of the values related to male 
homosexuals in Brazil.  Among the authors that marked this path is João Silverio Trevisan for 
the recovery he makes of the trajectory of the LGBTQIA+ movement in Brazil and its 
relationship with the Brazilian audiovisual.  We also worked on Goffman's concept of stigma 
and Heller's prejudice, in addition to using Stuart Hall, Bauman, Tomaz Tadeu da Silva and 
Judith Butler to discuss issues related to identity.  The concept / proposal of “Ética Bixa” by 
Paco Vidarte stands out, understanding the role of the homosexual as a political body.  As to 
the problematization that we do in relation to homosexual representations, we resort, even if 
briefly and punctually to Maffesoli and Foucault.  The scope of the discussions and the 
recurrence of the aforementioned authors are based on a methodological path that had as a 
starting point the diagnosis of several audiovisual works that sought to problematize the 
representation and identity of the male homosexual protagonism.  This situation led us to a 
bibliographic review that sought to recover a brief history of the construction of this 
representation and also of the militancy in tune with the struggles of the LGBTQIA+ movement, 
which offered us the conceptual keys that structure this study, that is, representation, identity 
and the “Ética Bixa”, this last one as a powerful horizon in the perspective of breaking 
stereotypes.  This investigation path led us to conclude, at the end of the study, that in the 
researched documentaries, there are representations of the limits of transgression in the body 
and in the rhetoric of the self-affirmed male homosexual “fag”, and that the understanding of 
these limits allows us new understandings about the construction of identities in the 
LGBTQIA+ community. 

Keywords: Documentaries.  LGBTQIA+.  Identities.  Daily life.  Male homosexual. 
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A representação da realidade tem que ser contestada  

com a realidade da representação 

(NICHOLS, 1991: 63) 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 O objetivo desta dissertação é discutir as identidades e protagonismos associadas ao 

homossexual masculino nos vídeos documentários “BICHAS, o documentário” (Marlon 

Parente, Recife, 2016) e “Xampy” (Daniel Wierman e Paulo Menezes, São Paulo, 2014) 

distribuídos na internet. Interessa a esta pesquisa observar as estratégias narrativas destas obras 

em cotejo às questões que atravessam o cenário do atual movimento LGBTQIA+, tendo como 

horizonte as discussões presentes sobre identidade e representação no interior dos diferentes 

arranjos organizacionais do movimento, e uma relativa contraposição entre ativismo e 

militância. Além disso, também é pretensão deste trabalho avaliar se o fato de serem obras que 

tiveram como primeira janela de exibição a internet, influencia na construção dos personagens, 

no fio narrativo, modo de produção e distribuição, bem como em possíveis decisões estéticas 

associadas a escolha da janela de exibição. 

 Como ponto de partida desta dissertação, não poderíamos deixar de destacar o que hoje 

é quase uma obviedade, ou seja, que a cultura e a sociedade moderna, desde o século XIX e 

atravessando o século XX, criaram normas sobre comportamentos pertinentes e específicos 

para meninos e meninas, que se perpetuam – a despeito dos seus questionamentos1 - de forma 

conservadora, até os dias atuais.  Boa parte destas normas, como sabemos, está ligada à 

definição da família como célula social, idealmente formada por pai, mãe e filhos. Modelo que, 

conforme Ariés (1975), se constrói, historicamente, junto à confirmação dos estados modernos. 

Mas há também neste percurso os imperativos definidores da sexualidade, em processo que 

vinculou esta não só a regras sociais, mas também a articulações biológicas. Algo que impactou 

particularmente a definição e “tratamento” da homossexualidade, permitindo que essa se 

confinasse ao território da patologia tendo sempre, como perspectiva, encaixá-la no espectro da 

normalização (FOUCAULT, 1978).  

Tal situação, sabemos, não se rompeu (ou se rompe, se consideramos o senso comum), 

facilmente. Observando apenas um cenário recente, podemos destacar que o século XX, a 

despeito de ter sido atravessado pelas chamadas revoluções culturais e de comportamento, 

perpetuou uma visão estigmatizada da homossexualidade, que chegou a ser classificada como 

 
1 Não é nossa intenção discutir neste momento tais questionamentos em função do imenso espectro de autores, das 
mais variadas áreas, que focaram estas normatizações. De todo modo, vale ressaltar que, sem dúvida, o advento 
da psicanálise tem um papel significativo, bem como todas as lutas sociais que têm buscado romper com a 
discriminação da mulher na sociedade, no processo de ruptura de tais regras de conduta e identidade.  Por último, 
também precisamos ressaltar que em outro momento desta dissertação, este tema das normatizações e regras 
impostos voltará, mas já na perspectiva do recorte que propomos.  
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“identidade deteriorada” (GOFFMAN, 1963, p.64). Este lugar, portanto, desenhado 

pelopreconceito, norteou e norteia em grande parte as representações do homossexual na mídia, 

incluindo o cinema e a televisão hegemônica. Romper com tais estereótipos implica assumir 

que os homossexuais existem enquanto indivíduos que não se condicionam às normas do 

sistema heterossocial. Também os localizam como integrantes da comunidade LGBTQIA+,  

lócus de indivíduos que resistem, que desconstroem e confundem os papéis de gêneros e 

buscam construir e aprimorar suas lutas em comum. A comunidade LGBTQIA+2, sigla em 

inglês para lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer/questionando, intersexual e assexual cresce 

na perspectiva de ampliar o espectro de gênero e sexo que até dez anos atrás era restrita a apenas 

quatro letras: L, G, B e T. A limitação na sigla deixava de fora grupos específicos que não se 

identificam em nenhuma identidade de gênero ou orientação sexual específica e/ou transitavam 

por todas elas. No que tange a este trabalho, nos interessa explorar a identidade, representação 

e protagonismo social da letra G, gays, homens que sentem atração afetivo-sexual por pessoas 

do mesmo gênero.    

Considerando nosso recorte em território brasileiro, é possível fazer um paralelo deste 

percurso, mesmo que não seja exatamente sincrônico às lutas e conquistas iniciadas e ampliadas 

em outros países do hemisfério norte. De todo modo, observando, apenas, a partir da segunda 

metade do século XX, é possível estabelecer algumas marcas de referência. Para Renan 

Quinalha (2018), por exemplo, o ano de 1978 pode ser apontado como um marco fundamental 

na redemocratização do Brasil e na história do movimento LGBTQIA+. De acordo com o autor, 

 
2 Na sigla LGBTQIA+, o L diz respeito às lésbicas, e o G, a gays, mulheres e homens, respectivamente, que 
sentem atração afetivo-sexual por pessoas do mesmo gênero que o seu; enquanto o B representa as pessoas 
bissexuais, que sentem atração afetivo-sexual por homens e mulheres. Até aqui, a sigla agrega grupos por 
orientações sexuais. A partir do T, a sigla acolhe identidades de gênero dentro do amplo espectro de 
diversidade. Na primeira letra estão incluídos transgêneros, transexuais e travestis: pessoas que se 
identificam com um gênero diferente do que foi designado no nascimento. É o oposto da pessoa cisgênero 
(termo comumente usado na abreviação “cis”, que diz das mulheres e dos homens que se reconhecem 
conforme seu gênero de nascimento). O Q é de queer – quem transita entre os gêneros feminino e masculino, 
e mesmo em outros gêneros fora da binaridade masculino-feminino (o chamado não-binário). A teoria 
queer afirma que a orientação sexual e a identidade de gênero são resultado de uma construção social, e 
não de uma funcionalidade biológica. O I diz respeito ao intersexo – identidade de gênero de pessoas cujo 
desenvolvimento sexual corporal (seja por hormônios, genitais, cromossomos ou outras características 
biológicas) é não-binário; ou seja, não se encaixam na forma binária masculino-feminino. O A volta a se 
referir a orientação sexual. Agrega os assexuais, aqueles que não sentem atração afetivo-sexual por outra 
pessoa, independente de orientação sexual e de identidade de gênero. Por fim, o sinal de mais (+), abriga 
outras possibilidade de orientação sexual e identidade de gênero que existam. É o caso da pessoa que, do 
ponto de vista da orientação sexual, se define pansexual, pessoa que sente atração afetivo-sexual 
independente da identidade de gênero da pessoa. É a orientação sexual mais fluida. Em alguns casos, a sigla 
já tem aparecido escrita com o P ao fim: LGBTQIAP+. 
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a indicação justifica-se porque no primeiro semestre deste ano foi organizado em São Paulo o 

“Somos – Grupo de Afirmação Homossexual”, coletivo pioneiro na articulação do movimento 

homossexual3. A partir do Somos, vários outros grupos foram organizados, buscando parcerias 

com ONGs (dentro e fora do país). Emergia, assim, uma reinvindicação de políticas públicas e 

direitos em direção às diversas instâncias de governo, que conquistou, por exemplo, nos anos 

1980, a despatologização da homossexualidade, retirando-a da lista de doenças do então 

INAMPS, instituto responsável pela assistência médica e previdência social no Brasil. 

Em paralelo a esta conquista, a comunidade homossexual masculina viveu, na mesma 

década, provavelmente o seu mais impactante e importante desafio: a epidemia do vírus do 

HIV, causador da aids, que chegou a ser chamada de “peste gay” pela mídia, o que ampliou, 

ainda mais, a estigmatização da homossexualidade. Já a partir dos anos 1990, as entidades 

LGBTQIA+ tornam-se mais profissionais, nacionalizando as organizações e emergindo novas 

frentes de integração e também de cooptação. A partir destas novas conquistas, o que era 

impensável há quarenta anos tornou-se hoje uma realidade na vida de muitos LGBTQIA+, 

como por exemplo, o casamento entre iguais4 e a adoção de crianças por casais homossexuais5, 

o que colocam estes em equivalência jurídica aos casais heterossexuais.  

Apesar destes avanços, ainda hoje, principalmente na atual gestão política brasileira, 

vivemos um conservadorismo ligado ao perfil sexual no Brasil. Segundo Trevisan (2018), o 

perfil sexual conservador da população brasileira foi confirmado, de modo mais abrangente, 

por uma pesquisa DataFolha realizada nacionalmente em 1998, na faixa entre 18 e 60 anos. O 

autor aponta resultados da pesquisa que refletem a realidade de um país contraditório ao nível 

do paradoxo, por exemplo, que ao mesmo tempo transformou a dança do “bumbum” em mania 

nacional, 44% dos entrevistados afirmam nunca terem praticado sexo anal. Ou, 67% dos 

entrevistados admitem ter realizado relações sexuais pré-maritais, mas 43% ainda considera 

virgindade feminina como necessária antes do casamento. Ou seja, para o autor, há uma 

defasagem entre o que se diz e o que se faz, diagnóstico que marca as características da 

sexualidade no Brasil.  

 
3 Vale mencionar também que em abril de 1978 começa a circular a edição zero do jornal mensal Lampião da 
Esquina, a primeira publicação de abrangência nacional, claramente engajada nas lutas políticas lideradas por 
homossexuais para homossexuais. O jornal tinha sede no Rio de Janeiro e seu coordenador geral era Aguinaldo 
Silva. A ONG Grupo Dignidade reúne em seu site as 37 edições do jornal que estão disponíveis em 
http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2019/04/01-LAMPIAO-EDICAO-00-ABRIL-
1978.pdf 
4 Resolução sobre o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
(Resolução 175, Conselho Nacional de Justiça, 14/05/2013). 
5 Adoção por casais homossexuais já é possível em cerca de 20 países. (Agência Brasil, 18/11/2015) 
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Outro resultado dessa pesquisa também atinge diretamente os direitos da população 

LGBTQIA+ quando 54% das pessoas entrevistadas se dizem contra a legalização da união 

sexual por pessoas do mesmo sexo e 62% se coloca contra a adoção de crianças por casais 

homossexuais. Trevisan aponta que, mesmo após vinte anos da pesquisa, a despeito de alguns 

avanços como a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da união estável entre casais 

do mesmo sexo, uma nova pesquisa realizada pelo Ibope em 2011 aponta cenários semelhantes; 

55% ainda se coloca contra a aprovação do STF pela união de casais homossexuais e 55% 

contra a adoção de crianças por casais do mesmo sexo.  

Já neste fim de década, isto é, em 2019, a situação brasileira pouco parece ter se alterado, 

o que nos leva a considerar que o conservadorismo pode ser um dos grandes empecilhos para a 

liberação sexual da população LGBTQIA+ no Brasil. Um exemplo recente são os 

questionamentos em relação a criminalização da homofobia6, julgada pelo Supremo Tribunal 

Federal, por uma parcela da população e do atual governo Bolsonaro que evoca em nome de 

Deus e parece não viver em um dos países que mais mata LGBTQs no mundo7, evidenciando 

uma lógica perversa e criminosa da prática de superioridade exercida por determinados grupos 

sociais em detrimento à população LGBTQIA+. Outro recente exemplo, em 2020, é a recente 

revogação pelo STF de uma restrição que proibia homossexuais masculinos de doarem sangue. 

Tal restrição deriva de um resquício histórico preconceituoso ligado à epidemia do hiv / aids e 

que, como já comentado, estigmatizou homens gays desde os anos 19808. 

Outra situação recente que confirma a permanência do conservadorismo ligado a 

liberação sexual da população LGBTQIA+, é a evidente perseguição política do atual governo 

brasileiro ao ex-deputado federal Jean Wyllys, único parlamentar até então assumidamente gay 

do congresso brasileiro e que, por motivos de ameaças de morte, saiu do Brasil. Dentre as 

muitas lutas da comunidade LGBTQIA+ defendidas por Wyllys no parlamento brasileiro, está 

a defesa e a segurança jurídica para os novos arranjos familiares que fogem do núcleo de família 

composto por pai, mãe e filhos. O deputado fez duras críticas a projetos de lei como o “Estatuto 

da Família” (2013), que definia, como família, apenas o núcleo composto por um casal 

heterossexual e seus descendentes.   

Um estudo recente do Grupo Gay da Bahia (2017), entidade que levanta dados 

sobre  assassinatos da população LGBTQIA+ no Brasil há 38 anos, registrou  445 

 
6 Bolsonaro diz que STF “se equivocou” ao criminalizar a homofobia e volta a defender ministro evangélico. 
(Folha de São Paulo, 14/06/2019). 
7 Brasil continua líder no ranking de países que mais mata transexuais (Agência Brasil, 14/11/2018). 
8 Supremo Tribunal Federal derruba restrições a doação de sangue por homens gays (G1, 09/05/2020). 
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homicídios desse tipo em 2017. O número aumentou 30% em relação ao ano anterior, que teve 

343 casos. Segundo o levantamento, 2017 foi o ano com o maior número de assassinatos 

desde quando a pesquisa passou a ser feita pelo movimento. De 130 homicídios em 2000, saltou 

para 260 em 2010 e para 445 em 2017. Apesar de ao longo desses anos também ter ocorrido 

um crescimento geral das populações como um todo, há ainda um aumento significativo de 6% 

nos óbitos de pessoas trans no último estudo, de acordo com o grupo. O relatório aponta que 

um LGBTQIA+ morre a cada 19 horas no Brasil.  

A homossexualidade foi alvo fácil de um novo fundamentalismo político, mas em 

paralelo também define regras de consumo e audiência por parte da comunidade, o que 

influenciou a mídia hegemônica em suas produções ao longo dos últimos quase 30 anos, neste 

caso, em muitas novelas da Tv Globo. De acordo com Trevisan (2018), a presença de um casal 

homossexual nas novelas se tornou uma instituição dentro das telenovelas a partir da década de 

1980. Trata-se, segundo o autor, de um tempero picante usado nos momentos apropriados, 

garantindo o crescimento da audiência, de maneira calculada, dentro de uma lógica simples: “o 

assunto gera polêmica, que gera Ibope, que aumenta o faturamento” (op. cit., p.290). O “pink 

money”9 dos homossexuais bem-sucedidos possibilitou um potencial de consumo cada mais 

direcionado a esse público.  

Mas, vale mencionar que antes mesmo da televisão, a presença do homossexual também 

encontrava espaço bastante reconhecido no cinema brasileiro, mais exatamente nas chanchadas, 

gênero que ganhou fôlego a partir da década de 40 e manteve um público amplo por mais de 

15 anos no Brasil (1947-1962). A chanchada tem origem na comédia musical do Teatro de 

Revista, e chega ao cinema após a associação da Atlântida à poderosa cadeia de exibição de 

Luís Severiano Ribeiro, fruto de uma almejada parceria entre produção e o circuito exibidor. 

Segundo Paulo Emílio Sales Gomes (1996), o fenômeno repugnava críticos e estudiosos, por 

evidenciar personagens grotescos de forma “natural”10. Na chanchada não só era frequente a 

presença de personagens travestidos como o próprio gênero se estruturava a partir da paródia 

canibalesca e do travestismo como máscara que aponta para identidades incertas. Essa herança 

do humor oriundo do cinema guiou parte das representações dos homossexuais masculinos nas 

 
9 O termo “pink money” mostra o potencial de consumo da comunidade LGBTQ+ e as marcas tem enxergado isso 
como uma oportunidade mercadológica. O termo teve origem em 1998 durante matéria realizada pela BBC/UK. 
10 Trevisan (2018) também aponta particularidades e exemplos das paródias representadas nos filmes produzidos 
no período da chanchada, como o filme “Carnaval de Fogo” (Watson Macedo, 1949). A obra remonta cenas do 
clássico “Romeu e Julieta” de Shakespeare (1591-1595), em que a personagem Julieta é vivida pelo ator Grande 
Otelo travestida de mulher descrita com tranças negras que vão até o chão, em trêmulos lábios africanos e enormes 
cílios postiços.  
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telenovelas e filmes brasileiros. Um exemplo muito popular vem do grupo humorístico “Os 

Trapalhões”, que fez bastante sucesso na década de 1980 com sucessivos filmes apresentando 

personagens travestidos de mulheres.  

No entanto, a partir dos anos 1990, as exceções são marcantes e já apontam uma 

abordagem humanizada sobre o tema, apesar de ainda evidenciar aspectos negativos ligados 

aos indivíduos LGBTQIA+, como o preconceito, homofobia e racismo, em contraponto a não 

evidenciar a naturalidade do ser gay, ou apresentar um casal gay que fosse reconhecido 

positivamente pela sua afetividade. Um exemplo que hoje pode ser visto como um clássico da 

rejeição popular foi o casal formado por Jefferson e Sandrinho, na telenovela da Rede Globo, 

“A Próxima Vítima” (Silvio de Abreu, 1995), vividos pelos atores Lui Mendes e André 

Gonçalves. Primeiro casal homossexual masculino da televisão e claramente apaixonados, os 

personagens sofreram dois níveis de preconceito: homofobia, por assumirem o namoro, e 

racismo, por serem um casal inter-racial. A rejeição foi tão explícita que, por interpretar 

Sandrinho, o ator André Gonçalves chegou a ser agredido na rua na época da exibição da 

novela. No entanto, segundo Trevisan (2018), o caso mais escandaloso de rejeição à 

homossexualidade, neste caso, feminina, ocorreu na novela Torre de Babel (Denise Saraceni, 

1998), em que duas mulheres lindas, inteligentes e bem-sucedidas mantinham um 

relacionamento homossexual estável. As pressões de setores conservadores da sociedade foram 

tantas que a audiência diminuiu, levando a TV Globo, sua produtora, a matar o casal de lésbicas 

numa providencial explosão de um shopping center. Para o autor, tais reações negativas 

certamente não teriam ocorrido se as personagens lésbicas fossem mal-amadas, grosseiras e 

infelizes, quer dizer, não criassem tanta empatia social com uma imagem positiva. 

O próprio conservadorismo da sociedade brasileira, que é francamente assumido pela 

televisão, torna-se evidente quando se recupera a dificuldade de viabilizar pequenos gestos 

afetivos, como, por exemplo, um beijo na boca entre homossexuais. Clássica cena de uma 

relação amorosa “verdadeira” e indicativa de felicidade plena, o beijo na boca demorou 18 anos 

para ser representado em uma telenovela, considerando tal data a partir do primeiro casal 

explicitamente gay assumido pela televisão, ou seja, o da citada “A Próxima Vítima”. A cena 

afetiva ocorreu em “Amor à Vida” (Walcyr Carrasco, 2013), da Rede Globo, e foi amplamente 

debatida pela imprensa11, sendo que, na trama, o casal gay em questão, formado por Niko 

(Thiago Fragoso) e Félix (Mateus Solano) teve um final feliz. Tanto o beijo como a felicidade 

“para sempre” foram possíveis, provavelmente pela empatia que o personagem Niko provocou 

 
11 Final de “Amor à Vida” tem primeiro beijo gay em novela da Globo. (G1, 31/01/2014). 
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no público, bem como o sucesso de Félix12 que, enquadrado inicialmente como um vilão 

socialmente preconceituoso, sofre uma reviravolta e torna-se humilde, mudança consolidada 

justamente pela relação afetiva com Niko. Este, por sua vez, havia sofrido perda amorosa após 

seu marido ter se apaixonado por uma mulher no processo de reprodução assistida vivido pelo 

casal.  

Segundo Trevisan (2018), a verdade é que personagens homossexuais tendem a fazer 

tanto mais sucesso quanto maior for a curiosidade do público: a lógica perversa do mercado 

passa pela conveniente institucionalização do olhar voyeur, amplamente explorada, em especial 

pela mídia eletrônica. Assim, reforçada por mais essa proibição, resguarda-se a necessidade de 

consumo mórbido da homossexualidade, com amplas conveniências comerciais. Dentro dessa 

mesma lógica, também o cinema passou a multiplicar personagens homossexuais, inclusive, 

migrando estes da televisão para o cinema, apresentando personagens homossexuais de forma 

caricata e estereotipada. Um exemplo recente é o personagem Crô, interpretado pelo ator 

Marcelo Serrado, da novela “Fina Estampa” (2012) com autoria de Aguinaldo Silva e direção 

de Wolf Maya.   

Crô é um personagem secundário em “Fina Estampa”, fiel mordomo da milionária 

Tereza Cristina (Christiane Torloni) que se destaca na trama com seu visual moderno e seu 

comportamento devoto à patroa e utiliza muitas expressões e gírias associadas à antigas cidade 

do Egito Antigo, como “Rainha do Nilo”, “Pitonisa de Tebas”, “Poderosa de Gizé”, dentre 

outras. Na trama, Crô tem um namorado, mas não revela sua identidade a ninguém, nem mesmo 

a sua patroa. Com o desaparecimento da patroa, Crô herda 50% de seus bens e a mansão da 

família, assumindo uma vida de luxo que sempre sonhou. Até o fim da novela, o personagem 

se recusa a revelar quem é seu namorado. Talvez este segredo tenha feito com que novos autores 

descobrissem um filão de sucesso a partir do personagem, com sucessivas continuações da 

trama em novas mídias. 

O longa metragem “Crô, O Filme” (Bruno Barreto, 2013) que teve mais de 2 milhões 

de espectadores em sala de cinema foi o ponto de partida no cinema. O sucesso em bilheteria 

garantiu a continuação com “Crô, em Família” (Cininha de Paula, 2018) com quase meio 

milhão de espectadores em sala de cinema o que configura uma empatia do brasileiro ao 

estereótipo do homossexual como entretenimento. A comédia continua a retratar a história de 

um mordomo, vivido por Marcelo Serrado, repleto de trejeitos e afetações afeminadas.  

 
12  Mesmo com suas “maldades” iniciais, a personagem agrada excepcionalmente o público, anulando, 
inclusive, o protagonismo da sua irmã, interpretada por Paolla Oliveira.  
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Um contraponto a este tipo de representação homossexual, em obras ficcionais recentes, 

são os filmes ficcionais brasileiros “Hoje eu quero voltar sozinho” e “Tatuagem”. Ambos, 

chegaram à sala de cinema e conseguiram traduzir a homossexualidade masculina de forma 

natural, sem trejeitos ou afetações. “Hoje eu quero voltar sozinho” (Daniel Ribeiro, 2014) teve 

mais de 204,7 mil espectadores em sala de cinema e foi indicado ao Oscar em 2015. O drama 

apresenta uma história universal, a descoberta do primeiro amor, porém com características 

muitos específicas como a homossexualidade e a deficiência física. O protagonista gay e cego, 

que não é visto em estereótipos sociais já mencionados, conseguiu trazer novas representações 

do homossexual no Brasil. O número de espectadores em sala de cinema dos filmes 

mencionados é uma métrica importante como um indicador do interesse da sociedade brasileira 

na abordagem da homossexualidade masculina afirmada por estereótipos. 

Já o longa metragem “Tatuagem” (Hilton Lacerda, 2013) obteve alcance ainda menor 

em sala de cinema, com quase 22mil espectadores. A trama se passa no Brasil dos anos 1978, 

na cidade pernambucana do Recife, em plena ditadura. Um grupo de artistas provoca o poder e 

a moral estabelecida com seus espetáculos e interferências públicas sob o comando de Clécio 

Wanderley (Irandhir Santos). A vida do personagem se transforma ao conhecer Fininha (Jesuíta 

Barbosa), o soldado Arlindo Araújo, em um mix de arte, contravenção, amor e anarquia. Apesar 

da pouca adesão de público no segmento das salas de cinema, o filme ganhou prêmios no 

Festival do Rio 2013 (Melhor Filme de Ficção pelo voto popular, Prêmio FIPRESCI, Prêmio 

Especial do Júri Ficção, Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante), e três prêmios no 41º 

Festival de Gramado (Melhor Longa-metragem, Melhor Ator e Melhor Trilha Musical).  

De todo o modo, é possível verificar em recentes longas metragens documentários 

brasileiros um novo olhar dos cineastas sobre trazer à tona uma “humanização” dos personagens 

através de relatos reais de indivíduos, personagens não ficcionais, apresentando estas 

identidades, muitas vezes ainda carregada de trejeitos e estereótipos, mas com um ativismo 

intrínseco, como nos casos dos longas metragens “Favela Gay” (Rodrigo Felha, 2014), “Meu 

Corpo é Político” (Alice Riff, 2017) e “Meu Nome é Jacque” (Angela Zoé, 2016). Todos os 

três longas metragens documentários chegaram a sala de cinema e também a TV através de 

incentivos com canais de Tv como o Canal Brasil e a Globo News, que participaram com aporte 

financeiro durante a produção. 

“Favela Gay” (Rodrigo Felha, 2014) acompanha personagens LGBTQIA+ nas favelas 

do Rio de Janeiro. Questões como homofobia, preconceito, aceitação da família, trabalho e o 

dia a dia com a sociedade são levantadas a convite de personagens diversos, que estão desde o 
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asfalto até no tráfico e na igreja evangélica. Momentos marcos do documentário são o Carnaval 

no Rio de Janeiro, a primeira Parada Gay da Rocinha, o jogo do Gaymado e o clássico baile 

funk da favela. Enquanto “Favela Gay” acompanha personagens LGBTQIA+ nas favelas do 

Rio, o longa metragem “Meu Corpo é Político” (Alice Riff, 2017) acompanha o cotidiano de 

quatro militantes LGBTQIA+ que vivem na periferia de São Paulo. A partir da intimidade e do 

contexto social de cada um são levantadas questões contemporâneas sobre a população 

transexual e suas lutas políticas.  

Acompanhando a temática ligadas às lutas políticas, o documentário “Meu Nome é 

Jacque” (Angela Zoé, 2016) sobre a ativista transexual Jacqueline Rocha Cortes que vive com 

HIV há mais de 20 anos. Militante pela causa do HIV/Aids, Jacque tem a vida marcada por lutas 

e conquistas, chegando a trabalhar como representante do governo brasileiro na Organização 

das Nações Unidas. Hoje casada e mãe de dois filhos, mora numa pequena cidade, levando uma 

vida voltada para a maternidade, a família e a espiritualidade.  

Para a construção desta pesquisa, busco verificar 2 filmes documentários independentes, 

“BICHAS, o documentário” (Marlon Parente, 2016) e “Xampy” (Daniel Wierman e Paulo 

Menezes, São Paulo, 2014), que não contaram com apoio financeiro de grandes corporações 

televisas e que optaram pela internet como janela de exibição. Através desta opção pela internet 

como janela de exibição, busco verificar possíveis impactos na linguagem dos filmes, bem 

como em seus modos de produção e distribuição. O média metragem “BICHAS, o 

documentário” (2016, 38min57seg) do recifense Marlon Parente, um dos filmes objeto deste 

trabalho, apresenta 06 jovens e suas opiniões em torno dos significados sobre a palavra “bicha”. 

Já o curta metragem “Xampy” (2014, 17min36seg) dirigido pelos paulistanos Daniel Wierman 

e Paulo Menezes apresenta a vida do host de festas Xampy num enredo sobre noite, drogas, 

preconceito e superação. Ambos os filmes abordam a questão de identidade e preconceito 

associadas ao homossexual masculino. É justamente a existência de uma identidade específica 

associada ao homossexual masculino que gerou a inquietação deste trabalho, isto é, refletir 

sobre identidades homossexuais masculinas e a presença destas em obras audiovisuais.  

Tal interesse decorre, entre outros motivos, pela constatação do quanto, ainda, apesar 

de todas as lutas, o preconceito contra o homossexual se mantém. Segundo Heller (1970), “o 

preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidianos” (p.43). Para a autora, 

assumimos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados pelo meio em que crescemos e 

pode-se passar muito tempo até percebermos com atitude crítica esses esquemas recebidos. Isso 

depende da época e do indivíduo. Em períodos estáticos, passam-se frequentemente gerações 
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inteiras sem que se problematize os estereótipos de pensamento e comportamento. Para a autora 

todo preconceito é moralmente negativo porque impede a autonomia do homem, ou seja, 

diminui sua liberdade relativa diante do ato de escolha, ao deformar, estreitar a margem real de 

alternativa do indivíduo. Com isso, pode-se considerar que no início do movimento 

LGBTQIA+ no Brasil, há mais de 40 anos, passou-se muito tempo sem que se problematizasse 

a homossexualidade masculina, evidenciando os símbolos ligados a estereótipos caricatos e 

negativos, sem destaque a formas positivas do que é ser homossexual no Brasil. 

Em função dos filmes levantados, a metodologia desta pesquisa seguiu o seguinte 

percurso. Objetivamente, a experiência profissional como produtor executivo da plataforma 

online de filmes brasileiros independentes Canal O Cubo (canalocubo.com) permitiu um 

levantamento de obras audiovisuais documentais independentes que têm como protagonistas 

indivíduos do movimento LGBTQIA+. Além disso, também por este papel profissional, estive 

presente diretamente na produção de obras ficcionais voltadas à temática LGBTQIA+, e no 

processo de curadoria do Festival O Cubo de Cinema, em sua 5a edição em 201813. Tal fato 

garantiu a participação de curtas do Canal O Cubo no programa de Tv “Cinema em Outras 

Cores” apresentado por Jean Wyllys no Canal Brasil e que propõe uma reflexão acerca da 

diversidade sexual, apresentando curtas que retratam as dores, os amores e as lutas das lésbicas, 

homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis, bem como às demais identidades de gênero 

existentes. 

No segundo capítulo desta pesquisa pretende-se apresentar questões sobre identidade e 

representação homossexual, bem como um percurso do cinema LGBTQIA+ no audiovisual 

brasileiro sob a ótica do ativismo e militância a fim de justificar os filmes selecionados a partir 

do Canal O Cubo. Sobre as questões que envolvem as identidades homossexuais, realiza-se 

uma reflexão sobre a construção teórica das identidades, com recorte bibliográfico em autores 

que abordam este campo teórico tais como Stuart Hall (1992), Mafessoli (1996), Judith Butler 

(1999) e Tomas Tadeu da Silva (2000). Já as representações do cotidiano e mídia, são realizadas 

com recorte bibliográfico em autores que abordam estes campos teóricos atravessados em 

termos latentes ao universo LGBTQIA+ tais como estigma (GOFFMAN, 1963), preconceito 

(HELLER, 1970), saber gay (FOUCAULT, 1979), vontade de liberdade (BAUMAN, 1998), 

neotribalismo (MAFFESOLI, 1998) e ética bixa (PACO VIDARTE, 2019). 

 
13 V Festival O Cubo de Cinema no CCJF/RJ realizado em agosto/2018. 
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Em seguida, recuperamos a história do movimento LGBTQIA+ no Brasil discutida sob 

a ótica do ativismo e militância; algo que interessa a esta pesquisa. Na história do movimento 

LGBTQIA+ e sua relação com os termos ativismo e militância, realiza-se um levantamento das 

características semânticas de ambos os termos. Entender as características da militância e do 

ativismo homossexual no Brasil e suas relações é um caminho para a compreensão na pesquisa 

sobre identidades homossexuais e o audiovisual brasileiro. Fechando este capítulo sobre a 

produção audiovisual LGBTQIA+ no Brasil, é proposto apresentar um panorama dos festivais 

e um recorte dos filmes LGBTQIA+, em diferentes gêneros, exibidos em sala de cinema e 

festivais; para em seguida apresentar o Canal O Cubo (www.canalocubo.com) como exemplo 

de uma possível janela de exibição de filmes na internet, e sua relação com o ciberativismo, a 

produção de filmes LGBTQIA+ e as obras em análise nesta dissertação. Ainda neste capítulo é 

apresentada as obras em análise e os enlaces possíveis entre os processos de produção e 

distribuição destas obras. A escolha dos documentários deu-se pela seleção de obras 

audiovisuais de não ficção existentes no catálogo do Canal O Cubo e que evidenciassem 

homossexuais masculinos entre seus personagens alinhados à questões da identidade e 

representação do homossexual masculino na sociedade. Em adição a isso, percebeu-se também 

que a diferença de narrativas existentes entre as duas obras selecionadas traria diversidade à 

análise fílmica.   

No terceiro capítulo realizamos a análise fílmica do curta “Xampy”, realizando um 

estudo sobre os marcos narrativos, o protagonismo social e o corpo protagonizado pelo 

personagem Emanuel Xampy. E no último capítulo evidencio a análise fílmica de “BICHAS, o 

documentário”, realizando um estudo sobre os marcos narrativos, a construção dos personagens 

e seus corpos a partir do média metragem. O percurso metodológico abrange além de análise 

fílmica, entrevista com o diretor e análise de informações da obra e seus personagens obtidas 

na internet. 
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2. IDENTIDADE E REPRESENTAÇÃO HOMOSSEXUAL 
  

Neste capítulo a proposta central é discutir a identidade e representação homossexual, 

bem como investigarmos as problematizações através de um recorte no cinema LGBTQIA+ no 

audiovisual brasileiro. Busca-se compreender como a construção teórica das identidades e seus 

significados, cultural e socialmente atribuídos, se relacionam às questões da representação 

homossexual no cotidiano e na mídia como, por exemplo, ao utilizamos a expressão “bicha” 

para se referir a um homossexual masculino, ou no entendimento dos estudos dos corpos na 

análise do aspecto performativo da produção da identidade; ou, ainda, como as representações 

do homossexual evidenciadas na mídia influenciam na existência do indivíduo homossexual. 

Em seguida, analisamos o percurso do movimento LGBTQIA+ no audiovisual sob a 

ótica dos termos ativismo e militância e da distribuição audiovisual de filmes LGBTQIA+ 

evidenciando o Canal O Cubo como um exemplo de ciberativismo no audiovisual brasileiro. 

Também procuramos abordar os modos de produção e exibição dos filmes em análise na 

dissertação e possíveis enlaces entre estes processos. A metodologia utilizada para definir este 

vínculo abrange entrevistas com os diretores dos filmes e análise dos dados destas obras, em 

termos de citações (críticas, comentários, publicidade, etc) disponíveis na internet. Os dados 

foram obtidos através do perfil do Canal O Cubo, imprensa em geral e demais canais em que 

os filmes são distribuídos. Neste sentido, procura-se compreender quais características podem 

ser específicas de uma obra audiovisual distribuída na internet, isto é, se a internet influencia 

na produção e distribuição das obras audiovisuais produzidas. Neste subcapítulo, portanto, a 

proposta é destacar os processos de produção e exibição dos filmes nesta dissertação discutindo, 

pontualmente, as marcas, que, para nós, ambas as obras ressaltam, conforme o olhar que 

assumimos nesta pesquisa. 

 
2.1  Questões em torno da identidade 

Não são poucos os autores que definiram o homem da sociedade moderna com uma 

identidade bem definida e localizada no mundo social e cultural. No entanto, uma mudança 

estrutural está fragmentando e deslocando as identidades culturais de classe, de sexualidade, de 

etnia, de raça e de nacionalidade. As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estão em declínio. Se antes elas eram sólidas localizações, nas quais os 

indivíduos se encaixavam socialmente, hoje se encontram com fronteiras menos definidas, o 

que provoca no indivíduo uma “crise de identidade”, argumento este desenvolvido pelo 

sociólogo Stuart Hall (1992) para definir a identidade cultural na pós modernidade. 
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A passagem da modernidade à pós-modernidade na cultura contemporânea emerge nos 

anos 1970 em um cenário definido por uma estética cultural que privilegia a heterogeneidade e 

a diferença como forças libertadoras na redefinição do discurso cultural. Segundo Harvey 

(1989) a pós modernidade é um campo de opiniões e forças políticas conflitantes que 

delimitaram um determinado conceito que se representa como alguma espécie de reação a 

modernidade. A modernidade foi identificada com a crença no progresso linear, nas verdades 

absolutas, no planejamento racional de ordens sociais ideais, e com a padronização do 

conhecimento e da produção. Já a pós modernidade, em contraste, é marcada pela 

fragmentação,  indeterminação e a intensa desconfiança de todos os discursos universais ou 

“totalizantes”. 

Retornando à questão da identidade, Stuart Hall distingue três concepções de identidade 

a partir do sujeito do Iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno, que, de certa 

forma, também evidencia uma transição do conceito de identidade do sujeito moderno ao 

sujeito pós moderno. Para o autor, o sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da 

pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das capacidades de 

razão, de consciência e de ação, cujo “centro” consistia num núcleo interior, que emergia pela 

primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo 

essencialmente o mesmo – contínuo ou idêntico a ele  –ao longo da existência do indivíduo. O 

centro essencial do “eu” era a identidade de uma pessoa. 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo moderno e 

a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas 

era formado na relação com “outras pessoas importantes para ele”, que mediavam para o sujeito 

os valores, os sentidos e os símbolos – a cultura  – dos mundos que ele habitava. Neste sentido, 

a identidade é formada na “interação” entre o “eu” e a sociedade. A identidade que estabiliza 

tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente 

mais unificados e predizíveis. 

Segundo Hall (1992), a partir de mudanças estruturais e institucionais, as identidades 

que asseguravam-se na conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura 

estariam entrando em colapso (p. 11). O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou–se mais provisório, variável e 

problemático. Segundo o autor, esse processo produz o sujeito pós–moderno, conceitualizado 

como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. A identidade torna–se uma 
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celebração móvel: formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais 

somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. 

À medida que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, 

somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 

possíveis, com as quais poderíamos nos identificar (a cada uma delas); ao menos 

temporariamente. Hall acredita que nenhuma identidade singular – por exemplo, de classe 

social, pode alinhar todas as diferentes identidades como uma “identidade mestra”. Única, 

abrangente, na qual se pudesse, de forma segura, basear uma política. As pessoas não 

identificam mais seus interesses sociais exclusivamente em termos de classe, a classe não pode 

servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da qual todos os 

variados interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam ser reconciliadas e 

representadas.  

Segundo o autor, a teoria de Freud de que nossas identidades, nossa sexualidade, e a 

estrutura de nossos desejos são formadas com base em processos psíquicos e simbólicos do 

inconsciente, que funcionam de acordo com uma “lógica” muito diferente daquela da razão, 

arrasa com o conceito do sujeito racional provido de uma identidade fixa e unificada. Para o 

autor, a identidade é realmente algo formado ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento. Existe 

sempre algo “imaginário” ou “fantasiado” sobre sua unidade. Ela permanece sempre 

incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada”. As partes “femininas” do 

“eu” masculino, por exemplo, que são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 

inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta. (HALL, 1992, p. 24)  

Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de 

identificação, e vê–la como um processo em andamento. A identidade surge não tanto da 

plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza 

que é “preenchida” a partir do nosso exterior, pelas formas através das quais nos imaginamos 

ser vistos pelos outros. Segundo Hall, o “poder disciplinar” cunhado por Foucault, que se 

desdobra ao longo do século XIX, chegando ao seu desenvolvimento máximo no início do 

século XX, pode ser analisado como um descentramento da identidade e do sujeito. O objetivo 

do poder disciplinar consiste em manter “as vidas, as atividades, o trabalho, as infelicidades, e 

os prazeres do indivíduo”, assim como sua saúde física e moral, suas práticas sexuais e sua vida 

familiar, sob estrito controle e disciplina, com base no poder dos regimes administrativos, do 
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conhecimento especializado dos profissionais e no conhecimento fornecido pelas “disciplinas” 

das ciências sociais.  

Os novos movimentos sociais também podem ser analisados como um descentramento 

do sujeito na pós modernidade, que emergiram durante os anos 1960, porque suspeitavam de 

todas as formas burocráticas de organização e favoreciam a espontaneidade e os atos da vontade 

política. Eles refletiam o enfraquecimento ou o fim da classe política e das organizações 

políticas de massa com ela associadas, bem como sua fragmentação em vários e separados 

movimentos sociais. Cada movimento apela para identidade social de seus sustentadores, a 

política de identidade – uma identidade para cada movimento, uma identidade diferente para 

cada movimento. Stuart Hall (1997) acredita que a identidade e a diferença se relacionam.  

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou 

representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou–

se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma 

política de identidade (de classe) para uma política de diferença. Ernesto Laclau (1990) 

argumenta que as sociedades da pós-modernidade são caracterizadas pela diferença, uma vez 

que são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma 

variedade de diferentes “posições de sujeito” – isto, é, identidades – para os indivíduos. Kathryn 

Woodward (1997) também acredita que a identidade é, na verdade, relacional, e a diferença é 

estabelecida por uma marcação simbólica relativamente a outras identidades. Segundo a autora, 

ao analisar como as identidades são construídas, percebe-se que suas formações são 

relativizadas com outras identidades, ou seja, relativizadas ao que não são. Já Tomas Tadeu da 

Silva (2000) também compreende que identidade e diferença estão em uma relação de estreita 

dependência, afirmando que a forma como expressamos a identidade tende a esconder essa 

relação: 

 

Quando digo “sou brasileiro” parece que estou fazendo referência a uma 
identidade que se esgota em si mesma. “Sou brasileiro”- ponto. Entretanto, eu 
só preciso fazer essa afirmação porque existem outros seres humanos que não 
são brasileiros. Em um mundo imaginário totalmente homogêneo, no qual 
todas as pessoas partilhassem a mesma identidade, as afirmações de 
identidade não fariam sentido. De certa forma, é exatamente isto que ocorre 
com nossa identidade de “humanos”. É apenas em circunstâncias muito raras 
e especiais que precisamos afirmar que “somos humanos”. (SILVA, 2000, 
p.75) 
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O autor coloca em questão que esta afirmação de identidade “sou brasileiro”, na 

verdade, é parte de uma extensa cadeia de negações, de expressões negativas de identidade, de 

diferenças. Em um paralelo ao contexto deste trabalho, por trás da afirmação “sou bicha”, deve-

se ler: “não sou hetero”, “não sou bissexual”, e assim por diante, numa cadeia quase 

interminável. Segundo o autor, a diferença é um produto derivado da identidade. Além disso 

identidade e diferença são interdependentes, e partilham uma importante característica: ambas 

são resultado de atos de criação linguística; logo, somos nós quem as fabricamos, no contexto 

de relações culturais e sociais. E, também, que a identidade e diferença estão em conexão com 

relações de poder. Isto é, que o poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode 

ser separado das relações mais amplas de poder, pois implicam, sempre, em operações de incluir 

e excluir: 

 

São outras marcas da presença do poder: incluir/excluir (“estes pertencem, 
aqueles não”); demarcar fronteiras (“nós e eles”); classificar (“bons e maus”; 
“puros e impuros”; “desenvolvidos e primitivos”;  “racionais e irracionais”); 
normalizar (nós somos normais; eles são anormais”). A afirmação de 
identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de 
incluir e de excluir. (SILVA, 2000, p.83) 
 

 
 Neste caso, a identidade é um significado – cultural e socialmente atribuído – resultado 

de atos de criação linguística e associadas a sistemas de representação. Porém, segundo o autor, 

remeter identidade e diferença aos processos discursivos e linguísticos que as produzem pode 

significar, outra vez, simplesmente fixá-las, se nos limitarmos a compreender as identidades de 

uma forma puramente descritiva. Será o conceito de performatividade, desenvolvido sobretudo 

pela teórica Judith Butler (1999), responsável por deslocar a ênfase na identidade como 

descrição, como “aquilo que é” para a ideia de “tornar-se”,  uma concepção da identidade como 

movimento e transformação. Segundo Judith Butler (1999), a mesma repetibilidade que garante 

a eficácia dos atos performativos que reforçam as identidades existentes pode significar também 

a possibilidade da interrupção das identidades hegemônicas, com o que concorda Tomas Tadeu 

da Silva: 

 

A repetição pode ser interrompida. A repetição pode ser questionada e 
contestada. É nessa interrupção que residem as possibilidades de instauração 
de identidades que não representem simplesmente a reprodução das relações de 
poder existentes. É esse possibilidade de interromper o processo de “recorte e 
colagem, de efetuar uma parada no processo de “citacionalidade” que 
caracteriza os atos performativos que reforçam as diferenças instauradas, que 
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torna possível pensar na produção de novas e renovadas identidades. (SILVA, 
2000, p.95) 

 

Por exemplo, quando utilizamos a expressão “bicha” para se referir a um homossexual 

masculino, não estamos simplesmente manifestando uma opinião que tem origem plena e 

exclusiva em uma intenção. O processo de “recorte e colagem” a que o autor se refere é um 

recorte no sentido em que retiramos a expressão “bicha” do contexto social mais amplo em que 

a expressão foi tantas vezes enunciada de modo ofensivo, e produzimos uma colagem no 

sentido em que ela reaparece sob o disfarce de uma exclusiva opinião, resultado de uma 

exclusiva operação mental. É essa citação que recoloca o enunciado negativo atribuído à 

identidade do homossexual masculino. Uma citação que tem sua origem em um sistema mais 

amplo de operações de citação, de performatividade e, finalmente, de definição, produção e 

reforço de novas e renovadas identidades. 

Um elo essencial do aspecto performativo da produção da identidade está na relação 

com o corpo. Conforme Michel Maffesoli (1996), o corpo constitui uma das formas de “situar 

uns em relação aos outros” e é “causa e efeito da comunicação”, parte fundamental da interação 

social. Segundo o autor “há uma erótica dos corpos, isto é, eles, na perspectiva de uma estética 

generalizada, são fatores de união, criam uma comunidade”. (MAFFESOLI, 1996, p.149). O 

autor afirma que a (forma) compartilhada que funda uma comunidade é fruto de uma erótica 

dos corpos em seu sentido mais simples, o que leva esta a uma agregação. Segundo o autor, 

retomando uma metáfora teológica, na liturgia (social), o sacramento (da forma), a relação com 

o corpo, torna visível a força invisível do estar-junto fundamental (MAFFESOLI, 1998, p. 131). 

Esse diagnóstico ganha densidade se concordarmos com Marcel Mauss para quem os 

gestos, tidos como “naturais”, na realidade, são fortemente permeados pela cultura, são 

expressões da cultura. Assim, modos de andar, nadar, correr, dormir são socialmente 

construídos, são aprendidos, não dados naturalmente: “todos esses modos de agir são técnicas, 

são as técnicas do corpo” (1985, p.371). Nessa perspectiva cultural, Denise Siqueira (2017) 

aponta que o corpo tem destacada dimensão simbólica, explicitando valores, hierarquias e 

tensões sociais. Como obra do social, o corpo emerge como espaço onde a cultura é inscrita 

pelos atores sociais, mas também, à revelia deles. Porque mesmo sendo expressão do social, o 

corpo também pode ser transgressor, o que faz dele um instrumento político.  

Na relação entre a identidade, corpo e a apresentação de novas identidades LGBTQIA+, 

podemos ressaltar ainda a potência social do estar junto, dentro de uma lógica que constitui a 

hipótese de Maffesoli (1998) sobre a socialidade. Para o autor, partilhar uma orientação sexual 
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determina o estar-junto, de forma que isto se torne uma proteção contra quaisquer imposições, 

esclarecendo numerosos reagrupamentos contemporâneos que, ao mesmo tempo, se definem a 

partir de um território e de uma partilha afetual. E é isso que nos interessa analisar no próximo 

tópico, isto é, o como as identidades homossexuais podem ser influenciadas por novos sistemas 

de representação.  

 

2.2 A identidade homossexual e suas representações 

Um dos primeiros autores a fazer registros da questão homossexual associada à 

identidade dos indivíduos e sua informação social foi Erving Goffman (1963). Esse pioneirismo 

merece ser destacado porque permite observar um percurso de preconceito que desenha um 

cenário de tensão e luta onde, esquematicamente, se pode colocar a cultura conservadora versus 

a luta contra o estigma. Ou seja, em sua obra Goffman (1963) traz a noção de manipulação do 

estigma como algo que pertence à vida pública, ao contato com estranhos ou desconhecidos, 

colocando a intimidade como o outro extremo, e dá como exemplo os homossexuais como 

indivíduos estigmatizados que se preocupam em esconder algo vergonhoso. 

A ponderar a época de escrita do autor, o uso do termo “homossexualismo”, ao invés de 

“homossexualidade” já revela a associação do termo enquanto doença, preconceito enraizado 

na sociedade moderna e nas reflexões sobre estigma e as identidades pelos homossexuais:  

 
Embora seja comum que um homossexual declare que seu desvio não é uma 
doença, é interessante o fato de que, quando resolve consultar alguém, a pessoa 
escolhida quase sempre seja o médico de sua família. A maioria das pessoas 
com quem conversamos desejavam ardentemente esconder o homossexualismo 
de sua família. Mesmo alguns daqueles que procediam em público de maneira 
bastante aberta, eram bastante cuidadosos no sentido de evitar que levantassem 
suspeitas no círculo familiar. (G. WESTWOOD, A. MINORITY, 1960, p.40) 
 

É fato que na pesquisa do autor está intrínseco um machismo e preconceito oriundo 

muitas vezes dos protocolos internacionais que ainda consideravam a homossexualidade como 

patologia associada a distúrbios mentais. O homossexualismo passou a existir na CID 

(Classificação Internacional de Doenças) a partir da 6a revisão (1948), da categoria 320-

Personalidade Patológica sendo localizado como um dos termos de inclusão da subcategoria 

320.6, isto é, na de desvio sexual. Segundo Laurenti (1984) manteve-se assim revisão seguinte 

(1955) e, na 8a revisão (1965), o homossexualismo saiu da categoria “Personalidade Patológica” 

para se localizar na de “Desvios e Transtornos Sexuais (código 302), sendo que a sub-categoria 

específica passou a 302.0 Homossexualismo. Dez anos depois, ou seja, em 1975, há uma nova 
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revisão da CID, no entanto, esta manteve o homossexualismo na mesma categoria e sub-

categoria, porém já levando em conta opiniões divergentes de escolas psiquiátricas. No Brasil, 

a retirada da homossexualidade da lista de doenças do Instituto Nacional de Assistência Médica 

e Previdência Social (INAMPS) acontece somente em 1985, ato configurado em um marco na 

história do movimento LGBTQIA+ no Brasil. Já em âmbito internacional, somente no dia 17 

de maio de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexulidade da lista 

internacional de doenças. 

Se em termos médicos ou de classificação como doença, o fim do caráter patológico da 

homossexualidade demorou praticamente 40 anos para acontecer, em relação ao preconceito da 

população na direção dos homossexuais o percurso é ainda mais complexo. Sobre preconceito, 

Heller (1970, p.43) aponta que “o preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento 

cotidianos”. Para a autora, assumimos estereótipos, analogias e esquemas já elaborados no meio 

em que crescemos e pode-se passar muito tempo até percebermos com atitude crítica esses 

esquemas. Isso depende da época e do indivíduo. Em períodos estáticos, passam-se 

frequentemente gerações inteiras sem que se problematizem os estereótipos de pensamento e 

comportamento (HELLER, 1970, p. 43-44). Com isso, pode-se considerar que quando a 

homossexualidade ainda era tratada como doença entendida como homossexualismo em obras 

de autores como Goffman (1963), passou-se muito tempo sem que se problematizasse a 

sexualidade do indivíduo.  

Neste sentido, é importante voltar a destacar os anos 1980 como um período em que 

diversos autores passam a abordar a homossexualidade a partir do viés coletivo, social e político 

e não mais sob o olhar da patologia e do pecado. Segundo Prado e Machado (2012), a teoria 

queer, por sua definição teórico-metodológica, contribuiu significativamente para a mudança, 

produzindo e induzindo a produção de um novo olhar e lançando novas perspectivas sobre 

gênero e homossexualidade. Para os autores, tal contribuição mobiliza novas reflexões que 

repensam desde a semântica à questão de identidade sexual, militância, luta política e social 

com mais engajamento sobre a temática, de modo que seja repensado o caráter naturalista, os 

rótulos e desconstruindo a heteronormatividade e o preconceito social.  

Tal contribuição também foi reforçada por Silva (2000) que afirma que as teorias 

feminista e queer contribuíram, de forma decisiva, para o questionamento das oposições 

binárias – masculino / feminino, heterossexual/homossexual – nas quais se baseia o processo 

de fixação das identidades de gênero e das identidades sexuais. Segundo o autor,  a 
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possibilidade de “cruzar fronteiras” e de ”estar na fronteira”, de ter uma identidade ambígua, 

indefinida, é uma demonstração do caráter “artificialmente” imposto das identidades fixas.  

 

O cruzamento de “fronteiras” e o cultivo propositado de identidades  ambíguas 
é, entretanto, ao mesmo tempo uma poderosa estratégia política de 
questionamento das operações de fixação da identidade. A evidente 
artificialidade da identidade das pessoas travestidas e das que se apresentam 
como drag-queens, por exemplo,  denuncia a – menos evidente – 
artificialidade de todas as identidades. (SILVA, 2000, p.89) 
 
 

Já Trevisan (2018) destaca que é na década de 90 que a ideia da visibilidade, ou seja, a 

vantagem política de se mostrar socialmente “assumido”, isto é, explicitar claramente sua 

orientação homossexual como a ser percebida, ganha espaço na comunidade. Tal posição 

também alinha a militância LGBT 14  à apresentação de novas identidades de modo a 

desconstruir antigos estereótipos. O sujeito homossexual, por sua vez, pode ter a intenção, 

mesmo que temporariamente, de criar impressões específicas, como é o caso da associação ao 

termo “bicha” como referência ao homossexual masculino difundida por alguns grupos do 

movimento ativista de acordo com autores tais como o filósofo espanhol e psicanalista Paco 

Vidarte (2019).  

Vidarte (2019) entende a “bicha” com um sujeito político. Segundo o autor, a existência 

política da “bicha” nasce de uma posição de sujeito que luta. Uma posição de sujeito que surge 

de uma decisão voluntária, estratégica, conjuntural a partir de uma situação de opressão e 

injustiça dada. Afinal, ainda de acordo com o autor, não precisa ser nenhum intelectual para 

identificar a homofobia e, nesta condição, se converter de simples praticante de uma conduta 

sexual estereotipada a um verdadeiro sujeito político. De todo modo, o fato é que esta 

denominação permanece. Um exemplo até os dias atuais de grupos dentro do movimento 

homossexual que se entendem como “bichas” é o grupo dos personagens em evidência nos 

documentários em análise nesta pesquisa. 

Já MacRae (2018) aponta que na categoria dos movimentos homossexuais no Brasil há 

uma diversidade de grupos alinhados por aspectos políticos, culturais e sociais; e isso acentua-

se ainda mais pela dicotomia ativo/passivo que permanece muito difundida no gueto e na mídia. 

Contra a dicotomia “ativo/passivo”, “dominador/dominado” e outras relações de poder que 

reproduzem o machismo dentro dos movimentos homossexuais, estes passam a propor novas 

identidades baseadas em relações sexuais/afetivas essencialmente igualitárias. Neste contexto, 

 
14 Neste período a sigla vigente era LGBT associada às categorias de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. 
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o termo bicha se adensa em relação a outros termos mais tradicionais tais como “entendidos”, 

conforme MacRae: 

 

[...] Ao propor um novo personagem a bicha, representada como militante e 
consciente, busca-se esvaziar a palavra, bem como o conceito, de suas 
conotações negativas. Classificar-se como bicha tornou-se uma forma de 
assumir uma homossexualidade considerada mais “consciente” do que a dos 
entendidos e uma forma de obrigar a opinião pública a reconsiderar suas 
atitudes em relação à homossexualidade em geral. Outros apontavam para os 
aspectos mais marginais e estigmatizantes do termo, concebendo a sua adoção 
como mais uma maneira de afrontar os valores hegemônicos. (MACRAE, 
2018, p. 47) 

 

O ativista “bicha” é esse que mostra o seu rosto e relata suas vivências e seu corpo 

político em contraponto às representações da mídia hegemônica que insistiram em retratá-lo de 

modo caricato e estereotipado, muito provavelmente contribuindo para cristalizar o 

preconceito. Assim, o propósito de repensar a identidade homossexual e combater o preconceito 

torna a homossexualidade mais visível para a população em geral. Os novos movimentos 

tentam formar grupos baseados em relações interpessoais e se empenham em tornar os debates 

acessíveis e claros a todos os membros do grupo.  

No entanto, todos estes movimentos e propostas também devem ser percebidos e/ou 

discutidos considerando o próprio desenvolvimento da mídia que ganha fôlego a partir dos anos 

1990, em função do início da internet e logo, o pleno desenvolvimento do digital que alterou 

substancialmente o cenário midiático. Tais possibilidades e mudanças já haviam sido 

destacadas por Thompson (1998). De acordo com o autor, o desenvolvimento da mídia produz 

um novo tipo de intimidade que não existia antes e que se diferencia, em certos aspectos 

fundamentais, das formas de intimidade características da interação face a face. Há uma 

reflexão evidente do autor de que as representações do cotidiano podem ser alteradas com o 

desenvolvimento da mídia. Como por exemplo, na quase-interação mediada permitida através 

do audiovisual, os indivíduos podem criar e estabelecer uma forma de intimidade 

essencialmente não recíproca, expandida no espaço e tempo. Para o autor, o self, num mundo 

mediado, é um projeto simbólico que o indivíduo constrói ativamente:  

 
[...] o self não é visto nem como produto de um sistema simbólico externo, nem 
como uma entidade fixa que o indivíduo pode imediatamente e diretamente 
apanhar; muito mais do que isto, self é um projeto simbólico que o indivíduo 
constrói ativamente. É um projeto que o indivíduo constrói com os materiais 
simbólicos que lhe são disponíveis, materiais com que ele vai tecendo uma 
narrativa coerente da própria identidade. (THOMPSON, 1998, p. 183) 
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Logo, as representações do homossexual através do audiovisual podem evidenciar uma 

“vontade de liberdade”, conceito cunhado por Bauman para refletir sobre os anseios da 

sociedade pós-moderna. Segundo Bauman (1998), a marca do pós-moderno é a vontade da 

liberdade em que não há mais o paradigma da ordem e da renúncia exigida pela sociedade 

moderna. Para o autor, na sociedade pós-moderna, os indivíduos trocam a segurança pela 

felicidade através da liberdade individual, ou uma ilusão da liberdade individual, ocasionada 

em momentos episódicos. 

No entanto, segundo o autor, no mundo pós-moderno se mantém a questão da pureza 

por quem quiser ser ali admitido. Isto é, o indivíduo tem que se mostrar capaz de ser seduzido 

pela infinita possibilidade e constante renovação promovida pelo mercado consumidor, de se 

regozijar com a sorte de vestir e despir identidades, de passar a vida na caça interminável de 

cada vez mais intensas sensações e cada vez mais inebriante experiência. (BAUMAN, p.23) 

Diante de tal fato, as representações homossexuais podem ser construídas de modo a se adaptar, 

mesmo que involuntariamente, a incerteza de padrões de experiências de sexualidade 

determinados pela sociedade. 

Em entrevista em torno do seu primeiro volume sobre a história da sexualidade, 

Foucault (1978) recebeu diversas críticas de militantes homossexuais que viram na obra uma 

crítica abrangente à luta em torno da homossexualidade. Em tradução intitulada “O Saber Gay” 

(2015), o autor defende que, diferente do que foi interpretado, a crítica dele é maior do que se 

debater sobre a questão da homossexualidade que é evidente desde o século XVIII. Para o autor, 

refere-se a fazer novas avaliações sobre a questão da sexualidade, e fazer valer e lutar pelo 

direitos à sexualidade, em contraponto a uma noção médico-biológico-naturalista da 

sexualidade. O autor propõe uma mudança de eixo em relação às lutas, sugerindo uma 

ampliação das lutas relacionadas, principalmente, ao que condiciona a homossexualidade a uma 

“patologia” ou a um “prazer” anormal. 

Foucault relata ainda sobre a não aceitação da felicidade homossexual em contrapartida 

ao fato homossexual.  No fundo, tolera-se o prazer, mas não é aceita a felicidade. Para o autor, 

por mais rigorosa e puritana que tenha sido a civilização cristã, esta ainda funciona com uma 

certa margem de tolerância. E, por isso, a tolerância estaria associada ao ato, ao prazer em si, 

mas não à felicidade de um casal homossexual. Ainda segundo o autor, o prazer é aceito no 

meio homossexual justamente por uma questão de afirmação de não identidade, ou seja, como 

o prazer de um sujeito anônimo numa sauna gay, ou de um valentão que tenta esconder sua 

orientação sexual mas transa entre os seus. Estas relações entre o imaginário e o real revelam a 
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complexidade da condição humana do homossexual masculino, entre o que ainda é tolerado 

diante de um imaginário da “sauna gay” e a vivência real de um indivíduo homossexual 

masculino.  

Voltando à questão do militante bicha, busca-se compreender sobre a existência ou não 

de uma identidade homossexual, e se há limites e quais são os limites de transgressão do corpo 

homossexual auto afirmado “bicha”. Conforme acabamos de apontar, é este território que 

configura, um cenário que precisa ser investigado e que tem o audiovisual de não ficção como 

uma possibilidade de recorte imagético do real. 

Enfim, estas e outras representações como as que discutimos até aqui, encontra, para 

nós, um campo fértil no audiovisual já que, como mencionado em outros momentos do trabalho, 

reconhecemos na expressão da cultura e arte audiovisual, um “agente/reagente” potente em 

termos de consolidação de imaginários, estereótipos, preconceitos e, claro, a reversão (possível) 

destes mesmos tópicos. Por isso mesmo, prosseguimos a dissertação destacando, agora, um 

percurso bem delimitado no campo do audiovisual, recortando, em especial, o Canal O Cubo, 

como mencionamos no início deste Capítulo. 

 

2.3 LGBTQIA+: percurso de uma luta no audiovisual 

2.3.1 Questões sobre ativismo e militância 

O movimento LGBTQIA+ no Brasil completou 40 anos em 2018 e pode-se dizer que 

os desafios são muitos, porém as conquistas também o são. Como já mencionado anteriormente, 

apesar do Brasil ser o líder do ranking de países que mais matam LGBTs no mundo, número 

9,61 vezes superior ao da Colômbia, segundo colocado no ranking da América do Sul, a força 

política das identidades homossexuais se estabelece em diferentes territórios brasileiros. A 

militância homossexual e seu viés político é a grande força do movimento homossexual que, 

complementar ao ativismo, formam uma linha de frente diante de um Estado opressor. Portanto, 

para nós, entender as características da militância e do ativismo homossexual no Brasil e suas 

relações é um caminho para a compreensão na pesquisa sobre identidades homossexuais e o 

audiovisual brasileiro.  

Segundo Sales, Fontes e Yasui (2018), mesmo usado com frequência em literatura 

científica e no cotidiano de partidos e movimentos sociais, são escassas as definições do termo 

militância. Tendo em vista a investigação dos autores sobre os modos de uso do termo, estes 

propõem definir militância como uma metodologia para produzir ações coletivas a fim de 

intervir, ou interferir, nas normas sociais vigente. Para os autores, no Brasil, tal metodologia 
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tem sido usada como estratégia preferencial para produzir, conduzir e acompanhar muitas 

formas de ação coletiva. Dentre os autores investigados pelo trio, um destaque para o estudo 

“Militância e Poder” (VALVERDE, 1986) cuja pesquisa aponta, em textos dos Congresso da 

Internacional Comunista, em obras de Marx e Lênin, e ainda, em publicações dos movimentos 

sindicalistas brasileiros, o modo como a produção do engajamento militante foi construído: 

 
[...] a partir de um regime de exercício de poder disciplinar, centralizado e 
totalitário, que tem no partido seu principal dispositivo de subjetivação; no 
engajamento militante, uma das táticas para produção de corpos dóceis; e na 
subjetividade obediente, reativa, comprometida e ressentida, a garantia da 
continuidade do engajamento dos militantes nas pautas defendidas pelo 
movimento. (VALVERDE, 1986, apud SALES, FONTES e YASUI, 2018) 
 

A partir dessa pesquisa, pode-se perceber que a terminologia militância tem uma relação 

intrínseca com a política, especificamentse os corpos militantes dos partidos comunistas que 

atuavam na conscientização do povo sobre a necessidade da revolução. No tópico da pesquisa, 

os autores destacam a visão de Macedo e Silva (2009) que apontam o militante comunista como 

sendo o modelo de militante político do século 20, constituído pela tríade fé, hierarquia e 

disciplina. Sales, Fontes e Yasui (2018), deduzem que o uso da expressão militância nas 

bibliografias pesquisadas – a expressão militância que confunde-se com o ato de militar – já 

justificaria a necessidade de lançar o termo como um problema. Segundo os autores, a pesquisa 

bibliográfica indica o campo do engajamento militante como marcado por disputas de modelos 

e posições polarizadas, tensões estruturais, antagonismos irreconciliáveis e paradoxos 

insolúveis, que costumam demandar dos sujeitos que neles adentram uma tomada de posição; 

porém estes concordam que as ponderações feitas não visam destituir de mérito das inúmeras 

iniciativas desenvolvidas por militantes das mais diversas causas.  

Além desta valorização, os autores reforçam o surgimento de novas lógicas de 

“sociabilidade militante” proporcionada pelo novos movimentos sociais (NMS), um conjunto 

diversos de movimentos, dotado de natureza igualmente diversas, cujo foco de atuação não 

estaria alicerçado, necessariamente, na noção de classe social e estrutura social, mas, sim, na 

consideração de questões como cultura, identidades, gênero, raça, etnia, entre outros. Segundo 

os autores, os novos movimentos sociais são pautados em relações mais horizontalizadas, 

valorizando a dimensão mais subjetiva do engajamento, com formas de organização 

descentralizadas e relativamente autônomas, investindo em estratégias pedagógicas vivenciais 

e não restritas às práticas argumentativas de convencimento racional. Essa “nova sociabilidade 

militante” (p. 572) definida pelos autores tem se fortalecido no embate com os modos 
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tradicionais, principalmente na relação com o Estado, uma relação que no passado foi 

constituída pela via da oposição, passa a ser articulada em termos de cooperação. 

Já Veiga-Neto (2012) apresenta o “ativismo” como um termo alternativo à militância. 

“Ativismo, ativar, atitude, ação, agitar, atuar e agir fazem parte de um mesmo campo 

semântico” (p.273). Para o autor, a militância e o ativismo, são ambos da ordem do agir pra 

frente porém com especificidades em seus arranjos e articulação, e o mesmo sujeito pode se 

comportar em um ou outro campo dependente da situação a que ele é apresentado.  

 
Enquanto a militância é da ordem da disciplina, da resistência e da repetição, o 
ativismo é da ordem da liberdade, da contra conduta e da diferença. Assim, 
quem milita, limita; ao contrário para o ativista não há limites. 
Essa diferenciação entre a militância e ativismo não implica juízo de valor e 
nem pensar que se trata de funções desempenhadas por pessoas diferentes. 
Cada um de nós, pode se comportar ora mais como militante, ora mais como 
um ativista, dependendo das estratégias que queira ou precise adotar em razão 
de seus propósitos políticos. (VEIGA-NETO, 2012,p.274) 

 

Portanto, ainda de acordo com o autor e, enquanto a militância é regida pela lógica da 

obediência hierárquica e institucionalizada, o ativismo se funda na maior liberdade possível, 

tanto no sentido hierárquico como no campo dos pensamentos. Além disso, a militância não 

costuma compreender ou lidar com a multiplicidade de sujeitos e lutas existentes dentro da 

própria classe. Já no ativismo há uma valorização das novas lógicas de organização em rede, 

em detrimento daquilo que denomina como uma lógica de comando. A Primavera Árabe, os 

Indignados da Plaza Del Sol em Madri e os movimentos Occupy nos Estados Unidos são 

exemplos de expressões de ativismo. Castells (2013), ao analisar estes movimentos destacou 

alguns pontos em comum. Entre eles, a articulação em rede com vários outros movimentos 

sociais; a ocupação dos espaços urbanos como forma de dar visibilidade à causa em debate; a 

preservação da autonomia dos participantes; o uso estratégico das novas tecnologias de 

informação e comunicação; a preferência por metodologias participativas diretas para tomada 

de decisão de forma coletiva; a construção de consensos progressivos e, ainda a ausência de 

lideranças formais.  

Segundo Sales, Fontes e Yasui (2018), no Brasil, as expressões ativismo e militância no 

entanto são predominantemente usadas como sinônimos quando definidas como metodologias 

para produzir ações coletivas afim de intervir nas normas sociais vigentes. Porém, é possível 
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perceber características que as diferem ao especificar cada uma sobre o processo de construção 

do ativismo LGBTQIA+ no Brasil.15 

Como já mencionado na Introdução, a construção das políticas LGBTQIA+s e as 

notícias sobre ativismo de homossexuais no Brasil ganham fôlego durante a década de 1970. 

Trindade (2018) ressalta que, no Brasil, somos sempre remetidos à revolta estaduninense de 

Stonewall, que teria nos deixado um legado de um modelo de ativismo político centrado na 

questão da identidade. Segundo o autor, porém esta não foi a nossa realidade. Para ele, as 

influências brasileiras estão na própria América Latina, em países como Argentina, México e 

Porto Rico, que deram início à formação de movimentos homossexuais antes mesmo que o 

Brasil. Uma evidência desta relação pode ser reconhecida no já citado grupo “Somos”, que 

ganhou essa denominação em homenagem a uma publicação da Frente de Liberação 

Homossexual Argentina (FLHA). Os participantes eram majoritariamente homens gays, com 

algumas poucas lésbicas, e nos encontros eram debatidas matérias jornalísticas que 

depreciavam os homossexuais, bem como lidos os artigos publicados no também já citado 

Lampião da Esquina, jornal mensal que discutia questões referentes à sexualidade, 

discriminação racial, artes, ecologia e machismo. Trindade (2013) reforça a questão da aversão 

do grupo “Somos” a uma possível associação à política LGBT estadunidense e seus termos: 

 
Vale lembrar também das discussões em relação à utilização do termo gay, 
palavra de língua inglesa, estadunidense, portanto, marca do imperialismo tão 
criticado pelos intelectuais e militantes de esquerda no período. Nas páginas do 
Lampião os autores abrasileiravam a grafia (guei), quando queriam se referir às 
políticas sexuais dos EUA, ainda que, na maioria das vezes, fossem os termos 
bicha e homossexual os mais utilizados em seus artigos e crônicas. Havia, 
portanto, uma insuspeita desconfiança dos próprios ativistas da época em 
relação às influências norte-americanas e uma desejada aproximação com as 
políticas sexuais praticadas pelos nossos vizinhos latino-americanos. 
(TRINDADE, 2018, p.236) 
 

 
Mas, para além desta filiação, vale ressaltar, conforme Trevisan (2018), que o histórico 

do ativismo no Brasil é marcado pelo ímpeto criativo que pode ser claramente percebido em 

momentos de sobrevivência difícil. Nesta perspectiva, a arte e a poesia valem como resistência 

em momentos sombrios, uma resistência que de certa forma é um ato de agir, de atitude, de 

ativismo. Um ativismo que pode ser visto, na TV, no teatro, na música, nas artes plásticas, na 

literatura e no cinema.  

 
15  A opção pelo termo ativismo LGBTQ+ justifica-se para este trabalho porque, no Brasil, os movimentos 
LGBTQ+ se constituíram à margem da militância política, e esta já não conseguia representar os anseios da 
comunidade LGBTQ+. 
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A criação da ANCINE (Agência Nacional de Cinema) em 2001 foi fundamental na 

articulação das políticas públicas voltadas ao audiovisual, seja na criação e no desenvolvimento 

de novas formas de financiamento, seja na regulação e na adoção de medidas que protegem o 

mercado brasileiro. Desviando-se da universalidade, a agencia estimula o governo a propor 

recortes audiovisuais conforme temática específicas, bem como a garantia de acesso de grupos 

minoritários aos meios de produção. O Informe sobre Diversidade de Gênero e Raça, publicado 

pela Ancine em 2018, aponta falta de representatividade de negros e mulheres nos filmes 

brasileiros nas funções de direção, roteiro, produção executiva, elenco, direção de fotografia e 

direção de arte.  

O último programa de estímulo ao audiovisual do extinto Ministério da Cultura (MinC) 

é um exemplo de articulação das políticas públicas voltadas ao audiovisual para alterar o 

cenário descrito no informe. O programa “Audiovisual Gera Futuro” 16  foi um marco na 

inclusão social de segmentos da população que normalmente não estão contemplados e no 

fortalecimento da cadeia produtiva do setor audiovisual. Os primeiros cinco editais que 

compõem o programa, de onze editais no total, são editais voltados inteiramente para a 

produção de conteúdo independente: longas de animação, curtas e séries com narrativas para 

infância, duas linhas de documentário – uma sobre questões afro-brasileiras e indígenas e outra 

sobre infância e juventude. Outros três editais são voltados à produção de jogos eletrônicos, 

curtas e séries voltados para a infância.  

Estes cinco editais têm cotas específicas (com percentuais distintos) para novos 

diretores, diretores de regiões fora do eixo Rio e São Paulo, negros, indígenas, mulheres e 

transexuais. Trata-se portanto do primeiro edital do MinC a inserir transexuais e travestis no 

conceito “mulheres”. O que se evidencia é que ao lado da cultura da convergência, o discurso 

do empoderamento das minorias se fortalece e toma a forma de ações concretas. O que se 

desdobra, portanto, é que o Estado entende que as histórias do negro, dos LGBTQIA+s, dos 

moradores das favelas e outros grupos devem ser narradas, de modo que a perspectiva da sua 

representação assuma o seu lugar de direito com olhares e vozes próprios.   

Enfim, pode-se dizer que a (re)construção dessa “narrativa” encontra no audiovisual um 

suporte mais democrático e acessível do que tem existido até então. Os instrumentos estão nas 

mãos dos próprios atores, já inseridos no seu cotidiano: as câmeras, os apps, a rede, a mídia 

 
16 Vale ressaltar que até o momento deste texto (julho2019) não foi publicado o repasse de investimentos para o 
referido programa, assim como a extinção do MinC pelo atual governo. 
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livre nivelam o acesso da favela e do asfalto, permitindo escoar conteúdos antes calados pela 

falta e pela concentração de meios. 

A produção de filmes independentes produzidos por estes novos atores chega ao circuito 

exibidor brasileiro em diferentes caminhos, e há um apontamento dos festivais de cinema como 

uma janela alternativa de exibição. As mostras e festivais de cinema são eventos do fazer 

cinematográfico que permite uma avaliação a respeito de uma produção. Através dos festivais, 

os filmes tem a possibilidade de atingir diferentes públicos, além da troca de conhecimento e 

fomento da rede de produtores. Segundo Correa (2019), tendo o universo LGBTQIA+ uma 

consistente representação em território brasileiro, a temática ligada ao universo é apontada 

como a terceira temática mais ofertada em festivais, ficando atrás somente das temáticas 

regionais e estudantis, com 12 festivais em território brasileiro, sendo 08 com perfil 

internacional e 04 com perfil nacional voltados ao universo LGBTQIA+. 

Os festivais internacionais “Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade” (São Paulo, 

SP), que completou sua 26a edição em 2018, juntamente com o “FOR RAINBOW: Festival de 

Cinema e Cultura da Diversidade Sexual” (Fortaleza, CE) em sua 12a edição apontam na lista 

dos festivais com mais de 10 edições já realizadas. Destaca-se, ainda, o “Rio Festival de Gênero 

e Sexualidade no Cinema” (Rio de Janeiro, RJ) em sua 8a edição e o “RECIFEST: Festival de 

Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero” (Recife, PE) em sua 6a edição. No segmento da 

TV aberta e por assinatura, temos o histórico de distribuição em filmes já apresentados na 

introdução desta dissertação, com destaque para o programa de Tv como “Cinema em Outras 

Cores” apresentado por Jean Wyllys no Canal Brasil propõem uma reflexão acerca da 

diversidade sexual, apresentando curtas que retratam as dores, os amores e as lutas dos 

homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis. 

A programadora de TV intitulada Box Brasil, uma das maiores programadoras 

independentes de Tv por assinatura brasileira, anunciou em 2014 o lançamento do canal We 

voltado ao público LGBTQIA+. Até o presente momento isso não ocorreu, mas possivelmente 

atrelado à negociação junto as operadoras de televisão por assinatura ou mesmo por falta de 

estímulo nas políticas públicas do setor. Além das medidas legais de proteção ao mercado, a 

pesquisa considera que, a intervenção da ANCINE para estimular as programadoras, mas 

também e principalmente, os produtores independentes à se qualificarem na estratégia de suas 

produções, investindo na distribuição como uma etapa da fundamental para o ciclo da produção 

audiovisual. A distribuição pensada como um modelo de negócio: 
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[...] mas como uma etapa fundamental para o ciclo da produção audiovisual. 
Levando em consideração o alto custo de produção e as dificuldades históricas 
em comercialização, o auxílio às pequenas e médias produtoras no 
desenvolvimento de um plano de negócios, poderia trazer grandes mudanças 
para o setor, e trazer bons resultados. (CURCI, 2015, p.19) 
 

Com isso, a internet pode ser considerada enquanto estratégia sendo uma possível e 

acessível janela de exibição de conteúdos nacionais alternativa às tradicionais como o cinema 

ou a TV, e que estimularia a distribuição e o consumo dos filmes brasileiros. Em meio às novas 

possibilidades trazidas pelas tecnologias para o estudo do audiovisual em mídias digitais e o 

desenvolvimento do anteprojeto para regulação do Vídeo sob Demanda (VoD) no Brasil, 

surgem novas formas de distribuição do audiovisual em ambiente online.  

Segundo estudo publicado pela ANCINE em setembro de 2016 durante o 44o Festival 

de Cinema de Gramado, o VoD é a mais nova e promissora fronteira para expansão do setor 

audiovisual, sendo o Brasil o 8o mercado mundial em serviços VoD e o primeiro na América 

Latina. O expressivo potencial de expansão dos serviços de vídeo por demanda é explicado 

tanto pela expansão de banda larga quanto pelo custo da tecnologia acessível a boa parte dos 

brasileiros.   

O mesmo estudo aponta que 75% das receitas em serviços de VoD são oriundas de redes 

dedicadas, na maioria como segunda janela de players de Tv por assinatura. Observa-se ainda 

que 26% das receitas resultam do ambiente na internet classificado como VoD OTT na internet 

(vídeo on demand over the top), sendo 21% de serviços por assinatura e 4% de serviços 

transacionais, em que os produtos são distribuídos de forma livre ou comercializados 

individualmente em sistema de locação ou venda. Os estudos apontam que a internet pode ser 

considerada enquanto uma possível e acessível janela de exibição de conteúdos nacionais 

alternativa às tradicionais como o cinema ou a TV, e que estimularia a distribuição e o consumo 

dos filmes brasileiros.  

 

2.3.2 Canal O Cubo: ciberativismo no audiovisual brasileiro 

O Canal O Cubo (canalocubo.com) é um canal online de filmes brasileiros 

independentes. Criado em 2013, o canal, ainda hoje, é uma iniciativa brasileira inédita que 

reúne filmes nacionais, curtas, média, longas metragens e séries de diferentes gêneros, 

licenciados via Creative Commons, licença pública internacional explicada em tópico anterior 

e que permite aos autores, cineastas e produtores definir os usos de seus filmes à coletividade 

na rede. Desde então, o canal vem como um bom exemplo de ciberativismo no Brasil.  
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Se é por trás dos computadores que a maioria de nós, hoje, tem acesso a quase 100% 

das informações que consumimos, é frente à frente que precisamos discutir a realidade da 

produção para a web. Para que a distribuição do audiovisual na web se torne viável a produtores 

e espectadores é preciso formar e fortalecer a rede offline de discussão, e foi por isso que já no 

primeiro ano de existência, o canal realizou o Festival O Cubo de Cinema que, a cada ano, a 

partir de curadoria e júri oficial, leva filmes produzidos para a internet para a sala de cinema. 

A iniciativa em sua quinta edição em 2018 contribui para o fomento da produção audiovisual 

independente e para a democratização de acesso e formação de novas plateias que interagem 

presencialmente com um conteúdo que a princípio foi pensado para ser visto em ambiente 

online.  

É nessa ação que o ciberativismo do canal ganha força quando consegue reunir em 

ambiente presencial produtores e públicos que pensam seu conteúdo para a distribuição na web. 

Foi a partir da web que um grupo de produtores independentes da cidade do Rio de Janeiro, 

cidade em que o canal foi concebido, passou a ter um público mais abrangente em nível 

nacional. No terreno do ciberativismo, o Canal O Cubo permitiu ecoar a ideia de que é possível 

ao produtor audiovisual independente criar, participar e difundir um movimento coletivo. De 

acordo com Antoun & Malini (2013):  

 

[...] o poder e a influência dependem menos dos atributos pessoais (como 
recursos, atitude ou comportamento), do que das relações pessoais de cada 
um, do lugar e o caráter dos laços que se tem em rede e com a rede. A unidade 
de análise não é tanto o indivíduo, mas a rede na qual o indivíduo se integra. 
(ANTOUN & MALINE apud ARQUILLA e RONFELDT, 2003, p. 338) 

 
 

Em 2014, o canal quis lançar luz sobre o debate acerca de um modelo de produção de 

filmes que pense a distribuição livre do cinema independente brasileiro, incentivando a 

atividade através de subsídios intelectuais e técnicos com um fluxo de informação aberto e 

contínuo. Como principal ação nesse sentido, o canal produz turmas do curso  intercâmbio 

criativo e de produção de curtas “Faça Um Curta: autonomia audiovisual”. Até o momento, já 

dez edições do projeto, em que estudantes de múltiplas formações, atores, diretores, produtores, 

profissionais de áreas diversas em início de carreira possam aprender sobre produção 

audiovisual para web e novas licenças de direitos autorais.  

O curso fornece o entendimento do processo de criação de um curta metragem desde 

sua concepção (roteiro coletivo, direção, produção e atuação) até a pós-produção (edição e 

distribuição), e o papel do ator, produtor e cineasta nesse novo cinema brasileiro. O resultado 
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integra a seleção do Canal O Cubo e a cena da produção de cinema independente como reforço 

na defesa da distribuição livre da cultura audiovisual brasileira. O produto final é um curta 

metragem de até 30 minutos, finalizado pelo coletivo de participantes a cada edição, com 

lançamento no canal e lançamento presencial no Festival O Cubo de Cinema. O curso é uma 

ação de iniciação à criatividade através do audiovisual e permite com que os participantes 

tenham acesso a reflexão sobre uma autonomia em trabalhos audiovisuais que venham a ser 

produzido a posteriori. 

Em 2015, a iniciativa foi chancelada como ponto de cultura através do edital de Pontos 

de Mídia Livre/MinC a partir de documento oficial de apoio coletivo de produtores 

independentes à iniciativa cultural coletiva sem constituição jurídica. No mesmo ano da 

chancela, o canal é apresentado como case brasileiro de inovação na web pelo ITS Rio Instituto 

de Tecnologia e Sociedade durante a 2a Conferência Mundial de Internet realizada na China.  

Segundo relatório oficial do canal recentemente apresentando em seminário, depois de 

05 anos no ar e atualmente com um catálogo de mais de 200 filmes em diferentes gêneros com 

2,2 milhões de acessos diretos na web (espelhos no youtube, vimeo e daily motion), SmartTvs 

da Sony, Samsung e Semp Toshiba através do app VEWD, e parceria com canais de Tv por 

assinatura como o Canal Brasil. Por ter filmes licenciados com permissão aberta na rede, possui 

mais de 5 milhões de acessos na web em outros canais além dos seus espelhos principais. A 

parceria com canais do segmento de Tv por assinatura comprovam que a distribuição em mídia 

livre no segmento Vídeo Sob Demanda não excluem negociações das mesma em múltiplos 

segmentos. 

No que tange ao conteúdo, os gêneros e temáticas abordados pelo canal abordam os 

gêneros tradicionais como ficção, documentário, animação e experimental, este último 

abarcando as vídeos arte e vídeos dança, bem como experimenta novos agrupamentos como 

uma playlist de filmes voltada a temas do universo LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e questionando, com grande interação aos conteúdos do canal. O último relatório 

do canal aponta que 38% dos filmes do seu atual catálogo do canal tem temática voltada à 

diversidade cultural, de gênero e direitos humanos, sendo destas, 15% a filmes com temática 

voltada ao universo LGBTQIA+.  

Identificando uma oportunidade de relacionamento junto à comunidade LGBTQIA+ 

existente no canal, o canal produziu sua primeira série original, a série “Todo tempo do mundo” 

(2017) do cineasta carioca Fabiano Cafure. A série é o primeiro conteúdo pago comercializado 

em sistema de aluguel transacional abrindo um novo sistema de conteúdo exclusivo que está 
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em testes há um ano. A série em questão é uma continuação do longa metragem de ficção “Eu 

te amo Renato” (2013), primeiro longa metragem brasileiro produzido exclusivamente para 

distribuição web licenciado via Creative Commons. O longa foi a primeira produção original 

do canal e até hoje é o filme mais assistido no canal com mais de 01 milhão dos 2,2 milhões de 

views computados no fim de 2017.  

A série e a força da playlist de filmes com temática LGBTQIA+ é um exemplo real da 

demanda por narrativas sem lugar na mídia corporativa. Através da rede, grupos minoritários 

podem disputar a primazia da narrativa com o Estado, instituições e até mesmo com grandes 

players. As informações relacionadas a um filme lançado em 2013 também leva a um novo 

entendimento sobre a vida útil de uma obra audiovisual na web, uma vez que a cada dia, novos 

usuários terão acessos a um conteúdo até então inéditos para estes. Os debates acerca do VoD 

(vídeo on demand) no Brasil impactam de maneira positiva, principalmente em um momento 

em que se discute uma regulação nacional, e também pelo nicho específico, pois mesmo no 

VoD, o canal fomenta os desafios pelo independente em que os parâmetros de negócio passam 

por modelos de financiamento de produção de filmes alternativos aos tradicionais. Para a 

construção desta pesquisa, verificamos os filmes documentários (obras de não ficção) de 

temática LGBTQIA+ existentes no catálogo da categoria “Documentário” do Canal O Cubo e 

que evidenciassem personagens homossexuais masculinos. Neste sentido, os filmes “BICHAS, 

o documentário” (Marlon Parente, 2016) e “Xampy” (Daniel Wierman e Paulo Menezes, São 

Paulo, 2014) surgem como recorte fílmico para a dissertação. Ambos os filmes evidenciam 

personagens auto afirmados homossexuais masculinos, porém com vivências em gerações 

distintas, o que traz uma diversidade temporal à análise deste objeto. O curta metragem 

“Xampy” (2014) tem um apontamento temporal na geração 1990/2000 e apresenta a vida do 

host de festas Xampy num enredo sobre noite, drogas, preconceito e superação. Já o média 

metragem “Bichas, o documentário” (2016) criado, dirigido e editado pelo cineasta recifense 

Marlon Parente apresenta a história de seis jovens homossexuais e como estes encaram suas 

vivências em sociedade na geração 2000/2010. Outra característica que traz riqueza à análise 

diz respeito ao protagonismo, seja em uma obra biográfica, como por exemplo, em “Xampy”, 

ou em uma obra múltiplas experiências e testemunhos como em “BICHAS, o documentário”. 

 

2.3.3 Produções e exibições: enlaces possíveis 

“BICHAS, o documentário” e “Xampy” são obras distribuídas pelo Canal O Cubo 

(www.canalocubo.com) que utiliza o Youtube como broadcasting (Imagem 1), e podem ser 
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encontradas nas playlists intituladas “Filmes LGBTQIA+ no Canal O Cubo” e “Doc”. A 

primeira playlist reúne filmes com temáticas lésbicas, gays, bissexuais, trans e questionando no 

O Cubo. Já a segunda playlist reúne documentários em língua portuguesa produzidos no Brasil 

ou no exterior. Em seu perfil oficial, o canal possui 25,5 mil assinantes com 6.468.543 

visualizações nos 301 vídeos de seu catálogo online organizado em 25 playlists (acesso em 19 

de março de 2020). 

 

 

Imagem 1: Painel interno do Canal O Cubo no Youtube. 
Fonte: Reprodução 

 

O curta “Xampy” (17min35seg) foi lançado na plataforma do Canal O Cubo em 26 de 

julho de 2016 e possui 324 visualizações com 9 likes, sem comentários publicados (acesso em 

19 de março de 2020). Além de existir em O Cubo, o curta também pode ser encontrado no 

perfil da “142films” produtora responsável pela produção no vimeo 

(https://vimeo.com/142films). Nesta plataforma, o curta foi postado há 5 anos e está com 2 

comentários e 1.263 visualizações (acesso em 19 de março de 2020). Além do curta na íntegra, 

no perfil da produtora também é possível encontrar 2 vídeo teaser de divulgação e uma versão 

estendida com legenda em inglês. A versão estendida tem 24min59seg. Já no Canal O Cubo, 

além do curta na íntegra, é possível encontrar um episódio do “Cine Cubo”, programa de crítica 

fílmica, apresentado pelos curadores do canal com críticas e depoimentos dos personagens. Na 

quarto episódio da 01a temporada do “Cine  Cubo” é apresentada a critica do curta “Xampy” 

realizado por Fabiano Cafure e Juli Wexel, curadores desta temporada do programa. 
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“Xampy” iniciou sua trajetória no segmento de festivais sendo selecionado para o 

Festival do Rio (2015), o Mix Brasil (2014), o Festival de Cinema Curta O Gênero Fortaleza 

(2015), II Mostra Diversidade Sexual Campinas (2015), Roze Filmdagen Amsterdam GLBT 

Film Festival (2015), Festival Cine Urge (2014) e o III Festival O Cubo de Cinema (2016) 

somando, assim, participação em mais de 30 festivais nacionais e internacionais. No III Festival 

O Cubo de Cinema (2016) ganhou prêmio de melhor direção na categoria documentário pelo 

júri oficial composto por Débora Garcia, gerente de conteúdo e mídias digitais do Canal Futura, 

Juli Wexel, editora e apresentadora do Jornal Futura do Canal Futura e pelo ator Ricardo 

Ventura.  

O média metragem “BICHAS,  o documentário” (38min38seg) foi lançado na 

plataforma do Canal O Cubo em 28  de junho de 2016 e possui 1.984 visualizações com 67 

likes, nenhum dislike, e 4 comentários publicados (acesso em 02 de abril de 2020). 

Considerando os 4 comentários publicados, 3 podem ser considerados de teor positivo e 1 de 

teor negativo. Os comentários de teor positivo parabenizam a iniciativa do filme e os 

protagonistas, com destaque para o comentário do usuário identificado como Kevin Lucas que 

parece indicar uma relação especial com a obra: “adorooooooooooooo!!!!! sair do armário deve 

ser a coisa mais maravilhosa, sonho!!”. O comentário de teor negativo aponta um preconceito 

social que existe dentro do movimento LGBTQIA+ e que o próprio movimento luta diante da 

sociedade em geral: o questionamento das oposições binárias – masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual – nas quais se baseia o processo de fixação das identidades de 

gênero e das identidades sexuais. O usuário identificado como Rogério Moura assume sua 

homossexualidade, porém faz uma comparação indicando que se o homossexual masculino 

tiver trejeitos relacionados ao gênero feminino, ele prefere ser hetero: “Eu gosto é de homem 

muito afeminado prefiro uma mulher em tão”. Leia-se: “Eu gosto é de homem. Se for muito 

afeminado, prefiro uma mulher então”. Com isto, é possível perceber uma hierarquia dentro do 

próprio movimento homossexual. 

Além de existir no Canal O Cubo, o média metragem possui um perfil próprio no 

Youtube. No canal “BICHAS – o documentário” com 13.100 assinantes, o filme lançado em 

23/02/2016 possui 874.403 visualizações com 41.550 likes e 1.488 dislikes, e 3.630 

comentários com legendas em português e inglês. Possui também uma versão em libras lançada 

em 23/03/2016 que possui 17.666 visualizações com 839 likes e 15 dislikes, e 64 comentários 

(acesso em 04/04/2020). Além das versões do média metragem, no perfil próprio é possível 

encontrar 6 vídeos teaser, um para cada um dos seus 6 personagens.  
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“BICHAS, o documentário’ iniciou sua trajetória no segmento VoD (Video Sob 

Demanda) na internet, sendo compartilhado na internet por ativistas LGBTQIA+ amplamente 

conhecidos como o deputado Jean Wyllys, com grande repercussão na impressão local 

pernambucana e no Brasil. A estratégia de lançamento foi construída pelo diretor Marlon 

Parente, que também é publicitário, e por Orlando, um dos personagens do filme. O média 

metragem foi exibido na 3ª edição do Festival O Cubo de Cinema 2016 com exibições no 

CCJF/RJ e Biblioteca Parque de Niterói, e contou com exibições em salas de aula e encontros 

de coletivos por todo Brasil. No segmento de TV por assinatura, foi veiculado no Canal Brasil, 

o que possibilitou o convite para falar sobre o filme no segmento de tv aberto através do 

programa  “Amor e Sexo” da TV Globo. Além dos eventos voltados à exibição do filme, o 

média metragem teve sua divulgação através de entrevistas e palestras com o diretor da obra, 

em eventos como o TEDx UFPE 201617, realizado na Universidade Federal de Pernambuco, 

onde o diretor Marlon Parente apresentou a palestra “BICHA: Ressignificar para (re)existir”. 

Nesta fala ele abordou as motivações que o fizeram produzir a obra audiovisual, bem como 

suas considerações sobre ser “bicha” na sociedade e a ressignificação da palavra.  

Na ocasião da palestra, o diretor mencionou a seleção para o XXIII Prêmio Expocom 

2016 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação do INTERCOM, na categoria 

Cinema e Audiovisual, modalidade filme de não ficção/documentário/docudrama; bem como o 

prêmio na categoria “Documentário” da 16ª edição do Prêmio Cidadania em Respeito à 

Diversidade realizado em 27 de maio de 2016 em São Paulo pela APOLGBT18 (Associação da 

Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. O documentário ganhou ainda o prêmio de melhor 

filme documentário pelo júri popular no 3º Festival O Cubo de Cinema 2016. No trabalho 

“Bichas, o documentário: Empoderamento e Descontrução” submetido a INTERCOM é 

evidenciado pelos autores, um deles o próprio diretor do filme, que o trabalho foi desenvolvido 

como projeto de extensão do curso de Publicidade e Propaganda. Tal iniciativa não é destacada 

pelo diretor durante suas entrevistas à imprensa, porém neste documento, os autores apontam a 

escolha da internet como primeira janela de exibição pelo teor do assunto e pelo desejo de 

alcance do maior número de pessoas possível: “quanto mais as pessoas ouvirem a falar sobre 

“bichas”, menor o estigma.” (PARENTE e PIMENTA, 2016, pg.8) 

 
17 O evento TEDx Talks teve uma versão em Pernambuco “TEDx UFPE2016: Resiliência” em 24 de setembro de 
2016 com participação do diretor do média mestragem “BICHAS, o documentário” com a palestra “BICHA: 
Ressignificar para (re)existir” (https://www.youtube.com/watch?v=Zo93oScr-BM) 
18 http://paradasp.org.br/participe-16a-edicao-do-premio-cidadania-em-respeito-a-diversidade/ 
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Em um paralelo entre as duas obras, independente da entrevista junto aos diretores e sua 

motivações, pode-se perceber estratégias distintas quanto à distribuição. O curta metragem 

“Xampy” foi produzido para distribuição em circuito de festivais de cinema, sendo o VoD 

(Video Sob Demanda) sua segunda janela de exibição após os festivais. Já o média metragem 

“BICHAS, o documentário” foi produzido como trabalho no meio acadêmico, utilizando-se da 

internet como primeira janela de exibição junto a usuários de todo o Brasil. É possível 

identificar algumas características de movimentos ativistas na distribuição do média metragem 

“BICHAS, o documentário”. Como já debatido no capítulo anterior, Castells (2013) ao analisar 

os movimentos ativistas, destacou a articulação em rede com vários outros movimentos sociais; 

a ocupação dos espaços urbanos como forma de dar visibilidade à causa em debate e o uso 

estratégico das novas tecnologias de informação e comunicação. 

 “BICHAS, o documentário” articulou-se junto a outros movimentos LGBTQIA+ como 

ativistas e associações voltadas à comunidade, ocupou salas de aulas e universidade como 

forma de dar visibilidade ao filme, fez uso de novas teconologias utilizando-se do Youtube 

como broadcasting. A partir da recepção dos filmes, números oficiais e comentários no Canal 

O Cubo, pode-se também perceber uma força de articulação em rede na conta oficial do média 

“BICHAS”. Conforme visto por Antoin e Maline (2003), no ciberativismo, a unidade de análise 

não é tanto o indivíduo, mas a rede na qual o indíviduo se integra.  

Do ponto de vista da produção, “BICHAS, o documentário” foi produzido, gravado e 

editado em 100 dias. A câmera utilizada foi uma Canon 5D Mark II e gravado em FULL HD 

1080p. Todas as gravações aconteciam entre 10h e 15h, pois a única fonte de luz usada na 

locação era a luz natural advinda da janela. O áudio captado vinha de um microfone de lapela 

que custou apenas 15 reais. No documento do trabalho que originou o média metragem enviado 

ao INTERCOM, para que a produção pudesse contemplar toda a essência das entrevistas a 

categoria escolhida pelos autores foi a de web-documentário, que se caracteriza pelo 

compromisso com a exploração da realidade. Segundo Parente e Pimenta (2016), é fundamental 

ressaltar a importância do documentário na construção e divulgação do conhecimento, além da 

possibilidade de desenvolvimento de uma participação ativa de uma determinada comunidade 

a partir da utilização do gênero, como no caso, no gênero cinematográfico documental. 

Do ponto de vista da produção, “Xampy” foi roteirizado, produzido, filmado, dirigido 

e editado por Daniel Wierman e Paulo Menezes durante 3 diárias. O curta metragem foi 

produzido e financiado a quatro mãos, por seus diretores, que já possuem as câmeras e os 

sistemas de captação do som direto. As cenas foram produzidas em locações externas e uma 



 46

locação interna, produzida na casa do diretor especialmente para captação dos testemunhos do 

personagem. As cenas externas alternam entre um bar na Av. Augusta, o Parque do Carmo (na 

Zona Leste de São Paulo), a casa da irmã de Xampy, e cenas de passagem gravadas em ruas de 

São Paulo, próximas ao “Minhocão” e em uma estação de metrô. Essa multiplicidade de 

ambientes permite um deslocamento estético na linguagem da obra, se fizermos um paralelo ao 

único ambiente onde foram captados todos os testemunhos do média “BICHAS, o 

documentário”.  Uma vez entendido os modos de produção e distribuição das referidas obras, 

pode-se analisar os impactos dos modos de produção e distribuição na tessitura fílmica, o que 

pode facilitar o entendimento de alguns aspectos da análise fílmica a ser realizada nos próximos 

capítulos. 
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3.XAMPY: TRANSGRESSÃO, RESISTÊNCIA E SUPERAÇÃO 
 

 Neste capítulo a proposta central é discutir a representação dos limites da violação de 

normas do homossexual masculino em uma sociedade heteronormativa a partir da análise 

fílmica da obra “Xampy” (Daniel Wierman e Paulo Menezes, São Paulo, 2014). Busca-se 

compreender como (e se) o filme apresenta o que se aponta como transgressão ou transgressões 

que o protagonista da obra – um homossexual autoafirmado bicha (ou bixa) traz à tona. O 

caminho para tais definições foi traçado a partir das discussões que apresentamos nos capítulos 

anteriores, isto é, as discussões em torno, especialmente, da identidade e o que a caracteriza no 

contexto histórico atual e as estratégias e representação a que recorre o documentário 

contemporâneo. Por isso mesmo, nos valemos do que frisamos que sejam os “marcos 

narrativos” da obra, circunscrevendo, particularmente, a performance corporal. 

Emanuel Xampy é um protagonista único, localizado duplamente à margem da 

sociedade por sua orientação sexual e vivência no sistema prisional. Neste lugar, conforme 

testemunha no curta, conseguiu resistir às dificuldades impostas pela violência física. O desafio 

da análise, portanto, é demarcar em uma obra articulada principalmente pela retórica, as 

questões que apontamos. Vale ressaltar ainda que não é nossa intenção discutir neste capítulo 

as reflexões, conceitos e definições sobre a relação entre o gênero documentário e a realidade. 

O que realmente nos interessa apontar é o processo de construção deste “personagem”, 

considerando as inquietações que tal representação apresentam quando observadas e analisadas 

pelas perspectivas que apontamos há pouco. 

 

3.1 Vivência bicha e homofobia: do underground ao sistema prisional 

A estrutura narrativa de Xampy não é cronologicamente linear. A opção dos diretores, 

ao contrário, foi alternar as histórias narradas pelo personagem sobre diferentes épocas de sua 

vida dando uma certa dinâmica que pode ser percebida tanto pela narrativa quanto pela 

alteração das locações em que determinadas temáticas foram abordadas. Pode-se perceber uma 

certa homogeneização do significante visual por temática abordada: as narrativas sobre a 

infância e a descoberta da homossexualidade, por exemplo, foram essencialmente filmadas no 

apartamento do diretor, isto é, em um cenário fechado, onde se é possível dominar com mais 

segurança as condiçõs de gravação, sejam elas de luz e de som (Imagem 2). Já as narrativas 

sobre o período na prisão foram filmadas em um parque em que Xampy aparece em primeiro 

plano relatando suas experiências na prisão seguido de imagens entre amigos em um piquenique 
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neste mesmo parque (Imagem 3) explicitando uma segunda estratégia, ou seja, a de gravar em 

locações abertas. No entanto, a despeito do limite das locações foi possível identificar cinco 

grandes temas na trajetória de vida do protagonista: a cena underground paulistana; a infância; 

a família; as experiências na prisão; a vivência bicha e a homofobia.

 

Imagem 2: Frame de cena no apartamento do diretor. 
Fonte: Reprodução 

 

 
Imagem 3: Frame de cena no parque. 

Fonte: Reprodução 
 

A sinopse de Xampy descreve o documentário como uma narração de aventuras pelo 

próprio protagonista: “Xampy conta suas aventuras dos últimos vinte anos nas noites, trens, 

periferias e demais localidades dentro da metrópole tão diversa que é São Paulo. Seu relato, 

sincero e divertido, ajuda a traçar a história da geração 1990/2000.” 19 É a geração que se 

corresponde à idealização e nascimento da internet; da criação dos aparelhos tecnológicos 

modernos como os telefones móveis; e que presencia o nascimento dos novos movimentos 

sociais promovidos pela tecnologia. É também na década de 90 que surge a ideia da visibilidade, 

 
19 Sinopse extraída do site Adoro Cinema (http://www.adorocinema.com/filmes/filme-241172/) 
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ou seja, a vantagem política de explicitar claramente sua orientação homossexual ganha espaço 

na comunidade (TREVISAN, 2018). 

De acordo com os diretores, Daniel Wierman e Paulo Menezes, quando conheceram 

Xampy e as suas muitas histórias envolvendo sua vivência homossexual, o que incluía 

frequentar lugares classificados, não poucas vezes, como “submundo”, tais como a noite 

alternativa paulistana, por exemplo, na matinê da danceteria TOCO localizada no coração da 

Vila Matilde e, ainda, tudo o que viveu enquanto esteve preso, concluíram que havia nele um 

protagonismo que merecia ser partilhado. O encontro dos diretores com a personagem 

aconteceu após a primeira saída do protagonista da prisão em que ficou um ano e um mês. Na 

ocasião, Xampy ainda não havia sido julgado, e foi recebido em uma confraternização por estes 

amigos. Ali, o diretor ao ouvir as experiências dele na cadeia avalia que aquelas narrativas e 

quem as contava, poderiam construir uma narrativa audiovisual que lhe interessa compartilhar. 

O impulso ou ideia, ainda de acordo com Wierman, pautou-se pela maneira com o que 

personagem falava, sua inteligência, a riqueza de detalhes ao relatar suas experiências, sua 

narrativa “meio non sense” e a performance corporal. Mas logo, depois desta data, Xampy é 

condenado e retorna à prisão. Daniel só volta a reencontrá-lo cinco anos após ele ter cumprido 

sua pena, e, quando isso acontece, junto com Paulo Menezes, decidem transformar a história 

de Xampy em um documentário.  

Desta percepção, surgiu a proposta de realizar o filme concentrado, basicamente, em 

seus relatos. Estes, aliás, começam fora do padrão comum desde a infância já que Xampy se 

confessa usuário de cocaína desde sua infância. O consumo acabou rendendo uma prisão 

temporária, que durou um ano e um mês por porte de drogas ilícitas. Após o julgamento, foi 

condenado por tráfico de drogas. Apesar deste percurso dramático, os diretores reconhecem em 

“Xampy” – e o documentário não se desvia deste perfil – um personagem sincero e divertido, 

ou seja, uma pessoa que se exprime sem artifício nem intenção de disfarçar seu pensamento ou 

sentimento, o que traz leveza através do seu humor ou, em alguns momentos algo próximo da 

autoironia que imprime em seus  relatos. Essa perspectiva de imprimir um tom que se afaste, 

integralmente, de possíveis comiserações ou empatia pelo sofrimento, fica ainda mais evidente 

considerando que a sinopse do documentário ressalta as características da sinceridade em 

Xampy, ou seja, buscam, ao reforçar este traço da personalidade de seu protagonista, afastar, 

também, a ideia de que houve alguma preparação para as falas ou qualquer outro processo de 

encenação. 
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Mas, retomando a discussão sobre a estrutura narrativa do curta, como já colocado, não 

há a pretensão de ser construir uma história de vida que se desdobra ao longo do tempo. Isto 

não significa que não seja possível pensar neste documentário como muito próximo da 

biografia, em chave que remete a uma relação tanto com a história como com o próprio gênero 

biográfico já que, conforme Tavares (2013), tais produções valem-se, principalmente, do 

testemunho para ratificar suas inscrição no campo do real. Por outro lado, é lógico que a própria 

duração do documentário já restringiria, por si só, uma opção que se pautasse pela ideia de 

acompanhar, biograficamente, do nascimento à fase atual do protagonista, por isso, a análise se 

pauta, em especial, pela condução da narrativa. Assim, concordando com Genette (1972) há o 

tempo da coisa contada e o tempo da narrativa (tempo do significado e do significante). Essa 

dualidade temporal é o que torna possíveis todas as distorções temporais que observamos de 

um modo geral nas obras audiovisuais (por exemplo, três anos da vida de um personagem 

resumidos em poucos planos de uma montagem de cinema), e também é a estratégia que nos 

convida a constatar que uma das funções da narrativa é monetizar um tempo num outro tempo. 

Um exemplo das distorções temporais que observamos nas narrativas aplicada ao curta 

metragem “Xampy”, é poder contar as histórias de 10 anos de infância do Xampy em apenas 5 

planos narrativos durante toda a tessitura fílmica. Já outros temas são trabalhados em situações 

diferentes como pode ser observado no gráfico abaixo (Gráfico 1), que separamos em termos 

percentuais, em função da temporalidade na tela de cada temática. 

 

 
Gráfico 1: Percentuais de ocupação de tela de cada temática 
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De todo modo, quando analisamos os marcos narrativos do tema “vivência bicha”, foi 

possível obervar que estão presentes em maior quantidade do que em “experiências da prisão”, 

pois enquanto estes totalizam 11 marcos narrativos podemos identificar 16 momentos 

marcantes em relação à primeira temática. Estas diferenças são relevantes para percebermos o 

investimento de “Xampy” em um determinado aspecto da vida do protagonista, isto é, o como 

os diretores, ao editarem o documentário, enfatizam o grande tema “vivência bicha” em 

detrimento da vivência que seu protagonista teve na prisão. Vale ressaltar, também, que não 

poucas vezes dois temas são apresentados simultaneamente: quando Xampy vai narrar sua 

“infância” ele a associa ao grande tema “vivência bicha” (Imagem 4). 

  

 

Imagem 4: Frame do teaser “Xampy vira Bicha”. 
Fonte: Reprodução 

 

Estas escolhas podem ser dimensionadas quando nos debruçamos sobre o vídeo teaser 

“Xampy vira Bicha”. Neste vídeo que é promocional do curta a centralidade do protagonismo 

é ressaltada em primeiro plano com tomada frontal, de modo a se identificar os traços e a 

expressão do jovem que surge de cabelos cacheados longos, usa óculos de grau, tem piercing 

no nariz e, também, adereços que são naturalizados – mas não mais exclusivos – do gênero 

feminino, isto é, brincos, colar, pulseiras e anéis20. Com esta composição, gravada em externa 

tem como fundo uma densa vegetação, além da luz que emoldura, por trás, os cabelos do  

protagonista Emanuel Xampy, este pode apresentar o que considera os aspectos da identidade 

de ser um homossexual assumido, ao mesmo tempo que se coloca como qualquer outro 

indivíduo comum. Vivendo em uma década em que a ideia da visibilidade, a vantagem política 

 
20 “Xampy vira Bicha” (https://vimeo.com/110730806) 
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de se mostrar socialmente “assumido” começa a ganhar espaço na sociedade logo após a 

despatologização da homossexualidade como doença, mas que ainda hoje enfrenta suas 

dificuldades dentro de uma sociedade marcada pela heteronormatividade. Xampy elabora uma 

retórica que se apresenta como uma travessia que pode ter tido ganhos mas ainda está pontuada 

por códigos de comportamento que, de certo modo, confirmam os oscilamentos morais ainda 

presentes na sociedade. Isto é, ao falar sobre “tornar-se bicha” ele traduz o conceito por 

situações concretas, cotidianas, que podem ser invisíveis, na maioria das vezes, para pessoas 

que não vivenciam essa realidade de opressão. 

 

[…] um cigarro de maço, se tiver dentro do maço dela, ela pode tirar um, e te 
dá. Mas se ela fumou, você não pode por a boca, porque ela já pôs a boca 
ali…entendeu. Assim como na caneca que ela bebe ou como na colher que ela 
come, se não, você vai morar com as bichas, porque pra ele, você virou bicha 
nessa hora, entendeu. (XAMPY in XAMPY - trecho transcrito do vídeo teaser) 

 

Como se pode observar, neste trecho, apesar de o protagonista mencionar o que é 

“tornar-se bicha” especificamente dentro do sistema prisional, é possível estender a mesma 

lógica, para boa parte da sociedade que pensa, de modo bastante similar ao que é este 

“processo”. Pois, como já visto, a associação da homossexualidade a ser uma doença, sustenta-

se pelo fato de ser, ainda, um preconceito enraizado na sociedade, mantendo, portanto, entre os 

estigmas que acompanham as identidades dos homossexuais. Um preconceito que, sabemos, 

ficou ainda maior no início da década de 80, quando a epidemia do hiv/aids foi associada a uma 

“peste gay”, visto que os homossexuais masculinos, na época, eram o grupo com maior 

incidência da doença. A referência dos anos 80 deve, muito provavelmente, parecer longíngua 

demais para boa parte dos jovens de hoje, já que estamos destacando uma situação ocorrida há 

40 anos. De todo modo, o que nos interessa, é justamente discutir a importância da performance 

do protagonista como estruturante da narrativa, algo que este teaser ressalta ainda mais. 

Ora, de acordo com Motta (2013), a análise da narrativa permite esclarecer as diferenças 

entre representações factuais e fictícias do mundo. Não se trata simplesmente de identificar o 

gênero de cada narrativa, mas de penetrar na performance discursiva dos interlocutores 

envolvidos na comunicação narrativa para verificar como e porquê um discurso narrativo 

remete, racionalmente, a uma relação factual, enquanto um outro remete a mundos imaginários 

e/ou fictícios. Assim, verificar de que maneira cada discurso narrativo representa o real ou o 

irreal utilizando-se intencional e estrategicamente dos recursos linguísticos, é verificar de que 

maneira os discursos narrativos de Xampy presentes no grande tema “vivência bicha” remetem 
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a um fato ou a um mundo imaginário fictício. E, também, se remeter a um fato, discutirmos o 

quanto este discurso narrativo está relacionado à homofobia, à rejeição da homossexualidade, 

seja ela oriunda de uma violência física ou verbal. Isto porque, não se pode ignorar que, 

popularmente, narrativas fictícias são aquelas imaginárias ou ilusórias, inventadas e não 

verdadeiras, como as lendas, a literatura, a tragédia teatral e a grande maioria dos filmes. Em 

contraposição, as fáticas são as narrativas realistas: pretendem ser verdadeiras, como no 

jornalismo, na biografia, na historiografia e na ciência.  

Em um primeiro sentido, para Genette (1972), a narrativa designa o enunciado narrativo, 

o discurso oral ou escrito que assume o relato de um acontecimento ou de uma série de 

acontecimentos, enquanto, em um segundo sentido, narrativa designa a sucessão de 

acontecimentos, reais ou fictícios, que são o objeto desse discurso, e suas diversas relações de 

encadeamento, de oposição, de repetição, etc. Finalmente, ainda de acordo com Genette (1972), 

em um terceiro momento narrativa designa ainda um acontecimento: no entanto, não mais 

aquele que se relata, mas aquele que consiste em alguém relatar alguma coisa,  isto é, o ato de 

narrar tomado em si mesmo. Em outras palavras, a análise do discurso narrativo para o autor é, 

essencialmente, o estudo das relações entre narrativa e história, entre narrativa e narração, e (na 

medida em que ela se inscrevem no discurso da narrativa) entre história e narração.  

Essa operação tripartite é retomada por Vernet (1982) que a aplica à análise de filmes. 

Para este autor, nas produções audiovisuais, a história é o “significado, o conteúdo narrativo” 

e diz respeito, portanto, à parte da narrativa não especificamente fílmica. São o que a sinopse, 

o roteiro e o filme têm em comum: um conteúdo, independente do meio que dele se encarrega. 

O lugar de encontro e da associação sutil conteúdo-expressão é evidentemente a narrativa, 

definida por este autor como o enunciado - em sua materialidade -, que se encarrega que a 

história tome forma. Ou seja, para ele é a narrativa que permite que a história tome forma, pois 

a história, como tal, não existe. Contá-la com palavras, oralmente ou por escrito, já é colocá-la 

em narrativa. E, por último, a narração corresponde ao ato narrativo produtor e, por extensão, 

ao conjunto da situação real ou fictícia na qual ocorre, e são analisáveis em função de vestígios 

deixados no texto narrativo. São as configurações enunciativas que o filme convoca e que 

independem do autor. 

É somente na análise da narrativa que conseguimos dar forma ao filme ”Xampy”. Ao 

analisar o vídeo teaser isoladamente, percebe-se a intenção dos autores em já apontar a 

prioridade da montagem voltada a evidenciar o discurso narrativo a partir da “vivência bicha”, 

a princípio, associada a um preconceito/homofobia, à aversão à homossexualidade. Porém, na 



 54

análise dos marcos narrativos, a partir da categorização dos grandes temas estruturantes do  

curta, também percebemos que a “vivência bicha” não é só limitada à homofobia. Isto porque, 

dos 14 marcos narrativos que associamos à “vivência bicha”, apenas cinco exploram algum tipo 

de homofobia. Tal fato demonstra a intenção dos autores em explorar uma vivência 

homossexual, muito além do preconceito e ao fato de ser homossexual. É uma vivência 

homossexual que aceita a felicidade homossexual, questionamento este já discutido nesta 

dissertação a partir de Foucault (1978)21. 

Através da análise da narrativa, o vídeo teaser analisado dentro do contexto do filme 

nos permite compreender que “tornar-se bicha” é, especificamente, associado a uma atitude de 

indíviduos que se posicionam e saem da ala dita masculina da prisão, para explorar a ala com 

indivíduos de outras identidades de gênero. A sinopse também ganha forma na análise da 

narrativa, uma vez que caminha no sentido contrário ao vídeo teaser, pois apresenta as 

“aventuras” do personagem como a de qualquer indivíduo da geração 1990/2000 que viveu em 

São Paulo, independente da sua orientação sexual. O protagonismo de Xampy também é 

afirmado através da análise dos marcos narrativos, uma vez que o filme acontece, quase que na 

maioria, a partir dos seus depoimentos. Existem somente dois depoimentos que não são do 

protagonista: um narrado pela mãe (Imagem 5), e outro pela irmã (Imagem 6) do personagem. 

A inserção das duas mulheres, no filme, é realizada com um propósito de corroborar às falas 

do protagonista. A homofobia sofrida por Xampy na escola foi reafirmada pelo testemunho de 

sua mãe. Dona Elsa narra sua ida à escola para confrontar as causas da evasão escolar de seu 

filho. Em um tom de voz inconformado, ela indaga a professora sobre a violência sofrida por 

seru filho, enfrenta o agressor, e permite que seu filho, através da sua ajuda física e moral, 

revide no agressor a mesma violência física sofrida. Já a irmã de Xampy demonstra uma certa 

culpa/participação no episódio que levou seu irmão a prisão, uma vez que por ser menor de 

idade, este só podia frequentar a noite sob a tutela da mesma. Ambas as narrativas, de certa 

forma, corroboram em defesa do protagonista.  

 

 

 

 
21 No capítulo 2 discutimos sobre a não aceitação de uma felicidade homossexual a partir de Foucault (1978). 
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Imagem 5: Frame testemunho mãe de Xampy. 
Fonte: Reprodução 

 

 

Imagem 6: Frame testemunho irmã de Xampy. 
Fonte: Reprodução 

 
Segundo Motta (2013), dentre outras razões, estudamos a narrativa para entender quem 

somos, nossa vida individual, nossa identidade que é evidenciada através da narrativa. Se 

alguém nos indaga quem somos, narramos uma série cronológica de eventos que 

intencionalmente escolhemos para construir a imagem desejada de quem pretendemos ser. Essa 

sucessão de eventos configura uma história de vida, uma narrativa que nos identifica e nos 

confere uma identidade única. Já na abertura do curta “Xampy”, o protagonista que dá nome a 

obra audiovisual, relata fatos de sua infância, marcados pela vivência com suas irmãs, e seu 

desejo por meninos: 

 

Mas antes disso, eu via minhas irmãs com os namoradinhos delas: “- Ai, meu 
príncipe. - Ai, quero casar com ele.” E era desse jeito que eu tinha também. Eu 
não tinha como um menino faz. Eu cresci e nessa época eu queria um príncipe 
também. Os menininhos tipo da escola que eu achava bonitinhos, pra mim eles 
eram meus princípes. Ficava escrevendo os nomes deles no caderno. De eu 
achar que um daqueles  meninos ia ser meu príncipe, ia beijar na minha boca, 
andar comigo de mão dada, tipo namorar comigo. Me pedir a mão pra mim, pra 
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minhã mãe. E tinha dessas coisas de menina, de mulher. (XAMPY in XAMPY 
- trecho transcrito do documentário) 

 
 A narrativa de Xampy reforça o estereótipo feminino associado ao casamento enquanto 

uma narrativa fictícia da mulher em busca do seu príncipe encantado. Tal narrativa tem origem 

nos relacionamentos dos contos de fadas aos quais a maioria das crianças é submetida na 

infância. Em sua fala, também é reforçado o preconceito de uma época em que a mulher não 

era a única a tomar a decisão sobre seu casamento, mas também seus pais. Segundo Motta 

(2013), nossas histórias revelam quem somos, mas também revelam nossos estados 

intencionais, o que pretendemos ser, os scripts que projetamos para nós mesmos. Em Xampy, 

este olhar para a infância recupera uma ideia de si como alguém que, de modo indefinido, já 

que não há menção à idade na fala, definia sua identidade de gênero. Uma fala que independente 

de poder ser questionada quanto à veracidade ou não, engendra uma narrativa fundamentada 

em um autoconhecimento que se inicia na infância e que corrobora um discurso sobre como se 

reconhece Xampy no momento das gravações do documentário.  

Fabular um script pessoal é uma programação que acumulamos desde a infância, a partir 

de nossa vivência familiar, e que atualizamos seguidamente através de nossa exposição a contos 

de fada, literatura, filmes, mitos e arquétipos (BERNE, 1974). Estas relações tornam a vida 

humana semelhante ao palco de um grande teatro onde representamos continuamente, 

procurando desempenhar certos papéis a partir do roteiro que elaboramos para nós. 

Compreender este processo não significa que tudo o que reconhecemos e expomos sobre nós 

mesmos não tem suporte no real. Ao contrário, conforme Hall (2015), a teoria da formação das 

identidades e sexualidade a partir de Freud, considera que a estrutura de nossos desejos é 

formada com base em processos psíquicos e simbólicos do inconsciente. Trata-se, claro, de 

mecanismos complexos que são traduzidos, em termos de senso comum, em componentes 

físicos e culturais que delimitam o que “pertence” a cada gênero, isto é, o que é masculino e o 

que é feminino, em determinada geografia e tempo histórico. Neste sentido, considerando o 

momento em que o documentário é realizado, pode-se identificar que, pelo menos para Xampy, 

essa simbologia está presente em sua adesão ao cabelo comprido que ele joga de um lado ao 

outro em vários momentos do filme - Imagem 7-, pois o protagonista o vincula à sua 

identificação com o feminino, com a sua identidade homossexual. 

Este elo, no documentário, carrega uma marca narrativa importante para se localizar a 

violência simbólica (e real) que o protagonista narra ao relatar o que significou ser preso. 

Lembrando da infância, Xampy conta que usava as embalagens de bala de coco para fazer de 

cabelo em bonecas, brincava de colocar a camiseta na cabeça pra fazer de cabelo e ficava no 
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espelho, conversando e jogando o cabelo. E é este mesmo símbolo que Xampy perde em sua 

entrada no sistema prisional. O protagonista relata, assim, sua tristeza ao ter o cabelo raspado, 

uma violência que “quebra” a imagem que tem de si mesmo. Mas, este dado também configura 

a protagonista, a despeito da sua dor, não deixar de mencionar sua solidariedade às travestis 

que estão na prisão. Para Xampy, a perda do cabelo para estas pessoas é algo ainda muito mais 

drástico, uma vez que muitas delas são mulheres trans, ou seja, pessoas a quem se atribuiu o 

gênero masculino ao nascer mas que, em algum momento da vida, se perceberam como tendo 

uma identidade feminina.22 

 

Quando você chega lá, a primeira coisa que eles fazem é rapar a sua cabeça. 
Então, isso dói muito. Dói muito você ficar careca perto daquele monte de cara, 
porque o que te diferencia deles é o cabelo. No meu caso doeu, porque eu tenho 
esse vínculo com o cabelo. Mas também não foi tão drástico igual é pra uma 
travesti, porque as travestis são mulheres, então pra elas, ficar sem cabelo, é 
muito dolorido. (XAMPY in XAMPY - trecho transcrito do documentário) 
 

 

Imagem 7: Frame Xampy jogando o cabelo. 
Fonte: Reprodução 

 

Nas narrativas que integram as experiências do protagonista no sistema prisional, 

percebe-se relatos quanto a aceitação de uma não identidade dos homossexuais ou travestis. No 

uso dos banheiros, por exemplo, não é permitido que os “viados” tomem banho sem uma 

proteção visual para seu órgão genital, seja uma calcinha ou cueca. É como que se a genitália 

masculina só possa ter relação a quem efetivamente está dentro do que é masculino, ou seja, 

bichas e travestis não deveriam ter pênis sob a ótica dos demais presidiários do sexo masculino. 

Segundo Xampy essa relação acontece porque os homossexuais e travestis são percebidas como 

mulheres.   

 
22 Ver discussão sobre mulheres trans no capítulo 2 desta dissertação. 
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Tem o banheiro nosso lá, e tem o duchão lá embaixo. Mas a gente se descer pro 
duchão, não pode tomar banho pelada. Você tem que estar ou de cueca ou de 
calcinha. Sei lá, o que usa. Mas você não pode ficar pelado. Você não pode 
mostrar o seu pau para os caras. Porque você é viado.  Na cabeça deles, você 
não pode nem ter isso, entendeu? Eles não olham essa parte do seu corpo, eles 
nem querem saber que ela existe, entendeu? Você lá dentro é como se fosse 
uma mulher. (XAMPY in XAMPY - trecho transcrito do documentário) 

 
Essa “vivência bicha” e sua relação com a homofobia é evidenciada no curta em 

diversos momentos e em várias relações, inclusive na infância pois Xampy recorda que aos 6 

anos, uma das primeiras palavras que ele escutou na escola foi ser chamado de “viado” e isso, 

para ele, não era um “xingamento”. Isto porque, segundo seu depoimento, ele não tinha o 

entendimento de que a maneira dele ser, e seu vínculo com o universo feminino era diferente 

em uma sociedade marcada pela heteronormatividade, e por papéis de gênero bem definidos 

em que homens e mulheres devem exercer determinados papéis desde a infância. De todo modo, 

não se pode deixar de mencionar o quanto o impacto de ser “diferente” em nossa sociedade 

pode ser reforçado pelos números de violência à população LGBTQIA+ que colocam o Brasil 

com o título de líder no ranking de países que mais matam LGBTs no mundo como já visto 

anteriormente. Por isso mesmo, apesar do discurso do protagonista, a sua lembrança ressoa o 

quanto a violência que existe na escola, seja verbal ou física impacta a própria estrutra narrativa 

do documentário: ao mesmo tempo que escancara, de modo amplo, um espaço de violência 

nem sempre percebido pelos adulos que integram o universo escolar e familiar, mostra o quanto 

este bullying marcou a vida de Xampy quando este relata que a violência física dos colegas de 

turma, motivadas em uma determinada ocasião até pelo seu professor, fizeram com que ele se 

afastasse da escola. Mais do que, simplesmente, lembrar ou rememorar estas violências, o 

protagonista do curta busca detalhar o que a necessidade de ficar distante da escola acionou na 

sua estratégia de sobrevivência. Sob esta perspectiva ele, então, narra que saía diariamente de 

casa, calculava o tempo que deveria ficar na escola e substituía este período por longas jornadas 

de trem em direção às cidades próximas à capital paulistana.  

A remissão à violência sofrida na infância confirma uma vida sempre desenhada por 

esta convivência dolorida em que sua identidade era, não raro, vítima de situações abusivas 

que, quase sempre, convivem com a indiferença ou, pior, legitimada em função de outros 

estereótipos. Um dos locais em que o Estado pouco ou nada atua para impedir os 

constrangimentos e/ou crueldades é justamente no sistema prisional. No caso brasileiro, 

sabemos, há inúmeras “orquestrações” que a mídia veicula no sentido de se colocar como 

“justas” todas as quebras dos direitos humanos e da dignidade mínima que os presos – sejam 

quem for – merecem, em termos de tratamento. Xampy, assim, não está imune à lógica de um 
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sistema em que prevalecem relações de opressão seja do Estado sobre o prisioneiro, como 

vimos antes na normatização de raspar os cabelos, algo que “quebra” a identidade de Xampy; 

seja entre os prisioneiros como na violência física que ocorre quando não se quer ter relação 

sexual com um outro presidiário. Esta violência, inclusive, pode ser relacionada à ideia, que 

Xampy traz no filme também, de que a bicha é vista como um indivíduo do gênero feminino e, 

considerando os índices do feminicídio no Brasil, assim como os números de violência à 

população LGBTQ, não é complicado compreendermos porque há esta “normalização” da 

violência nestes casos, além, claro, do imaginário muito cristalizado no senso comum de que 

“criminoso” não deve ter acesso aos “direitos humanos”23. 

Outro tema central do curta foi também referendado em entrevista que realizamos com 

o diretor Daniel Wierman24. É ele quem destaca, com clareza, que Xampy deve ser percebida 

como uma “bicha da periferia paulistana” integrada à representação do movimento intitulado 

“cybermanos”, formado por muitas pessoas que são responsáveis por vários movimentos 

culturais e musicais na capital. No início da década de 90, Xampy faz parte deste grupo que 

movimenta a cena clubber paulistana, cena que possibilitou a música eletrônica a ganhar status 

e adeptos, tornando-se um movimento importante. Apesar de ser um movimento fomentado por 

uma classe social alta com acesso às músicas e discos importados do exterior, o movimento foi 

rapidamente absorvido pela periferia com características específicas na montagem dos figurinos 

e acessórios  de  modo a criar uma identidade de gênero fluída. De certa forma, é nesse 

movimento underground que Xampy se reconhece e narra “se sentir dentro”. Segundo ele, a 

balada é o local aonde ele realmente se sentia feliz, felicidade que ele não tinha em sua escola 

aos 9 anos de idade. Essa relação intensa com a música também é valorizada no filme: a trilha 

sonora tem como referência a cena da música eletrônica e esta tem um papel relevante na 

continuidade já que é o elo entre diversas cenas, garantindo fluidez narrativa. Outro aspecto 

importante é a música eletrônica também marcar o ritmo nas chamadas “cenas mortas”, isto é, 

nas transições que procuram evidenciar um certo cotidiano que envolve Xampy, como a 

sequência em que ele está em um parque com amigos, ou em outra, em que ele anda pela rua 

ou, ainda, uma rápida cena em que ele está em um bar coversando com o amigo.  

 
23 Vale ressaltar aqui uma análise sobre os governantes eleitos na última campanha eleitoral (2018) e que abraçam 
o slogan “bandido bom é bandido morto” transformando estes em estratégia de governo para a área e evidenciando 
o descaso junto aos direitos humanos do crime no Brasil.  
https://oglobo.globo.com/brasil/analise-endurecimento-no-discurso-sobre-seguranca-deixou-de-ser-apenas-do-
baixo-clero-23904125  
24  Entrevista realizada em 16 de abril de 2020 pela plataforma Google Meets com audio gravado e link 
disponibilizado nos anexos. 
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Esta cena do bar em conversa com um amigo, inclusive, reforça a presença de Xampy 

na cena underground paulistana. E é interessante perceber aqui (Imagem 8) a opção dos 

diretores por enquadramentos muito próximos do que foi, na história do documentário, 

classificado como “cinema direto”25, isto é, gravação com câmeras praticamente invisíveis em 

que não se interrompe as performances, em uma lógica muito próxima do jornalismo que, por 

sua vez, afirma-se no registro do estatuto da fidelidade ao real. Tal proposta de gravação, que 

dialoga com o chamado modelo observacional – as câmeras e cineasta apenas observam, sem 

interferirem no que está sendo gravado – sustenta-se na ideia de que seria possível uma total 

transparência dos fatos. No entanto, cada vez mais, o documentário afirma-se como uma 

produção que tem um ponto de vista pois desde as escolhas do que está enquadrado, quando o 

que foi deixado fora de cena, já confirmam um olhar definido a partir de um pressuposto 

narrativo.   

 

 

Imagem 8: Frame Xampy conversando no bar com um amigo. 
Fonte: Reprodução 

 

Além desta aspecto das condições de gravação também a edição das imagens em Xampy 

instiga o espectador a descobrir o personagem aos poucos. Não se sabe de imediato que o 

mesmo passou no sistema prisional, e nem onde e quando aconteceu a violência sexual sofrida. 

Também fica em aberto a idade exata que o personagem passou pelo sistema prisional. Sabe-

se, somente, que o mesmo teve sua experiência com a cena da música eletrônica aos 9 anos de 

idade. Muitos dos relatos analisados trazem conteúdos inusitados e surpreendentes que rompem 

 
25  De acordo com DA-RIN (2006) o cinema direto, que teve como núcleo principal a produtora Drew 
Associates, formada em torno do repórter fotográfico Robert Drew e do cinegrafista Richard Leacock, tinha 
como principal característica ser contrário à qualquer encenação e por isso, estes diretores “não 
consideravam seus trabalhos documentários, mas ‘cine-reportagens’ ou ‘jornalismo filmado’” (p.137). 
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com os fluxos esperados das coisas, e, por isso mesmo, contrastam com o familiar e o senso 

comum. Segundo Motta (2013), os significados divergentes se originam na percepção do que 

não é normal relativo a uma ordem estabelecida, quase sempre a ordem que aceitamos e 

vivemos como natural. Ou seja, não é do dito “natural”, um menino de apenas 9 anos se sentir 

representado em uma balada eletrônica, e não ter essa representação no ambiente escolar. O 

mesmo acontece quanto a ter acesso ao consumo de drogas. São fatos ligados ao extraordinário 

da vida do personagem. 

Ainda segundo o autor, ao inserir no cotidiano da vida o extraordinário, confronta-se 

com a lógica da racionalidade corriqueira. Isto porque, os conteúdos extraordinários se chocam 

com a ordem institucional, os sentidos homogêneos e hegemônicos. O relato do extraordinário 

gera surpresa e ansiedade e desencadeia um processo de negociação de sentidos, de redução da 

ambiguidade. O incidente discrepante precisa ser nomeado, classificado e assimilado. E 

podemos considerar que estes incidentes extraordinários como o relato de um crime (por porte 

ileal de drogas) e o consumo de drogas por uma criança são sentidos surpreendentes: colidem 

com os fluxos esperados de uma criança.  

Mesmo vivenciando estas experiências ruins, Xampy traz felicidade à sua vivência 

homossexual com uma riqueza de experiências em várias fases de sua vida, superando as 

expectativas de quem, no senso comum, passa pelo “submundo” das drogas e do sistema 

prisional. É a partir dessas experiências que Xampy acredita que “ser bicha” não é uma ofensa. 

Inclusive, seguindo a opção dos diretores, é apresentanda sua fala final em tom irônico sobre 

esta questão: afirmando que os indivíduos deveriam ser mais criativos ao ter a intenção de 

ofender verbalmente um homossexual masculino, Xampy, mais uma vez, reafirma sua posição 

de desafiar as normas estabelecidas e assumir seu potencial transgresso, sem qualquer sombra 

de vitimização, pelo contrário. Desenha, deste modo mais uma inquietação em quem pode não 

estar familiarizado com um discurso tão francamente transparente e assumido. O que nos leva 

a tentar esmiuçar ainda mais como esta pessoa se constitui uma personagem no documentário. 

 

 

 

 

 

 



 62

3.2 Emanuel XAMPY Fontinhas: a pesssoa, a personagem 

Conforme Melo (2016) nem sempre a personagem encontra-se na sua forma mais óbvia, 

corporificada ou materializada de forma antropomórfica nas narrativas, sejam elas ficcionais 

ou documentais. Suas reflexões sustentam-se a partir das observações de Puccini (2012) sobre 

as diversas formas abstratas que um personagem pode assumir além dos limites do personagem 

social ou em uma forma “humana”. Um indicativo claro é a própria necessidade da lógica 

interna da obra, ou seja, os personagens podem ganhar esta dimensão na medida em que 

assumem uma função narrativa a partir de uma ação na obra, ou podem ganhar esta dimensão 

sem a necessidade da presença “humana, no caso de figuras corporificadas como forças da 

natureza, e espécies biológicas. 

Ainda segundo o autor, outro elemento que parece comum às definições de personagem 

é o papel criador do autor (ou roteirista, ou dramaturgo) no desenvolvimento de personagens. 

Assim, ao apresentar um recorte, manipular imagens captadas, ou as palavras ditas, o autor, 

pode ser percebido como um “alquimista” na criação de seus personagens. O personagem é 

então, sujeito fundamental para representação das realidades construídas pelos autores. É a 

partir daí, que segundo Melo (2016), o cineasta, por exemplo, assume um método de produção 

baseado na observação dos cotidianos dos representados, seleção e edição daqueles eventos 

considerados mais importantes pelo observador, e, posterior reconstituição diante da câmera 

(utilizando-se daqueles que no cotidiano vivenciaram tais situações), em uma estratégia que 

valoriza a verossimilhança. 

No caso do curta “Xampy”, não existiu um desenvolvimento prévio do personagem,  

mas sim uma percepção mais aguda, segundo os diretores, que também desempenharam as 

funções de roteiristas e editores que estavam diate de uma pessoa capaz de se narrar de forma 

potente  e, ao mesmo tempo, como uma diversidade de experiências fecundas o suficiente para 

se construir uma narrativa que os interessava. Tal processo de produção, no entanto, só ocorreu 

após cinco anos do primeiro encontro que tiveram com Xampy. Quanto à construção do 

personagem na tessitura fílmica, como já destacamos, o método de produção utilizado pelo 

autores evidenciou os eventos voltados às experiências de um homossexual assumido na grande 

São Paulo, com destaque pela sua passagem no sistema prisional, porém sem abandonar as 

experiências de infância e família, estes últimos em menor frequência. 

Tais temáticas, como vimos, valorizaram, em especial, a proposta de apresentar um 

percurso de vida pautado por situações de transgressão motivadas desde a percepção da 

homossexualidade de Xampy. Em termos de formato, o curta se elabora pautado pelo cinema 
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direto – como mencionamos há pouco – e pela construção de um protagonismo assentado, 

basicamente, na retórica, havendo, apenas, duas participações secundária que também 

reafirmam as narrativas apresentadas pela personagem central. No entanto, além dessa 

estratégia, também há situações em que fica evidente a reconstituição ou encenação, o que, na 

história do documentário, também foi legitimado. Afinal, se voltarmos às origens do gênero, 

veremos que cabe a uma “dupla” não formalizada – Grierson e Flaherty – a valorização do 

caminho da encenação como estratégia narrativa legítima, a despeito da ideia de “fidelidade” 

ao real. No entanto, se ambos concordavam com a encenação, os objetivos em relação a esta, 

eram diferentes. Enquanto para Grierson, o personagem encenado deveria cumprir um papel, 

digamos, social, ou seja representava um “tipo social”, Flaherty, especialmente no filme 

Nanook do Norte, vai encenar a existência de uma família com a perspectiva de preservação de 

memória da cultura Inuik. Na verdade, foi conhecendo a obra de Flaherty que Grierson percebe 

a encenação como linguagem que cabe aos propósitos dos seus projetos de documentários que 

tinham como meta antes de tudo, a de educar a população que não tinha acesso ou tinha baixo 

acesso à educação formal.26  

 Embora exista um distanciamento em relação ao status da personagem, na busca por 

alcançar seus diferentes objetivos estéticos, os dois pioneiros se utilizam da mesma estratégia 

narrativa: a encenação. Segundo Melo (2016), a personagem de Flaherty atua porque vivencia 

a ação em questão no seu cotidiano e a personagem de Grierson atua porque representa tão 

somente a si própria, mas todo um grupo social. Enfim, e agora, retornando à análise do curta 

“Xampy”, pode-se como colocado, também perceber a encenação como estratégia de narrativa 

do protagonista Xampy em alguns momentos da obra.  

 

 
26 Sobre a história do documentário e o papel de Grierson e Flaherty na consolidação do gênero, ver entre outros, 
Da-Rin (2006). 
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Imagem 9: Frame Xampy abraçado ao caderno. 
Fonte: Reprodução 

 

Por exemplo, no momento em que ele atua ao demonstrar como segurava o caderno na 

infância (Imagem 9) no minuto 2:58 do documentário. No contexto da obra, tal caderno tinha 

todos os adesivos e sinalizações pertencentes ao universo feminino e Xampy segurava o 

caderno abraçando-o pelas mãos. É a prática que permite ao protagonista Xampy adjetivar o 

seu caderno como “muito de mulher” pelo simples fato das meninas da sua geração cuidarem 

de seus cadernos com adesivos que remetiam à símbolos do universo feminino na infância das 

crianças dos anos 1980, como as famosas personagens do desenho animado “Moranguinho” e 

as figurinhas “Amar É”, que mostrava um casal de crianças em momentos de afeto com frases 

românticas. De certa forma, uma técnica corporal reproduzida por meninas, incluindo suas 

irmãs. Percebe-se assim, uma analogia constante às irmãs, como no episódio já analisado em 

que ele espera o príncipe encantado como suas irmãs.  

Quanto a possíveis aspectos da tradição de representação dos homossexuais, o diretor 

Daniel Wierman apresenta um contraponto ao também descrever o protagonista como uma 

pessoa andrógena, com uma certa fluidez performativa em relação à identidade de gênero. 

Segundo ele, por vezes o personagem esteve com barba e se vestiu com roupas pertencentes ao 

universo masculino, e outras vezes se vestiu com roupas pertencentes ao universo feminino. O 

diretor do filme destaca que essa fluidez é possível pela inteligência e conhecimento cultural 

de Xampy, o que possibilita ele assumir-se com o que deseja, sem auto-intitular sua orientação 

sexual a uma identidade de gênero específica. Segundo Daniel Wierman, tal justificativa pode 

diferenciar Xampy de outros indivíduos que não possuem conhecimento e assumem suas 

identidades a partir da tradição de representação dos homossexuais cristalizados no imaginário 

social. Ou seja, Xampy extrapolaria uma identidade fixa do homossexual afeminado localizado 
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solidamente ao movimento LGBTQIA+ e viveria múltiplas identidades, características dos 

indivíduos localizados na pós-modernidade.  

Retornando às discussões já realizadas sobre identidade e sexualidade na pós 

modernidade, podemos localizar estas múltiplas identidades do protagonista à ideia de 

performance, uma concepção da identidade como movimento e transformação, sobreposta a 

questão da identidade em constante transformação a partir de significados culturais e 

socialmente atribuídos. Isto é, Hall (1997) quando discute identidade nos novos movimentos 

sociais, sustenta que cada movimento apela para identidade social de seus sustentadores, a 

política da identidade – uma identidade diferente para cada movimento; mas não inclui uma 

análise de múltiplas identidades de gênero e orientação sexual dentro do mesmo movimento e 

os atravessamentos entre estas.  

Como visto no capítulo sobre identidades, será o conceito de performatividade, 

desenvolvido sobretudo pela teórica Judith Butler (1993), que desloca a concepção da 

identidade como movimento e transformação associado à sexualidade. Em geral, ao dizer sobre 

certas caraterísticas identitárias de algum grupo cultural, há uma suposição de que estamos 

descrevendo um fato do mundo social. O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte 

de uma rede mais ampla de atos linguísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou 

reforçar a identidade que estamos descrevendo. Assim, por exemplo, quando utilizada a palavra 

“bicha” ou “viado” como ofensa, para nos referir a um homossexual masculino não estamos 

simplesmente fazendo uma descrição sobre a orientação sexual de uma pessoa. Estamos, na 

verdade, inserindo a palavra em um sistema linguístico mais amplo que reforça a negatividade 

atribuída à identidade “homossexual”. No entanto, de acordo com Butler (1993), a mesma 

repetibilidade que garante a eficácia dos atos performativos que reforçam as identidades 

existentes pode significar também a possibilidade da interrupção das identidades hegemônicas.  

Essa discussão é fundamental para compreendermos a interrupção das identidades 

hegemônicas que ocorrem no documentário “Xampy” e que delimitando a personagem. Quando 

o protagonista utiliza a expressão “bicha” ou “viado” para se referir à sua maneira como 

carregava os cadernos na escola ou como tratava as outras companheiras de ala no sistema 

prisional, não foi simplesmente manifestada uma opinião que tem origem plena e exclusiva em 

uma intenção específica.  

Em um certo sentido, o protagonista retirou a expressão do contexto social mais amplo 

em que ela foi tantas vezes enunciada de modo ofensivo como xingamento, e a inseriu em um 

contexto em que ela reaparece como o resultado de uma exclusiva operação mental. É essa 
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citação que recoloca o enunciado negativo atribuído à identidade do homossexual masculino. 

Uma citação que tem sua origem em um sistema mais amplo de operações de citação, de 

performatividade, e finalmente, de definição, produção e reforço de novas e renovadas 

identidades. Um outro elo essencial do aspecto performativo da produção das novas identidades 

está na relação com o corpo e é isso que veremos no próximo tópico. 

 

3.3 Singularidades de um corpo resistência 

Como já visto, o protagonista Emanuel Xampy expõe narrativas associadas ao universo 

feminino, assumindo então, em muitos momentos, uma identidade feminina através da narrativa 

e do corpo, sem abandonar sua identidade masculina. De acordo com Butler (1993), a diferença 

sexual, entretanto, não é, nunca, simplesmente, uma função de diferenças materiais que não 

sejam, de alguma forma, simultaneamente marcadas e formadas por práticas discursivas. Ou 

seja, os discursos são peças importantes na demarcação das diferenças sexuais. Para a autora, a 

categoria do “sexo” é, desde o início normativa: ela é aquilo que Foucault chamou de ideal 

regulatório. Neste sentido, o “sexo” não apenas funciona como norma, mas é parte de uma 

prática de regulação que produz os corpos que governa, ou seja, toda força de regulação 

manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, 

circular, diferenciar – os corpos que ela controla. Assim, o “sexo” é um ideal regulatório cuja 

materialização é imposta: a materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de certas 

práticas altamente reguladas. 

Em outras palavras, o “sexo” é uma regulação forçosamente materializada através do 

tempo. Um processo pela qual as normas regulatórias materializam o “sexo” e produzem essa 

materialização através de uma reiteração forçada destas normas. Para Butler, o fato de que essa 

reiteração seja necessária é um sinal que a materialização não é nunca totalmente completa, que 

os corpos não se conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua materialização 

é imposta. Podemos analisar isto claramente nas cenas de passagem em que a protagonista está 

em processo de beleza usando bases, rímel e batom, símbolos claramente associados ao 

universo feminino. 

O atual movimento LGBTQIA+ tem investido nestas “liberdades” identitárias como, 

por exemplo, a cantora Linn da Quebrada que protagoniza o documentário “Bixa Travesti”. O 

discurso de Linn é pautado na indefinição das noções de identidade de gênero, a começa pelas 

palavras bicha e travesti usada no título da obra. Ao se perceber tanto como bicha quanto como 

travesti, sem deixar de ser mulher, Linn quebra conceitos e normas que enquadram gays de 
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aparência masculina e travestis em identidades devidamente separadas. Linn da Quebrada em 

entrevista a cartunista Laerte27 se diz a favor da construção de uma nova identidade trans, ou 

seja, uma identidade sem a manipulação do corpo através de próteses e hormônios. A artista 

acredita que o indivíduo trans pode experimentar novas estéticas através do corpo, novos limites 

de transgressão para se fazer percebido e acabar com uma certa dinâmica do que é antes é 

enxergado como “aberração” para os heterossexuais e “admiração” para os homossexuais. O 

movimento LGBTQIA+ vai “adotar” esta fluidez e “justificar” estas indefinições como algo 

importante. Tem o apoio ainda de parte do movimento LGBTQIA+ e de Judith Butler, entre 

outros pensadores, que pensam o lugar de corpos movendo-se livremente dentro de uma 

democracia. 

Segundo Butler (1993) há algumas consequências em jogo nessa reformulação da 

materialidade dos corpos e destaco aqui a de vinculação desse “processo” de assumir um sexo 

com a questão da identificação e com os meios discursivos pelos quais o imperativo 

heterossexual possibilita certas identificações sexuadas e impede ou nega outras identificações. 

Neste sentido, me pergunto quais as influências da protagonista que permitem a ela assumir 

uma identificação com o universo feminino em meio ao imperativo heterossexual. Seria o 

vínculo precoce à cena underground paulista e o sentido de representação e pertencimento em 

um local em que não eram questionados os corpos e a androgenia? Seria ao fato dela ter uma 

liberdade identitária em seu ambiente de trabalho, uma vez que hoje trabalha como host de 

festas de música eletrônica? Será que esta mesma liberdade identitária seria possível se a 

protagonista trabalhasse em ambientes mais formais? Os limites de transgressão do corpo de 

Xampy estão expostos em seu cotidiano de forma natural, sem que qualquer questionamento 

pelo jeito do protagonista se vestir ou de se expressar fosse colocado em xeque diante de 

depoimentos e relatos dos episódios de homofobia no qual Xampy presenciou. 

Tal atitude acontece como um recurso crítico na luta para rearticular os próprios termos 

da legitimidade e da integibilidade simbólicas, e não simplesmente um questionamento 

permanente das normas sociais, e esse é uma das tarefas apontadas por Butler (1993) no 

desenvolvimento das novas identidades de gênero. Porém é importante também questionar 

sobre como e para que finalidade Xampy assume um corpo que remete ao feminino sem que 

para isso tenha que assumir uma identidade de gênero específica. Seria para se sentir em 

 
27 Entrevista realizada para o Programa “Transando com Laerte” (2018) em que a cantora fala sobre liberdade de 
expressão, sexualidade e experimentações corporais. 
https://www.youtube.com/watch?v=-vGmT6fzPu0 
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pertencimento à comunidade que Xampy se sente representado? Ou será que seu corpo 

transgressor em si é modelado como instrumento político com interesses estratégicos em 

constituir novos marcadores sexuais? Assim como Linn da Quebrada deseja um novo 

imaginário para o corpo trans, a narrativa e o corpo de Xampy pode ecoar um novo imaginário 

em relação ao homossexual que é justamente romper com o papel de “vítima”, ter histórias para 

contar, ser um sobrevivente a frente dos números contra a população LGBTQIA+. A afirmação 

de uma singularidade que dialoga como o imaginário cristalizado mas na proposta da inversão, 

para compreendermos a interrupção das identidades hegemônicas através de uma nova leitura 

da palavra “bicha” e “viado” e também na fluidez de gênero. No entanto, não consegue, ainda, 

romper com um histórico marcado pela violência e pelo diagnóstico de bullying que começa 

em sua infância. Talvez, a experiência na prisão teria sido pior se não tivesse tido a oportunidade 

de se unir junto a outros homossexuais. 

Sob o aspecto de pertencimento e união de indivíduos em torno de uma comunidade, 

Maffesoli (1996) afirma que a (forma) compartilhada que funda uma comunidade é fruto de 

uma erótica dos corpos em seu sentido mais simples, o que leva esta à uma agregação. Segundo 

o autor, retomando uma metáfora teológica, na liturgia (social), o sacramento (da forma) torna 

visível a força invisível do estar-junto fundamental. A forma (objeto, imagem, corpo) só é, 

nesse sentido, a recordação da força societal, lembra o simbolismo do vaivém constante que 

une o cosmo e o microcosmo. Isto, talvez, justifique a construção de um corpo feminino por 

parte de Xampy com a finalidade de se fazer estar junto ao movimento LGBTQIA+, se unindo 

a algumas das muitas lutas de indivíduos pertencentes ao movimento.  

Ainda segundo Mafessoli (1998), esse “estar-junto” determinado por ideologia, um 

ideal, ou a partilha de um hábito, funcionam como uma proteção contra quaisquer imposições, 

venha ela do lado que vier. Neste sentido, a partilha de uma mesma orientação sexual, pode 

funcionar como uma proteção contra as imposições dos discursos heteronormativos, e isso pode 

se dá através do corpo e de uma forma de se vestir, uma das características da socialidade. 

Mafessoli (1998) afirma que na socialidade, a pessoa representa papéis, tanto dentro de sua 

atividade profissional quanto dentro das diversas tribos em que participa. Mudando o seu 

figurino, ela vai, de acordo com seus gostos (sexuais, culturais, religiosos) assumir o seu lugar, 

em seu cotidiano.   

  Como já mencionado, o figurino utilizado pelo protagonista reforça o mesmo como 

indivíduo integrante de uma cena do underground da noite paulistana, que se apresenta como 

uma pessoa andrógena, com uma certa fluidez performativa em relação à identidade de gênero. 
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Esta aparência pode ser vista como vetor de agregação na comunidade LGBTQIA+. Para 

Maffesoli (1998), a estética é um meio de experimentar, de sentir em comum. As matizes de 

vestimenta, os cabelos longos, e outras manifestações da cena underground podem servir de 

base para uma reafirmação da comunidade LGBTQIA+. 

  No capítulo 2, vimos que esse diagnóstico ganha densidade, se tratarmos esses gestos 

corporais como expressões de uma cultura inscrita por atores sociais, em que sendo expressão 

do social, o corpo transgressor torna-se um instrumento político. É na década de 90, período 

em que Xampy narra sua descoberta homossexual, que a militância dos novos movimentos 

sociais, começam a apresentar novas identidades de modo a descontruir antigos estereótipos. A 

partir disso, homossexuais masculinos podem criar impressões específicas, como a associação 

a um universo feminino, como uma estratégia a partir de uma posição de opressão e injustiça 

dada. De certo modo, isso pode justificar o corpo do protagonista assumido durante a tessitura 

fílmica, um corpo político que luta a opressão que este sofreu na infância ou mesmo nas 

injustiças vivenciadas no sistema prisional.  

  Segundo Vidarte (2019), a única coisa que de que precisa uma bicha para converter-se 

em sujeito político é “empoderar-se”. Fazer-se poderoso, ter iniciativa, deriva de uma só 

decisão: a decisão política de converter-se, de ser um sujeito político LGBTQ. Depende de cada 

indivíduo tomar a decisão de ser uma bicha, uma lésbica, uma trans, e isso por si só, já eleva o 

indivíduo à categoria de conflito e à posição de lutas de sujeitos políticos. Sujeitos políticos por 

decisão. Determinação de militar contra a sociedade heteronormativa. Para o autor, isto é mais 

fácil, do que ficar no limbo da ociosidade dos direitos concedidos ou obtidos por outros, que 

lutaram por direitos que pertencem à nossa luta. Ainda segundo o autor, tudo o que se apresenta 

como razoável, legítimo, e portador de uma sanção social positiva é o que tem perturbado, 

limitado, reprimido e oprimido os homossexuais masculinos que assumem suas vivências no 

universo feminino. Para Vidarte (2019), a conversão em sujeito político, acessando uma voz 

própria, supõe de início um esvaziamento, um deixar de lado a existência cômoda e pacífica 

que a sociedade colocou à disposição dos homossexuais masculinos para mantê-los como 

potencial de consumo dentro do próprio movimento, como já indicado no capítulo 1, sobre o 

“pink money”. Após esse esvaziamento do que há, do que nos foi ensinado e transmitido como 

o que deve ser uma existência homossexual tranquila e autorrealizada, tudo está para ser criado. 
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No caso de Xampy, não é possível perceber as motivações exatas que o fizeram constituir seu 

corpo político associado ao universo feminino, ainda que pelo viés de esvaziar todos os 

estereótipos até então associados ao homossexual masculino. 
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4. BICHAS, O DOCUMENTÁRIO: MÚLTIPLAS VOZES E ATIVISMO 
 

Neste capítulo a proposta central é analisar e discutir as múltiplas vozes do homossexual 

masculino autoafirmado “bicha” a partir da análise fílmica da obra “BICHAS , o documentário” 

(Marlon Parente, Pernambuco, 2016). A análise segue o mesmo processo do capítulo anterior 

sob o horizonte das identidades e representações, a partir dos marcos narrativos e da construção 

dos personagens. Busca-se também compreender se há limites e quais são os limites de 

transgressão do homossexual masculino autoafirmado “bicha” a partir dos marcos narrativos e 

do corpo de múltiplos personagens que precisam enfrentar e superar a homofobia em confronto 

à aceitação e autoafirmação de sua orientação sexual.  

 Diferente de “Xampy”, “BICHAS, o documentário” apresenta múltiplos personagens 

com experiências distintas a partir do relato de seis jovens homossexuais (Bruno, Igor, Italo, 

João Pedro, Orlando e Peu). Tal escolha possibilita uma análise ampliada e diversificada da 

vivência homossexual masculina no Brasil. Além disso, estes personagens estão inseridos em 

uma mesma realidade territorial, muito próxima à do protagonista de “Xampy” quanto à 

violência física contra LGBTQIA+, mas em outro território brasileiro. No relatório Anual de 

Assassinatos a LGBTQIA+ no Brasil em 2019, realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), o 

índice de assasssinatos de LGBTQIA+ no estado de Pernambuco é de 0,158 (15 mortes a cada 

10 mil habitantes), o que coloca Pernambuco em 21o no ranking dos homicídios por estados, 

um pouco à frente de São Paulo, estado em que o protagonista Xampy reside. A realidade deve 

ultrapassar em muito tais estimativas, sobretudo nos últimos anos, quando os departamentos de 

segurança pública, sem provas e sem base teórica, descartam a homofobia como causa da morte 

de indivíduos. De qualquer modo, a análise fílmica nos permitirá evidenciar experiências e 

relatos deste tipo de violência. 

 
4.1 Saindo do armário: superação e aceitação  

 A estrutura narrativa do média metragem “BICHAS” assume como formato exclusivo 

as entrevistas em primeiro plano, o que nos permite evidenciar uma análise mais ampla dos 

marcos temáticos de cada fala, identificando, por exemplo, uma linearidade cronólogica ou 

processual em relação ao percurso de cada um para assumir a sua identidade de gênero e sexual. 

Assim, pode-se dizer que a narrativa começa com a temática da saída do armário, passando 

por repressões causadas pela homofobia e finalizando na fase da superação e aceitação. Em 

função destas identificações, consideramos que o documentário estrutura-se em três grandes 

temas ou blocos distintos e sequenciais agrupados no grande tema vivência bicha. Já a sinopse 
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do média metragem “BICHAS, o documentário” não aponta seus protagonistas, porém fornece 

indícios do que será abordado durante os 38 minutos de produção:  

 

“Esse filme fala, antes de tudo, de amor. Para ser mais exato: de amor próprio. 
A palavra BICHA vem sendo usada de forma errada, como xingamento. 
Quando na verdade, deveríamos tomar como elogio. Ser bicha é correr o risco 
de ser agredido pela ignorância. Resistimos para nos proteger, resistimos para 
vencer. Ser bicha é ser livre. Não vamos deixar que nos vençam. Não mesmo.” 
(BICHAS, o documentário – texto da sinopse transcrito em legenda no 
documentário) 

  

Tais questionamentos evidenciam o ser “bicha” como algo positivo, em que associações 

a palavras como amor e resistência se sobressaem a outras como xingamento e agressão. Assim 

como uma contra conduta a algo que foi, ou ainda é usado,  muitas vezes, de forma negativa, 

características de uma conduta ativista. Como já mencionado no capítulo 2, “...o ativismo é da 

ordem da liberdade, da contra conduta e da diferença” (VEIGA-NETO, 2012,p.274). Logo, 

trata-se de uma obra que já aponta o ativismo como essência da sua proposta, desde a sinopse 

do documentário mas que, enquanto estrutura narrativa, transfigurou esse ativismo como 

subjacente ou explícito a partir de um tempo de tela para cada temática que mostramos abaixo 

(Gráfico 2): 

 

 

Gráfico 2: Temáticas presentes em “Bichas, o documentário” 

 

Além do aspecto ativista ressaltado pelo diretor, vale recuperar, em termos de percepção 

da estrutura narrativa do filme, como Parente faz a descrição da obra em trabalho que enviou 



 73

ao Intercom. Neste texto, ele reforça que a narrativa do filme se estrutura pela fala de seis jovens 

rapazes, cada qual com sua vivência: tem a bicha negra, gorda, a que tem mães lésbicas, a 

afeminada, a que vivia na igreja e a bicha que morava no interior. O formato de seleção dos seis 

jovens homossexuais (Bruno, Igor, Italo, João Pedro, Orlando e Peu), segundo o diretor, foi 

definido pela direção para facilitar o trabalho de edição, ampliar a identidade entre o público 

da comunidade e para despertar a empatia dos grupos sociais que lidam com o estereótipo da 

“bicha” como algo negativo. Sendo assim, afirma-se que todos os participantes, visto como 

protagonistas no cinema documentário, contribuem com seus discursos defendendo a 

necessidade de sair do armário e na conversão do termo “bicha” em ferramenta de luta e 

empoderamento contra a homofobia. Quanto às temáticas da estrutura narrativa, as abordagens, 

pelos personagens, conforme levantamos (Gráfico 3), se dividem de forma diferenciada, o que 

indica uma liberdade significativa dos testemunhos apresentados na obra.  

 

 

Gráfico 3: Temáticas abordadas pelos protagonistas 

 

 Marlon Parente em entrevista dada para esta dissertação28, ressaltou que uma de suas 

motivações para realizar o documentário, infelizmente, foi um ataque homofóbico que sofreu 

ao andar de mãos dados com um amigo na rua. Um desconhecido, em uma moto, aproximou-

se deles, sacou uma arma e disse que ia matá-los: “Eu vou atirar em vocês, suas bichas!”. 

Segundo Parente, o episódio que durou o tempo que a moto estava parada em um sinal, ficou 

como um trauma em sua vida e, como colocado, impeliu-o a realizar o média metragem, como 

 
28 Entrevista realizada por email em 09 de abril de 2020 constante na íntegra no anexo desta dissertação. 
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uma resposta à violência gerada pela homofobia e a expectativa de fortalecer homossexuais 

masculinos a não se deixarem afetar pelo que realmente são: “bichas”.  

 O diretor acredita que há uma identidade original do que é ser “ bicha” diferente da 

forma caricata e estereotipada, amplamente difundida pela mídia para agradar a massa 

heterossexual, como o exemplo visto no capítulo 1 do personagem Crô, da novela “Fina 

Estampa”, atualmente reprisada em horário nobre. Marlon acredita que tal decisão narrrativa 

pela mídia hegmônica existe como uma compensação, ou seja, “...pode ser bicha, mas tem que 

ser engraçada. Pode existir, mas vai ter um salão de cabelereira, vai ter trejeitos forçadíssimos 

e usar cor-de-rosa, ou serem vilões, com papéis cuja função é ser odiado.” Logo, em “BICHAS, 

o documentário”, a opção do autor foi por retratar “bichas” com traços semelhantes, mas 

pessoas singulares, bem distintas entre si. 

Ainda segundo o diretor, no média metragem, existe uma quebra da narrativa 

hegemônica, com novas reflexões de que ser “bicha” pode ser tudo. “Pode ser feminina, e deve 

ser!” mas acima de tudo, essa identidade deve ser vivida de forma livre, com orgulho e não com 

vergonha, sem ter que se submeter a situações caricatas para se impor enquanto “bicha”. Tal 

fato é possível ser validado pela análise quantitativa dos marcos narrativos que evidencia a 

força do tema superação e aceitação. A temática da saída do armário é composta por oito 

marcos narrativos e a temática da homofobia é composta por sete marcos narrativos, em 

contraponto à temática da superação e aceitação que é composta por 16 marcos narrativos.    

Em virtude da simplicidade da estrutura narrativa, exclusivamente pautada em 

entrevistas, a seleção dos marcos narrativos para análise levou em consideração os testemunhos. 

Sendo assim os critérios para seleção do testemunhos a serem analisados neste capítulo foram 

a “voz” no contexto do ativismo de ser “bicha”, e mais importante, os contextos socio-históricos 

e a relação com o cotidiano destas vivências, basicamente destacadas no grande tema superação 

e aceitação. Também vale analisar outros critérios quanto a estrutura do filme como a ordem, 

duração, frequência ou modo dos marcos narrativos, uma vez que esses critérios podem 

determinar a permanência de um personagem específico ou não. 

Quanto a estrutura do filme, existe uma ordem na apresentação inicial, a considerar Peu, 

Bruno, João Pedro, Igor, Italo e Orlando Dantas, porém os testemunhos retornam em ordens, 

frequências e tempos distintos, ou seja, os tempos por personagens não são o mesmo,  o que 

leva a entendermos que há um protagonismo se levado em consideração a parte processual de 

edição do média metragem. Se formos considerar critérios como duração e frequência dos 

marcos narrativos, Bruno e Italo podem ser definidos como os protagonistas do documentário. 
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Ambos os personagens tiveram as entrevistas de maiores durações em tela, assim como a 

frequência a partir do número de inserções: Italo é inserido 7 vezes e Bruno em 6 vezes no 

decorrer da obra.  

Apesar de Peu e João Pedro também possuírem a mesma frequência em inserções que 

o personagem Bruno, o que diferencia estes de Bruno é justamente a duração/minutagem das 

entrevistas. Tal fato nos leva a observar outros pontos quanto ao reforço do protagonismo de 

Ítalo e Bruno. O primeiro ponto ressalta uma menor visibilidade dos relatos de João Pedro, 

único jovem negro que, apesar de possuir um dos relatos mais relevantes do documentário, 

torna-se em evidência somente ao final da obra, em seu relato sobre racismo e 

homossexualidade no grande tema superação e aceitação. Também é possível identificar que 

os relatos dos personagens que possuem trejeitos femininos (Peu, Orlando e Igor) estão em 

menor duração, ou seja, o que chancela a identidade “bicha” associada a trejeitos femininos 

como shorts e maquiagem possuem representação em metade dos personagens, porém em 

depoimentos curtos se levarmos em consideração os depoimentos de Ítalo e Bruno, personagens 

mais associados às normas e regras de uma sociedade heteronorativa, visto seus relatos 

associados à uma repressão familiar, fruto de uma sociedade heteronormativa.  

Um dos testemunhos mais impactantes é o do personagem João Pedro (Imagem 10), 

jovem negro, de 21 anos, que apesar da idade, consegue explicitar em palavras bem autênticas 

sua vivência de bicha preta, como ele mesmo se autointitula. Dizemos autêntica porque suas 

vivências passam por informações e estatísticas a que temos acesso hoje pela grande mídia 

sobre a população negra e o racismo no Brasil.  É um testemunho que vai além da violência 

causada pela homofobia, e pode colocar o racismo em evidência dentro do próprio movimento 

LGBTQIA+, ou seja, é um recorte que retrata os anseios de um grupo minoritário dentro de um 

movimento que já está à margem da sociedade. João Pedro é a favor da ressignificação da 

palavra “bicha”, assim como todos os outros personagens, afirmando que uma “bicha” chamar 

outra “bicha” de “bicha” muda não só as perspectivas sobre a palavra, mas também o intuito ao 

outro de como você mesmo se vê. Além disso, une as pessoas dentro do movimento. Segundo 

ele, porém, isso não é suficiente para uma bicha preta que enfrenta outras questões no 

movimento: 

[...]  quando eu faço a minha militância voltada para o recorte de raça,  é  uma 
militancia aonde eu falo primeiro da minha infância, de como eu lidei com a 
minha sexualidade e com a minha raça ao mesmo tempo, e como isso vai 
evoluindo e mudando o processo de sociabilidade. No mundo gay há muito 
racismo. Esse foi meu choque quando eu entrei no mundo gay, eu achei que era 
um mundo de muita aceitação. De fato foi, me aceitaram como gay, claro, como 
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amigo e tal... mas pra me beijar e pra me relacionar? (João Pedro in BICHAS, 
o documentário - trecho transcrito do documentário)    

 

 

Imagem 10: Frame João Pedro falando sobre racismo no movimento LGBTQIA+.  
Fonte: Reprodução 

 

A partir de sua experiência, João Pedro afirma que há muito racismo na sigla G do 

movimento LGBTQIA+. Segundo ele, você está feliz ao assumir-se, mas logo, percebe-se que 

há alguma coisa errada. O jovem questiona a igualdade proferida pelo movimento, uma vez que 

percebe o preconceito contra negros e afeminadas. Como militante, ele sempre reforça a questão 

da afetividade e quanto isso pode impactar na auto estima ou no empoderamento de um jovem 

negro. Segundo João Pedro, o jovem negro que sofre preconceito pode vir a questionar seu 

cabelo, sua boca e sua cor da pele, e a partir disso criar um movimento próprio, a partir das 

causas que te atravessam. João acredita que as pautas de luta da bicha negra vão além das 

últimas conquistas do movimento LGBTQIA+ como, por exemplo, o casamento homoafetivo 

e a criminalização da homofobia. Para ele, o jovem negro quer estas conquistas, mas acima de 

tudo, quer sobreviver primeiro. João acredita que a bicha preta periférica tenta sobreviver todo 

dia levando em consideração os dados da violência policial contra a população negra e 

periférica no Brasil.29 

Tal testemunho coloca em questão o preconceito racial que pode ir além das questões 

sobre o homossexual masculino com trejeitos afeminados. Mas também coloca em questão os 

anseios de um indívíduo que sofre diariamente pela cor de sua pele. Dados recentes do IBGE 

(2020) apontam que existe uma grande diferença no acesso a níveis de ensino pela população 

negra, assim como nas taxas de desemprego quando analisada sob a ótica racial. 30 Embora hoje 

 
29 https://brasil.elpais.com/brasil/2020-06-30/entre-a-vida-e-a-morte-sob-tortura-violencia-policial-se-
estende-por-todo-o-brasil-blindada-pela-impunidade.html 
30 https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2020/04/somos-iguais-em-que-dados-
sociais-mostram-que-negro-continua-na-inferioridade/ 
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perceba-se mais abertamente a discriminação racial no Brasil, ainda assim o racismo se 

apresenta de forma estruturada, velada, mascarada, e em algumas ocasiões, também 

escancarada, como o recente caso do menino Miguel, criança negra de 6 anos, filho de uma 

empregada doméstica, morto pela negligência da patroa branca que tinha ficado responsável 

por cuidar do filho da empregada enquanto a mesma levava seu cachorro na rua em plena 

pandemia do COVID-19. Vale ressaltar que as atividades de serviços domésticos não foram 

consideradas essenciais no processo que regulariza o isolamento na pandemia, o que reforça 

ainda mais o racismo estrutural numa sociedade fundamentalmente escravocrata. Dado esse 

exemplo, podemos identificar o mesmo racismo estrutural a que João Pedro menciona dentro 

do movimento LGBTQIA+, no qual diferencia modos de afeto entre gays brancos e gays 

negros. 

João Pedro também coloca em questão a necessidade constante de uma revisão sobre a 

branquitude gay, que antes de tudo, deve reconhecer seus privilégios. Como ele mesmo coloca, 

a vivência de uma bicha preta ultrapassa os anseios do casamento homoafetivo e da 

criminalização da homofobia. Uma bicha preta periférica precisa lutar em seu cotidiano por 

direitos básicos como acesso a educação e saúde. Não à toa, as discussões sobre a manutenção 

do critério racial das cotas de universidades e institutos federais são tão importantes.31 Podemos 

então considerar que trazer à tona estas informações e discussões através do documentário pode 

contribuir no processo de problematização dos estereótipos de pensamento e comportamento 

cotidiano que geram o preconceito, e nesses casos, o racismo e a homofobia.  

Um segundo testemunho que se destaca, desta vez, por possuir maior frequência e 

duração de testemunhos no filme, é o do personagem Ítalo, jovem branco de 26 anos, o de maior 

idade dentre os entrevistados. Em seu plano de apresentação, Ítalo (Imagem 11) encontra-se 

com uma camisa branca sentado em sofá branco, de barba por fazer, brincos em círculo, como 

qualquer outro jovem, independente de orientação sexual. Italo defende a necessidade constante 

de se “levantar bandeiras”, ou seja, ser “voz” em defesa do movimento LGBTQIA+ 

 
31 Em seu último ato a frente do Ministério da Educação do governo Bolsonaro,  Abraham Weintraub, em 19 de 
junho de 2020, revoga a Portaria Normativa 13, de 11 de maio de 2016, que definia uma política de implementação 
de ações afirmativas para negros, índigenas e pessoas com deficiências, nos Programas de Pós-Graduação das 
instituições federais de ensino. Felizmente, tal ação foi revogada novamente 4 dias depois, em 23 de junho de 
2020, após críticas negativas amplamente divulgada pela imprensa. Mesmo assim, ainda existe também um Projeto 
de Lei em tramitação (PL 1531/2019) da deputada federal Dayane Pimentel (PSL/BA) para alterar a Lei de Cotas 
(12.711/12) e retirar o mecanismo de subcotas raciais para ingresso nas instituições federais de ensino superior e 
de ensino técnico de nível médio. Tal PL aguarda parecer do relator na Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
(CDHM) mas parece um absurdo quando se analisa os os dados recentes do IBGE no acesso a níveis de ensino 
pela população negra: das pessoas na faixa etária entre 15 e 24 anos que frequentavam o nível superior, 31,1% dos 
estudantes eram brancos, enquanto apenas 12,8% eram negros e 13,4% pardos.  
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simbolicamente representado na fala pela bandeira do arco íris. Italo é o amigo com quem 

Marlon Parente, autor do média metragem, está de mãos dadas no episódio da ameaça 

homofóbica de um motoqueiro com uma arma. Para Italo, “levantar bandeiras” é uma forma de 

proteção dentro do movimento: 

 

[...] Se eu não levantar uma bandeira, se eu não tentar me proteger e proteger 
aos meus, quem vai me proteger?" Ninguém tá ligando. A gente tem que se 
proteger, se unir, e fazer a nossa própria proteção. O governo não tá nem aí. 
Precisa falar. A forma como eu me visto, a forma como eu me porto. Levantar 
essa bandeira é o meu grito. É a minha proteção pra mim e pros meus. 

 

 

Imagem 11: Frame Italo falando sobre levantar bandeiras.  
Fonte: Reprodução 

 

Considerando a análise fílmica, é importante destacar que o esforço de “levantar 

bandeiras” proposto por Ítalo, restringe a sua retórica, uma vez que não há nenhuma  simbologia 

por parte deste protagonista associada ao seu discurso. O esforço de levantar bandeiras do 

movimento LGBTQIA+ como uma forma de proteção e porque não sobrevivência, é o que 

Mafessoli (1998) discute em seu conceito de neotribalismo, que nesse caso, através de um 

determinado gosto sexual, engajamentos políticos e interesses culturais, ou seja, múltiplas 

maneiras de se partilhar solidariedade, indivíduos se reúnem em um determinado espaço. No 

média metragem “Bichas, o documentário”, todos os personagens buscam ressignificar a 

palavra “bicha” em suas vivências como uma forma de levantar bandeiras e valorizar o 

indivíduo autointitulado bicha, seja este com trejeitos mais afeminados ou não. O personagem 

Ítalo acredita ainda que a bicha que assume seus trejeitos femininos sofre mais preconceito 

desde a infância, e que por isso, representa ainda mais a “cara” desta frente do movimento 

homossexual masculino que se autointitulam bichas.  
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Como já visto no capítulo 2, MacRae (2018) afirma que, para os novos grupos dos 

homossexuais masculinos, classificar-se como “bicha” tornou-se uma forma de assumir uma 

homossexualidade considerada mais “consciente” do que a dos anteriormente autointitulados 

“entendidos”, de modo a forçar a opinião pública a reconsiderar as atitudes quanto ao uso do 

termo “bicha”. Segundo o autor, há ainda os indivíduos que se classificam como “bichas” de 

modo a apontar para os aspectos mais estigmatizantes do termo, concebendo a sua adoção como 

mais uma maneira de afrontar os valores hegemônicos, e acredito que seja este o intuito dos 

personagens do média metragem. O personagem Ítalo afirma que a bicha que não se ofende 

com o termo e vê a palavra “bicha” como um elogio, acaba com sua conotação negativa e 

agressiva, o que acaba por promover um esvaziamento da palavra conforme apontado por 

MacRae (2018). Tal fato é uma tentativa dos novos movimentos sociais em formar grupos 

baseados em relações interpessoais, empenhando-se em tornar os debates acessíveis e claros a 

todos os membros do movimento LGBTQIA+. 

Através da análise da narrativa de ambos os personagens, João Pedro e Italo, estes 

potencializam esta tentativa de formação de grupos internos dentro do próprio movimento 

LGBTQIA+, grupos estes baseados em relações interpessoais, seja nas relações entre bichas 

pretas ou entre bichas afeminadas, grupos que possuem lutas em comum, mas também possuem 

suas lutas individuais. Vale lembrar que apesar deste recorte, o documentário oferece 

testemunhos orais direto, fontes privilegiadas para a história do tempo presente de cada 

indivíduo. Logo, cabe a nós avaliar o valor de verdade presente nesta realidade, uma vez que 

não há questionamento ou intervenção por parte dos produtores. Beatriz Sarlo (2007) afirma 

que a narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do sujeito na 

cena do passado. Segundo a autora, não há testemunho sem experiência, mas tampouco há 

experiência sem narração: “a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu 

imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comunicável, isto é no comum” 

(SARLO, 2007, p.24). Dito isto, conclui que a narração inscreve a experiência numa 

temporalidade que é a da seu acontecer, mas também a da sua lembrança. Também entende que 

a narração pode ser fundadora de uma temporalidade, que a cada repetição e a cada variante 

torna a se atualizar. Sob a ótica do cinema não ficção, Lagny (2011), de certa forma, reforça 

outras funções da narração oriunda do testemunho. Para o autor, testemunhar é o primeiro 

objetivo do registro do presente, seja ele mais ou menos falsificado, seja tratando da 

informação, de pesquisas ou de análise (sob a forma de montagens documentárias, ou até de 

ficções do imediato) para fixar um momento que parece importante e alimentar a imagem do 

presente e, depois, uma futura memória. 
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É perceptível a articulação no movimento LGBTQIA+ para o término de qualquer 

conotação negativa associado à palavra “bicha”, mas ainda assim, percebemos que há outras 

lutas que os protagonistas deste média metragem, pertencentes ao movimento LGBTQIA+, 

desejam que a sociedade perceba. Ou seja, este filme, de certa forma pode reorganizar estas 

lutas como um objetivo ideológico, de construir um novo imaginário a partir das percepções 

sensoriais dos próprios homossexuais, algo visto no conceito/proposta da “Ética Bixa” de Paco 

Vidarte (2019), uma ética inventada por e para os homossexuais, entendendo o protagonismo 

do homossexual como corpo político, o que de certa forma, legitima os testemunhos deste 

média metragem. Beatriz Sarlo (2007) reflete sobre o otimismo teórico existente na atualidade 

que aceita a construção da experiência como relato em primeira pessoa. Segundo a autora, as 

narrações chamadas não ficcionais e suas dimensões subjetivas promovem um verdadeiro 

renascimento do sujeito, que nos anos 1960 e 1970 se imaginou morto. Tal afirmação é uma 

crítica às reflexões de Walter Benjamin sobre a impossibilidade das narrações dos 

sobreviventes da guerra que voltavam emudecidos de suas experiências, ou mesmo a 

invalidação dos relatos a partir de experiência de sujeitos já mortos. Sarlo acredita que todos os 

gêneros testemunhais parecem capazes de dar sentido à experiência. Trata-se de um movimento 

de devolução da palavra, de conquista da palavra e de direito à palavra que se expande, 

reduplicado por uma ideologia identitária por meio da memória social ou pessoal. 

Neste sentido, devido a capacidade narrativa e discursiva ligadas à montagem, “Bichas, 

o documentário” participa diretamente da invenção de uma forma de história audiovisual, 

construindo relatos e análises históricas de momentos cuja memória ainda está viva entre 

espectadores, possibilitando assim, um debate sobre o que está sendo discutido. É fato que nem 

em todos os testemunhos conseguimos aceitar sua veracidade referencial como, por exemplo, 

a afirmação de João Pedro de que “no mundo gay há muito racismo”, sem para isso apresentar 

qualquer dado comprobatório desta informação, a não ser uma fragmentação da sua experiência 

pessoal. Sarlo (2007) afirma que todo testemunho quer ser acreditado, mas nem sempre traz em 

si mesmo as  provas pelas quais se pode comprovar sua veracidade; estas devem vir de fora. 

Dito isto, de todo modo, a afirmação de João Pedro torna-se reveladora de forças profundas de 

outras questões da sociedade, uma vez que apresentamos dados que comprovam o racismo 

fortemente presente na sociedade, independente de questão de gênero ou orientação sexual.     

Como já dito, cabe a nós avaliar o valor de verdade presente nesta realidade. A caça às 

fontes não é necessariamente simples, apesar do desenvolvimento da pesquisa em busca de 

outros materiais que abordam o documentário, ou até mesmo, produzir estas, como as 
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entrevistas paralelas realizadas junto aos diretores dos documentários em análise nesta 

dissertação. Através da entrevista com Marlon Parente, descobrimos sua proximidade com o 

personagem Ítalo, e talvez, por isso, a frequência e duração dos testemunhos deste personagem 

seja maior em detrimentos aos demais personagens do filme, explicitando um determinado 

ponto de vista. 

A questão do ponto de vista é tão importante que levou Marc Ferro (1977) a criar um 

classificação, notadamente para os filmes históricos: ele distingue quatro posições de acordo 

com a localização do ponto de vista do filme, “do alto” (do ponto de vista dos poderosos), “de 

baixo” (do ponto de vista dos oprimidos), “do interior” (se o autor está abertamente implicado), 

ou do “exterior”  (construido o objeto social ou político em função de um modelo) (FERRO, 

1977, p.224). Sob a ótica de “BICHAS, o documentário”, podemos identificar um 

atravessamento entre os pontos de vista “baixo”, “interior” e “exterior”, uma vez que o filme 

dá voz à uma parcela oprimida da sociedade, em um recorte “interior” sujeito às decisões do 

autor e suas proximidades com os protagonistas, ao mesmo que se está discutindo algo 

“externo” e que pertence ao objeto social e político do movimento LGBTQIA+. Se levarmos 

em consideração o ponto de vista “externo”, o filme tem também a capacidade de fornecer para 

os homossexuais não apenas o direito de ocupar a mesma imagem, mas de oferecer a todos uma 

identidade individual, assim como também coletiva; assim como a possibilidade de manifestar 

os seus sentimentos, de alegria, às vezes, mas sobretudo, de sofrimento como os relatos que 

vimos sobre racismo e repressão por orientação sexual levantados por João Pedro e Italo, 

respectivamente.   

Logo, o documentário se mostra como um lugar de refúgio das palavras dos 

testemunhos na expectativa de que outros registros possam vir a existir a partir deste, em uma 

espécie de formação de uma memória sobre os indivíduos auto intitulados “bichas” em um 

determinado contexto em um espaço-tempo específico. Conforme afirma Mariana Baltar 

(2013), trata-se de adotar a memória pessoal como ponto de partida para a compreensão da 

memória pública. Vale destacar que Mariana Baltar questiona a presença de traços 

melodramáticos no documentário, trabalhando com um corpus de documentários brasileiros 

nos quais percebe elementos da imaginação melodramática. A autora concebe documentários 

de Eduardo Coutinho a partir da noção de “pacto de intimidade”, assinalando a importância da 

proximidade com a personagem, a ênfase na dimensão privada das lembranças – a partir da 

qual emerge o público – e o clima de emoção e afetividade que tomam conta da cena.  
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Como uma modalidade fílmica que recorre e ao mesmo tempo é afetada por 

personagens, dilemas ou acontecimentos, segundo Souza (2018), é válido pensar a narrativa 

documental como um ato que reúne passado, presente e futuro e que encaminha a imagem e a 

narração a uma fissura que se instala entre a pessoa em sua vida diária e a pessoa agora 

personagem, permitindo olhar para as suas vivências de um modo mais particularizado. A 

narrativa responde a necessidades coletivas e comuns por histórias, ao inscrevê-las num suporte 

que, permite o debate sobre um ponto de vista a respeito das experiências do homem ordinário. 

A partir de situações traumáticas, como nos testemunhos analisados, a narrativa pode ser 

utilizada como voz de um grupo marginalizado que busca reconhecimento e legitimação para 

as suas demandas sociais. E a cada passo que dão vão cristalizando, solidificando, e 

desenvolvendo a nova identidade a qual pretendem ser reconhecidas.  

Por fim, retornando à análise dos marcos narrativos e evidenciando estes personagens 

no contexto do ativismo de ser “bicha”, mencionamos o personagem Bruno que também aponta 

a ressignificação da palavra através de pequenos gestos como chamar um ao outro de “bicha” 

ou falar isso em voz alta para que todos possam ouvir. De certa forma, tais atitudes podem 

servir como um fortalecimento do movimento e até mesmo um reforço da identidade de ser 

bicha. Bruno acredita que se auto afirmar bicha pode descaracterizar o aspecto negativo da 

palavra e a relação com quem antes usava esta palavra para depreciar as pessoas. Também 

acredita que ser bicha é poder ser quem você é, sem medo de falar sobre, de andar ou de se 

vestir de um determinado jeito. Para ele é importante assumir esta identidade em um aspecto 

natural do que você é. Quanto mais natural for, menos estigma terá. É a construção do sujeito 

político através do corpo e das técnicas corporais. 

 

4.2 Homofobia e repressão: os protagonistas em BICHAS 

O média metragem “BICHAS, o documentário” apresenta seus personagens (Bruno, 

Igor, Italo, João Pedro, Orlando e Peu) em blocos que se intercalam no formato entrevista, em 

que os jovens relatam suas histórias em um plano fixo com tomada frontal. A opção por este 

formato convencional de plano durante os depoimentos dão destaque as histórias contadas por 

cada personagem. Em nossa análise, percebemos algumas pequenas divergências, visto que a 

saída do armário passa por muito mais complicação e homofobia, do que efeitivamente por 

alegrias e surpresas positivas. São relatos de situações de homofobia ainda na infância que 

antecedem a saída no armário e que evidenciam a repressão que estes jovens sofreram antes 

mesmo de descobrirem sua orientação sexual. 
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Marlon Parente em entrevista a esta dissertação afirma que a seleção dos personagens 

restringiu-se a seu círculo de amigos. Parente selecionou amigos que sempre o inspiraram em 

seus diálogos e que, de certo modo, tinham um padrão: não se deixavam afetar pelo que são, 

ou melhor, reforçavam um orgulho de ser quem são, da sua identidade “bicha”, e conforme já  

analisado, Bruno e Ítalo são os jovens que possuem maior frequência e minutagem de 

testemunhos no filme. No plano de apresentação do personagem Bruno Delgado, de 24 anos 

(Imagem 12), o mesmo encontra-se com uma camisa lilás escura sentado em um sofá branco 

com uma bandeira do arco íris, símbolo mundial do movimento LGBTQIA+, em um dos braços 

do sofá. Ele carrega em seu rosto um bigode, piercing no nariz, além de tatuagem no pescoço 

não identificada. Em outras palavras, seu corpo é ao de qualquer outro jovem, independente de 

orientação sexual, uma imagem quebrada, é claro, pela presença de um dos símbolos mais 

conhecidos do movimento, como citado. É ele, junto à retórica de Bruno, que confirmam sua 

orientação sexual. Esta é narrada como um processo cujo ápice, segundo o entrevistado, foi ter 

conseguido conversar com a sua mãe. Bruno também afirma, nesta entrevista, o quanto a 

palavra “bicha” e “viado” impactou sua vivência ainda na infância quando vai abordar o grande 

tema homofobia. Em um dos depoimentos, o personagem diz: 

 

...Eu ouvi que eu era “bicha”, que eu era “viado”, quando eu tinha sei lá... 6 
anos de idade. Eu tava numa padaria e um cara falou pra mim. E eu não sabia 
o que era aquilo! Mas o jeito que ele falou era tão pesado que eu entendi que 
aquilo era uma coisa muito ruim. Provavelmente minha mãe já tinha ouvido 
isso antes, de outras pessoas também. Meio que alertavam. A coisa do “Essa 
criança promete!”. E ela se preocupava muito porque ela se via muito em mim. 
(trecho transcrito do documentário) 
 
 

 

 
Imagem 12: Frame Bruno falando sobre homofobia. 

Fonte: Reprodução 
 

Italo é também um personagem em que só é possível perceber sua orientação sexual a 

partir de sua retórica em torno da descoberta de sua sexualidade por seus amigos que contaram 
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para sua mãe e avó. Ainda durante seu relato no grande tema homofobia, Ítalo fala sobre uma 

“quebra de promessa” de não exposição de sua sexualidade, justificada por um bem maior de 

estar junto aos seus: 

 
Quando eu assumi pra minha mãe, ela pediu pra eu não levantar bandeiras. 
Pra eu não me assumir pra sociedade porque, segundo ela eu não tinha essa 
obrigação de dar satisfação às pessoas, sabe? E aí, eu a entendo um pouco 
porque eu sei que é uma forma de proteger, me proteger das pessoas, me 
proteger do preconceito que eu posso sofrer, me proteger de possíveis 
agressões que a gente sabe que ocorre todos os dias com todo tipo de pessoa 
LGBT. Só que, ao mesmo tempo, era uma forma de me prender, ainda, dentro 
do armário. (trecho transcrito do documentário) 
 

Segundo Italo, ao seguir as recomendações de sua mãe é como se ele ainda estivesse 

“no armário”, porém ao mesmo tempo, ele questiona o porque existe essa tensão por agressão 

e um risco de violência constante. Para ele, levantar uma bandeira, em analogia à bandeira arco 

íris do movimento LGBTQIA+, é proteger-se uns aos outros. Considerando o relato de 

repressão familiar, é possível identificar como a homofobia pode ser velada dentro do seu 

próprio lar, mesmo que pela justificativa de uma forma de proteção. Tal fato é possível 

identificar claramente nos relatos de Ítalo e Bruno, porém, em todos os personagens, é possível 

perceber que as “saídas do armário” estão relacionadas com suas vivências familiares.  

É também nos depoimentos de Peu, Igor e Orlando, respectivamente, que percebemos 

uma potência ao que pode ser interpretado como uma performance individual (Melo, 2016) ou 

ainda a uma atuação performática (Baltar, 2007). Segundo Melo (2016), as novas configurações 

da entrevista não abandonam, contudo, um dilema que a acompanha desde sua gênese: a sua 

autenticidade. Correntes como a vertoviana e o cinema direto estadunidense (que já citamos) 

apostam nesta busca pela realidade e valoriza a espontaneidade. Procura-se extrair do 

personagem uma ação apesar da câmera. Neste sentido o documentário se distanciaria ao 

máximo da ficção, num movimento de captura daquilo que aconteceria mesmo que o filme não 

estivesse sendo realizado. A performance individual, para estas tradições, é vista de maneira 

negativa, como uma forma de dissimulação do real. 

Para dar conta do dilema de como nomear esta ação do representado no documentário, 

em parte “fingida”, em parte “real”, Baltar (2007) defende a adoção do termo performance. A 

autora acredita que encarar as atuações dos personagens do documentário como performáticas 

“condensa, em um só tempo, a dimensão da atuação (construtiva do jogo de projeções nas 

relações ‘face-a-face’) e uma afirmação da ‘realidade’ dessa atuação” (2007, p. 33). Tal 

conceito remete ao que já foi dito nesta dissertação como construção da identidade dos 
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indivíduos como descrição, como “aquilo que é” para a ideia de “tornar-se”, uma concepção da 

identidade como movimento e transformação. Essa análise da representação pode também ser 

uma das manifestações auto-reflexivas mais recorrentes sobre o gênero documental e nesse 

caso, sobre a representação do indivíduo autointitulado “bicha” no movimento LGBTQIA+.  

Segundo Da-Rin (2006), a emergência de um modo de representação necessariamente 

coloca sob uma nova perspectiva questões de estilo, estratégia, estrutura, convenções, 

expectativas e efeitos que caracterizam o regime discursivo do documentário. Ainda segundo o 

autor, os aspectos politicos da representação se redimensionam: veicular conteúdos nobres 

através de práticas ilusionistas não basta mais para promover a versão contemporânea de uma 

cidadania madura. O documentário que um dia pretendeu refletir o mundo real agora gira sobre 

seu próprio eixo para refletir os mecanismos usados na representação do mundo. Já para Melo 

(2016), o interesse pela intimidade, marcante no documentário contemporâneo, convocaria o 

representado a construir-se enquanto personagem de uma narrativa midiática. O representado 

performa sobre si, sobre sua intimidade, sobre os papéis sociais que representa, e estas são a 

única forma de acesso ao real que o espectador alcançaria. Talvez isto justifique as entrevistas 

em menor duração por estes personagens ditos mais performáticos. Como já mencionado, do 

grupo dos personagens ditos mais performáticos, Peu e Igor, sem dúvida, possuem 

características marcantes, porém do ponto de vista “interno”, talvez menos traumáticos, e por 

isso, não evidenciados como os demais testemunhos.  

De acordo com Souza (2018), embora seja comum tomar o testemunho do trauma 

sempre como “verídico”, ele está sujeito também a imprecisões, enganos ou lapsos, ou seja, ele 

é lacunar. Para o autor, numa narrativa audiovisual como um documentário, por exemplo, ele 

se ancora na narração do falante e num dispositivo narrativo, criado por esse tipo específico de 

mídia, capaz de incorporar uma diversidade de vozes e visões que resulta um arquivo do 

sofrimento. Isso permite também uma forma de imortalidade em que se sobressai a importância 

do registro para o futuro. Não se trata de impedir os acontecimentos traumáticos, mas de 

perpetuar uma memória sobre o trauma bem como construir, em alguma medida, um senso de 

história. Mas, se até aqui ressaltei três narrativas importantes sobre o aspecto do trauma social, 

a partir de agora centro as atenções em personagens que procuram ressignificar os traumas 

sofridos em busca de uma felicidade homossexual. Em seu plano de apresentação, Peu (sem 

idade revelada) se apresenta como João Pedro (Imagem 13), mas já reforça sua identidade 

apresentando seus apelidos Peu, Beu, Britney ou Lara. É um jovem branco vestido com uma 

camiseta vermelha, aparelhos nos dentes, brincos, cabelos ondulados divididos por um arco. O 
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cenário ao fundo com capas de CDs já denunciam sua ligação com a música, porém no decorrer 

do documentário, percebe-se fortemente que trata-se da uma ligação com a dança e não somente 

a música.  

 

 

Imagem 13: Frame de apresentação João Pedro (Peu). 
Fonte: Reprodução 

 

Segundo seus relatos, consegue-se perceber que suas técnicas corporais ligadas à dança 

teriam sido a chancela para as pessoas autointitularem ele como bicha. Tais performances de 

dança também motivaram episódios homofóbicos em sua escola em dois episódios que ele 

relata. O primeiro episódio ocorreu ainda na alfabetização, por volta de 6 ou 7 anos de idade, 

em um concurso de dança de axé em que as crianças performavam imitando Jacaré’s e Sheila’s, 

em alusão ao dançarino Jacaré e a dançarina Sheila Carvalho do grupo “É o Tchan”, formação 

do famoso grupo de axé baiano no final dos anos 1990. Na ocasião, todos as pessoas no local 

do concurso diziam que ele estava dançando igual a uma bicha, uma vez que dançava como a 

Sheila e não como o Jacaré. Tal “xingamento” marcou Peu a ponto do mesmo fugir da escola. 

No segundo episódio, as meninas de sua turma pediram para ele reproduzir as coreografias da 

cantora Shakira. Ao mesmo tempo em que ele dançava, os meninos mais velhos da escola 

jogavam lixos e, referiam-se a ele como bicha, em uma versão pejorativa, evidentemente. 

Mesmo diante destes 2 episódios, Peu disse não se reprimir e passou a seguir os conselhos de 

sua mãe. Caso os meninos o chamassem de bicha novamente, a mãe o instruiu a se afirmar 

como bicha e, também, a dizer que iria “comer o cu deles”.  

Ao fazer isso e assumir sua identidade bicha, Peu percebeu que a bicha deixou de ser 

piada, ou seja, a partir do momento em que se colocava a sexualidade do outro em prova, de 

certa forma, havia um esvaziamento da palavra como xingamento. Situação similar à estratégia 

de “Xampy”, em que a palavra é retirada do contexto social mais amplo em que ela foi tantas 
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vezes enunciada como xingamento, e inserida em uma nova atribuição como resultado de uma 

exclusiva operação mental. Porém, esta estratégia também pode ser analisada como um 

incentivo à violência diante do corpo do outro, o que levanta a questão da violência física que 

pode ser gerada a partir da revolta de vítimas da homofobia. Nestes casos, pode ser ressaltada 

a importância da informação e do diálogo como instrumentos positivos no combate à 

homofobia.  

É importante refletir sobre a inclusão de conteúdos como o do próprio documentário em 

salas de aula como combate a homofobia. Marlon Parente (2020) acredita que a narrativa e os 

relatos dos protagonistas possa ensinar a outros. Em sua entrevista, diz que gostaria muito ter 

tido acesso ao tipo de conteúdo abordado em seu documentário durante o Ensino Médio. Na 

época, existiam mil dúvidas sobre sexualidade e ele mesmo reproduzia comportamentos 

homofóbicos por simples falta de conhecimento sobre o assunto. Retornando às questões 

associadas às técnicas corporais, no próximo tópicos analisaremos as identidades destes 

protagonistas sob a ótica do corpo. 

 

4.3  Corpos políticos: em busca da felicidade 

Como já visto, o personagem Peu expõe suas narrativas associadas à dança, e como as 

técnicas corporais da dança teriam chancelado sua identidade bicha e a maneira como os outros 

indivíduos o enxergavam a partir dessa expressão corporal. No estudo de estigma por Goffman 

(1963), a informação social é uma informação sobre um indivíduo, sobre suas características 

mais ou menos permanentes. Segundo o autor, essa informação é transmitida pela própria 

pessoa a quem se refere, através da expressão corporal a que ele intitula de “símbolos”. Estes 

símbolos podem confirmar aquilo que outros signos nos dizem sobre os indivíduos 

completando a imagem que temos dele de forma redundante e segura (GOFFMAN, 1963, p.53). 

É esse tipo de conceito que pretendemos confrontar neste tópico, uma vez que Peu, a partir de 

influências de dança protagonizadas por mulheres, assume esta representação ainda na infância 

sem julgamento ou juízos dos valores do imperativo heterossexual a que nossa sociedade é 

imposta.   

Estes gestos realizados por Peu é o que Marcel Mauss (1985) entende como as técnicas 

corporais permeadas pela cultura, expressões da cultura, nesse caso, oriundas da dança e 

socialmente construídas em um determinado espaço e tempo. Segundo o autor, nossos gestos 

não são espontâneos, mas fruto de um processo de educação em um sentido mais amplo. Para 

ele, a educação é o meio pelo qual as sociedades organizam os comportamentos, os gestos, os 
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movimentos e pausas. Dai a ideia das técnicas corporais como produto social através da 

incorporação da cultura. Mauss mostra também que a imitação (que ele classifica como 

imitação prestigiosa), como a educação, desempenha um importante papel na fabricação do 

repertório técnico corporal.  

Deriva daí a importância de se refletir sobre o corpo e as técnicas corporais do 

personagem Peu que existem como “naturais” na perspectiva da cultura e da imitação 

prestigiosa em referência a cantora Shakira, mas também são parte de um sistema simbólico 

desenhado por uma sociedade heteronormativa. Segundo Denise Siqueira (2017), o corpo é 

sempre um corpo socializado e construído no interior de um grupo social ou de suas lógicas 

culturais. Assim, a socialização do corpo acontece em vários lugares e territórios e sempre 

demandará negociações, disputas de sentidos e de forças. O corpo e a coreografia da cantora-

dançarina performer Shakira tem destaque através de produtos midiáticos e engajaram o 

personagem Peu a se apropriar e reproduzir suas performances sem qualquer juízo de valor se 

aquela coreografia estava ligada à uma sensualidade do universo feminino. Somente após a 

agressão pelos meninos mais velhos é que Peu começa a questionar sua imitação da cantora. 

Vale ressaltar também que, de certa forma, Peu encontra na dança, sem ao menos entender isso, 

uma fuga para todos os possíveis traumas que poderiam existir em sua vida. 

Como já vimos no capítulo 2, nessa perspectiva cultural, Denise Siqueira (2017) 

também aponta que o corpo tem destacada dimensão simbólica, explicitando valores, 

hierarquias e tensões sociais. E que como obra do social, o corpo emerge como espaço onde a 

cultura é inscrita pelos atores sociais, mas também, à revelia deles. Porque mesmo sendo 

expressão do social, o corpo também pode ser transgressor, o que faz dele um instrumento 

político. Logo, podemos concluir que Peu foi transgressor nas suas performances durante a 

infância e que influenciaram no jovem Peu de hoje.  

Diferente do que é evidenciado por Goffman, os depoimentos dos personagens são 

marcados por relatos que contrapõem símbolos impostos e que poderiam reforçar o estigma 

sobre ser homossexual. Bruno Delgado (24 anos) aponta em um de seus relatos como sua 

família lidava com questões do seu comportamento ainda na infância e a escolha por uma 

terapia de modo a “curar” tal comportamento: 

 
E quando eu tinha uns 8 anos, aí eu entrei numa terapia por conta do meu 
comportamento... E aí eu comecei a ser treinado pra agir diferente. Na verdade 
eu comecei a ser ensinado que tudo que eu fazia era errado. As coisas que eu 
brincava, as pessoas com quem eu brincava... o jeito que eu falava, o jeito que 
eu andava. Nessa terapia ela gravava tudo que eu dizia pra ouvir depois. Ela 
fazia eu repetir as mesmas coisas com outra voz, pra treinar uma voz mais 
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masculina. Eu caminhei várias vezes pela sala para treinar um caminhar “de 
homem”. Eu fiz um tipo de caligrafia pra escrever igual um menino. E ela 
falava, por exemplo, o meu “A” e  meu “O”, eles eram quase iguais. E ela falava 
que isso era uma coisa muito errada porque eu tinha que diferenciar o feminino 
do masculino. E eu lembro muito disso que parece uma besteira quando você 
fala fora do contexto,  mas foi uma coisa que me marcou muito. (trecho 
transcrito do documentário) 

 
 

Através deste relato, pode-se perceber uma descrição de como a sociedade 

heterossexualmente normativa enxerga o homossexual nos dias de hoje, seja um cidadão 

comum em uma padaria ou mesmo uma terapeuta que continua tratando a homossexualidade 

como uma patologia mesmo após a despatologização nos anos de 1980. No diagnóstico da 

análise fílmica pode-se também ter uma possível justificativa o porque este jovem ainda 

reproduz um modo de agir mais alinhado a heteronormatividade, possível reflexo da terapia, 

que amedrontava sua infância. 

Segundo Foucault (1984), nossa sociedade é heterossexista, ou seja, afirma a 

heterossexualidade como algo natural ao mesmo tempo em que a impõe compulsoriamente por 

meios educativos, culturais e institucionais. Ainda permanece um desafio encarar que vivemos 

em uma ordem heteronormativa, na qual mesmo homossexuais são induzidos a adotar a 

heterossexualidade como modelo para suas vidas transferindo a linha do ser abjeto para quem 

rompe com as convenções de gênero, por exemplo. Não por acaso, travestis, transexuais e gays 

com trejeitos femininos tendem a sofrer mais violência do que homossexuais que seguem uma 

estética de gênero dominante, ou seja, gays masculinos e lésbicas femininas. 

Neste sentido vale destacar os relatos do personagem Igor (Imagem 14), único jovem 

que possui uma identidade travesti no documentário. A identidade travesti surge, basicamente, 

através da narrativa, mas também de poucos símbolos do universo travesti como as unhas 

pintadas e o cenário com maquiagem e acessórios ao fundo montados em uma manequim. A 

partir de sua narrativa, podemos perceber o desafio a que Foucault se refere, uma vez que Igor 

antes de assumir sua orientação sexual foi induzido pela Igreja a adotar a heterossexualidade 

como modelo para sua vida pois tinha medo de ser enquadrado como bicha.  

 



 90

  
Imagem 14: Frame do Igor falando sobre sua identidade travesti. 

Fonte: Reprodução 
 

 O jovem relata uma vida rodeada de censura e pressão, muitas vezes vinda dele mesmo, 

pois enxergava a própria família e a religião como uma barreira para o entendimento de sua 

sexualidade. Em seu relato menciona que um amigo homossexual com trejeitos femininos 

rotulado como “bicha afeminadada” sofria uma cobrança da Igreja quanto a representação de 

trejeitos masculinos e isso o incomodava e gerava repulsa. Igor era averso a também receber 

esse rótulo. Ao sair do armário, uma de suas primeiras atitudes foi sair da Igreja e mudar o 

cabelo, reforçando ao máximo sua feminilidade. Como Igor diz, uma espécie de “Hannah 

Montana se tornando Miley Cyrus” em alusão a cantora Miles Cyrus que assumiu uma nova 

identidade ao abandonar a personagem “Hannah Montana” na série de mesmo nome da Disney 

Channel. Na ocasião, a cantora abandonou a identidade de menina em uma série infantil e 

assumiu a identidade de mulher como cantora imersa no cenário pop mundial.   

 Igor diz se sentir muito melhor após assumir sua orientação sexual e os trejeitos 

femininos. “Bota seu short” e se sofre alguma homofobia, procura minimizar a situação. Faz da 

sua “bichice” um troféu e acredita que o incômodo causado por ele andar de mãos dadas com 

os seus amigos é benéfico para a descontrução do que é ser bicha. Para ele, o movimento precisa 

falar sobre ser bicha, e pra falar sobre “ser bicha” precisar efetivamente “ter bicha” no 

movimento, ou seja, precisam que mais indivíduos assumam sua identidade bicha. É necessário 

ser bicha na escola e no trabalho, e ir contra a realidade de que um comportamento afeminado 

não lhe trará uma vaga de emprego ou uma relação amorosa estável. Ou seja, ir de encontro ao 

padrão imposto por nossa sociedade heterossexista, que no caso de Igor, acontece através da 

transgressão em seu corpo, como o uso de um short curto, um cabelo ou unhas pintados. Fica a 

reflexão de que este comportamento e transgressão de Igor o coloca como sujeito político. 

Como vimos no capítulo 2, Vidarte (2019) acredita que a existência política da “bicha” nasce 
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de uma posição de sujeito que luta. Uma posição de sujeito que surge de uma decisão voluntária, 

estratégica, conjuntural a partir de uma situação de opressão e injustiça dada. Com isso, 

podemos fazer uma analogia à identificação da situação de opressão e injustiça encontrada por 

Igor em sua Igreja, e que ao assumir sua homossexualidade, o converteu de simples praticante 

de uma conduta sexual estereotipada a um verdadeiro sujeito político.  

 O personagem Orlando (Imagem 15) também acredita que a transgressão bicha é 

necessária para o estabelecimento da felicidade no movimento LGBTQIA+. Orlando defende 

que há 3 padrões no movimento homossexual: o padrão homossexual, o padrão 

heteronormativo, e o padrão bicha. O padrão heteronormativo é o gay que assume uma 

identidade hetero, com vestimentas e  modos de agir masculinos, como uma forma de esconder 

sua homossexualidade, são os se autointitulam “discretos”. Já o padrão bicha é contra isso. As 

bichas são livres. Podem ir “da camisa polo com sapatênis ao shortinho com regata”, usar 

maquiagem no rosto ou usar uma saia, bata ou cropped. Segundo Orlando, os indivíduos que 

assumem sua identidade bicha são aqueles apontados na rua por pessoas que dizem: “-Você 

pode ser gay sem ser bicha. Pra que isso? Seria pra chamar a atenção?” Orlando acredita que 

se o indivíduo continuar vivendo o padrão que a sociedade heterossexista acha que é certo, esse 

mesmo indivíduo jamais terá sua felicidade.  

 

 

Imagem 15: Frame do Orlando falando sobre padrões no movimento homossexual. 
Fonte: Reprodução 

 

 Tal afirmação de Orlando alinha-se a uma necessidade de reflexão já apontada por  

Foucault (1978) sobre a não aceitação da felicidade homossexual em contrapartida ao fato 

homossexual. Foucault acredita que tolera-se o prazer, mas não é aceita a felicidade. Para o 

autor, por mais rigorosa e puritana que tenha sido a civilização cristã, esta ainda funciona com 

uma certa margem de tolerância. E, por isso, a tolerância estaria associada ao ato, ao prazer em 
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si, mas não à felicidade de um indivíduo homossexual. Segundo o autor, o prazer só é aceito no 

meio homossexual, justamente por uma questão de afirmação de uma não identidade, como o 

prazer de um sujeito anônimo numa sauna gay, ou de um valentão que tenta esconder sua 

orientação sexual mas transa entre os seus. Talvez por isso o questionamento de Orlando, apesar 

de curto, seja tão importante para a afirmação de uma identidade “bicha” e da felicidade que 

assumir esta identidade possa trazer ao indivíduo. Este testemunho alinha-se a Vidarte (2019) 

quando este afirma que “bixas” são amantes do próprio bem-estar, da felicidade; e que esta 

felicidade é muito mais intuitiva na maneira em que se desconfia que não estamos inclusos no 

ápice da ilustre democracia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desenvolver esta dissertação foi um desafio. O atravessamento com o tema LGBTQIA+ 

permitiu uma identificação com os estudos e análise fílmica em questão, porém, ao mesmo 

tempo, apontava o desafio constante de um distanciamento do objeto de investigação, regra 

básica em uma pesquisa acadêmica. Como distanciar-se de depoimentos que em muitas vezes 

atravessam seu cotidiano? Este foi um impasse que se apresentou não poucas vezes. Também 

não foi simples conviver com as questões que mobilizaram nossa pesquisa já que o princípio 

destas estavam sempre fortemente articuladas ao movimento citado cuja travessia tem sido a de 

se repensar continuamente, com impactos que pode significar até mesmo a inversão das suas 

estratégias e táticas de lutas. Uma delas, que foi bastante norteadora da nossa investigação, por 

exemplo, foi compreender e discutir a identidade (ou, identidades), que se afirmam nestes 

produtos potentes da cultura que são os audiovisuais de não-ficção. Em outras palavras, a 

palavra “bicha” é esvaziada de toda sua conotação negativa, e é tomada como um elogio, 

evidenciando que os limites de transgressão também podem ocorrer através da palavra e seus 

significados. 

Nesta perspectiva, os dois documentários que foram “objetos” deste trabalho, 

ofereceram, a nosso ver, um material, por um lado, denso na sua amplitude de protagonistas, 

como acontece em “Bichas, o documentário” e, por outro, tenso na sua contrição, ao investigar 

uma única trajetória, como é o caso de “Xampy”. O contraste das escolhas dos diretores 

colocou, para nós, um universo de protagonismos em contextos distintos que permitiram uma 

análise ao mesmo tempo horizontal e vertical dos diálogos destas obras com estas vidas “que 

também importam”32, parafraseando aqui, o slogan que tem traduzido a provável maior questão 

política que vivenciamos todos nesta crise de pandemia global causada pelo Coronavírus.   

Este foi o contexto, em linhas gerais, do trabalho. Pautado por ele, destacamos aqui que, 

em “Xampy” pudemos compreender e verificar os limites e ousadias de uma vida em 

transgressão representada no documentário principalmente pela retórica mas, também, através 

das técnicas corporais e modos de agir de Emanuel Xampy Fontinhas. Inclusive, quanto a uma 

fluidez da identidade de gênero e orientação sexual através do corpo, podemos hoje perceber 

um outro Emanuel nas redes sociais. Em sua conta na plataforma Instagram, @xampyf aparece 

com os cabelos em estilo dreadlock, comumente conhecido como rasta ou simplesmente dread, 

um penteado na forma de mechas emaranhadas, famosa com o movimento rastafari. 

 
32  Estamos nos referindo aqui, obviamente, ao potente movimento antiracista acionado a partir do 
assassinato de George Floyd em 25 de 2020.  
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Representado na cultura popular pelo cantor jamaicano Bob Marley e os seguidores do 

movimento rastafari, os dreads possuem ligação direta com a África e a luta do negro em busca 

da afirmação da sua cultura. Essa mudança remete ao que acabamos de ressaltar: o permanente 

estado de mudanças e significações que pautam as identidades contemporâneas, especialmente 

as que se reconhecem em um território de luta por direitos, como é o LGBTQIA+. Deste modo, 

o cabelo comprido e com cachos de Xampy evidenciado no documentário como um símbolo 

do universo feminino aparece hoje em um estilo muito difundido no universo masculino. Além 

disso, Xampy também se apresenta hoje com vestimentas associadas ao universo masculino, 

mas ainda assim, reforçando sua orientação sexual “bicha”, agora demarcada por ele na 

categoria dos ursos ou bearded, uma subcultura da comunidade homossexual masculina com 

uma identidade específica, os ursos tendem a ter corpo peludo e barba, em referência ao animal 

de mesmo nome que apresenta uma identidade com características semelhantes. No entanto, a 

questão principal da comunidade dos ursos reside na aceitação do corpo em oposição aos ideais 

de beleza, homens musculosos, magros e sem pelos, altamente difundidos na comunidade 

homossexual mainstream que incorporou em vários aspectos os ideais da cultura 

heteronormativa. Logo, pode-se entender uma certa liberdade e fluidez ao longo do tempo no 

que tange à identidade “bicha”. O indivíduo “bicha” ao passar do tempo, pode absorver outras 

lutas e identificações que o atravessam.  

É esta a liberdade que percebemos no média metragem “BICHAS, o documentário”. 

Aqui, novamente observamos a liberdade e os limites de transgressão através da retórica dos 

personagens, que expuseram seus limites em um contexto de repressão vivenciado em uma 

sociedade heterossexista. Ou, pelo menos um desejo de liberdade, em que através da emoção o 

indivíduo assume sua orientação e uma determinada identidade em busca exclusivamente da 

sua felicidade homossexual. Algo que, como vimos, parece ser negado à população 

LGBTQIA+ no Brasil e em muitos países do mundo, conforme estas falas enunciam. Além 

deste aspecto central o documentário também marca a existência de outras lutas dentro do 

movimento LGBTQIA+ que vão além da orientação sexual e dizem respeito à dignidade do 

indivíduo sob a perspetiva da raça. A diferenciação é extremamente relevante na medida, 

pautando o testemunho de um dos personagens o ultrapassa pois, se há uma evidência 

esmagadora na sociedade atual esta é, justamente, este “cruzamento” da opressão, ou a 

interseccionalidade ou a intersecção dos sistemas de opressão (HIRATA, 2014). No caso citado, 

da opressão de ser gay e ser negro. Assim, esse é um testemunho que ultrapassa a experiência 

pessoal diante de trauma social conhecido por grande parte da sociedade. 
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Uma outra hipótese que pautou o início da nossa investigação está relacionada a uma 

possível influência da janela de exibição na internet sobre os modos de produção, realização e 

exibição dos documentários. Trata-se de uma questão que não se esgota, evidente, neste 

trabalho e significou um percurso metodológico extra-fílmico, no sentido de ir além do que 

demandava das obras que analisamos. Por isso mesmo incluímos na pesquisa as entrevistas 

junto aos diretores e também pesquisa na internet. Uma das primeiras constatações foi a de que 

antes mesmo da decisão pela janela de exibição no Canal O Cubo, havia pontos em comum 

entre os dois filmes pois ambos foram filmes realizados de forma independente, ou seja, sem 

qualquer incentivo financeiro externo, seja por aporte oriundo de políticas públicas ou mesmo 

da iniciativa privada. Em resumo, foram filmes financiados por seus autores a partir de suas 

motivações. Esta situação levou a uma realização em que os autores, foram também diretores e 

produtores e, em um certo momento, até editores, o que demonstra um acúmulo de funções, 

característico do cinema independente. A situação pode limitar a linguagem e estética 

cinematográfica como fica mais evidente em “BICHAS, o documentário”. Reconhecer este 

limite, de certo modo, realocou a nossa questão inicial pois, o risco, seria o de embaralhar 

“causa e consequência” já que, sabemos, as condições de financiamento impactam as escolhas 

de realização e o que se sobrepôs, pelo discurso dos diretores, é que o imperativo da realização 

seria sempre mais relevante do que o de possíveis experimentações estéticas.  

Assumindo, portanto, esta opção, ousamos afirmar aqui que, de certa forma, a 

motivação para as produções partiram, particularmente, de experiências pessoais dos autores. 

No caso de “Xampy”, houve o reconhecimento de uma vida singular que se reinventou a partir 

das vivências perturbadoras, difíceis, desafiadoras mesmo ao olhar de, diagamos, uma vida 

comum, pautada pelos códigos aceitos da “normalidade”. Trata-se, neste caso, de uma história 

de superação – algo bastante afinado à cultura, de modo amplo – com a ressalva, bastante 

significativa a nosso ver, de um investimento na leveza, na autoironia, passando, ao largo, da 

ideia de vítima que sucumbe às intempéries e violências da vida. No entanto, sempre vale 

repetir, que não assumir ser vítima não quer dizer negar este lugar de opressão, algo que o 

documentário também ressalta. O mesmo território, aliás, em que está a experiência pessoal de 

homofobia vivenciada pelo diretor de “BICHAS, o documentário”, algo que o levou a buscar 

um grupo de amigos para que falassem de suas experiências em comum a partir da descoberta 

de suas orientações sexuais. As duas referências, assim, demonstram uma proximidade e 

atravessamento direto dos autores em suas obras audiovisuais. Enfim, pode-se perceber que a 

nossa avaliação é que a janela de exibição na internet não influenciou nos modos de produção, 

que ocorreriam da mesma forma, antes mesmo de se pensar em uma estratégia de distribuição.  
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Quanto aos modos de exibição, como já analisado no capítulo 2, estes também possuem 

características distintas, sendo o Canal O Cubo um veículo auxiliar na perpetuação desses 

conteúdos com temática LGBTQIA+. Mas, se o caráter ativista presente no Canal O Cubo se 

coaduna ao que parece sustentar a realização das obras aqui focadas a trajetória de cada filme 

é distinta na relação com este veículo de exibição. Isto porque, enquanto em “BICHAS, o 

documentário”, conforme nossa pesquisa, desde a sua concepção assume seu ativismo e sua 

expectativa de articulação ao movimento LGBTQIA+, situações que dirigem tanto os modos 

de produção como o percurso de distribuição no segmento VoD (vídeo sob demanda) em 

estratégia própria, em “Xampy” o ativismo transparece pelo foco intenso de visibilidade no 

segmento de circuito de festivais LGBTQIA+ nacionais e internacionais, sendo o segmento 

VoD uma consequência. Em ambos os casos, o Canal O Cubo surge como uma oportunidade 

para a distribuição dos mesmos. Uma informação que vale destacar também são os dados 

quantitativos referente aos filmes no Canal O Cubo. Apesar de sua característica ativista dentro 

de um segmento de mercado cinematográfico específico, o Canal O Cubo não consegue 

articular-se diretamente com o movimento LGBTQIA+, fato que pode ser avaliado pelas 

métricas de alcance e engajamento em destaque nesta dissertação. 

Quanto ao objetivo geral de discutir as identidades associadas ao homossexual 

masculino nos vídeos documentários foram alcançados. Ambos o filmes conseguiram traduzir 

a homossexualidade masculina de forma natural, através dos relatos reais de indivíduos, 

personagens não ficcionais, apresentando estas identidades, muitas vezes ainda carregada de 

trejeitos e estereótipos mas quase sempre conseguindo expresssar um protagonismo relevante 

pautado por um ativismo intrínseco. Assim, a existência de uma identidade específica associada 

ao homossexual masculino, temática que gerou e balizou o trabalho, confirma um processo de 

construção permanente, confirmando um percurso que dialoga, inensamente, com o histórico 

destes protagonistas que, a nosso ver, espelham as questões essenciais que estão presentes na 

luta pelo reconhecimento de direitos, isto é, dar visibilidade aos preconceitos, às violências 

cotidianas e os caminhos encontrados para superar a “naturalização” este estado de vida social.  

Tanto é assim que todos os personagens entendem seus papéis na construção desse “novo” 

homossexual masculino que se impõe dentro da sociedade, fazendo com que a sociedade reflita 

sobre sua existência. É um mérito dos personagens, mas também dos jovens autores das obras, 

que buscam desconstruir desenhos identitários consolidados também pela mídia e que 

cristalizam um imaginário em torno de quem é e como vive a “bicha” (ou deve viver, se 

pensarmos no processo de exclusão imposto ao homossexual masculino).  



 97

Por outro lado, este trabalho considera impossível não destacar uma outra situação que 

a dissertação ressalta: a diferença de algumas trajetórias marcantes na história do movimento 

gay e sua atuação midiática. Isto é, se reforçamos aqui a siutação dos autores das obras aque 

analisamos há um contraponto a estes bastante relevante: Aguinaldo Silva, coordenador geral 

do “Lampião da Esquina”, primeira publicação de abrangência nacional, claramente engajada 

nas lutas políticas lideradas por homossexuais para homossexuais nos anos 1970 é o mesmo 

Aguinaldo Silva, autor da novela “Fina Estampa”, que reforçou o estereótipo do homossexual 

como entretenimento nos anos 2010 com seu personagem “Crô”. Neste sentido, é realmente 

difícil o entendimento que um mesmo indivíduo pode ser o responsável por uma atitude 

militante que marca o início do movimento LGBTQIA+ no Brasil e, anos depois, ser o autor da 

construção de um personagem marcado por representar um estereótipo negativo do 

homossexual masculino na mídia hegemônica. Em sua entrevista, Marlon Parente, autor do 

documentário “BICHAS”, relata aversão à identidade construída para este personagem.  

Já em relação aos objetivos específicos de entender as características da militância e do 

ativismo homossexual no Brasil que estes documentários assumem, nosso trabalho buscou, nas 

obras, o que seriam os marcos narrativos que desdobram o tempo/espaço fílmico. Com esta 

estratégia de análise encontramos na valorização dos pratagonistas, na evidenciação da 

performance de seus corpos, os indicadores mais potentes - além da retórica – do investimento 

dos diretores nas pretensões que os levaram às realizações destes filmes. Para nós, portanto,  

foram estas presenças e corpos dos personagens que contribuem para os projetos de  

desmistificação de certas mitologias e identidades físicas associadas ao homossexual masculino 

trazendo já à tona o que existe, socialmente, das novas identidades e representações das bichas 

assumidas, que permeiam o tecido social contemporâneo. Tais diagnósticos de visibilidades 

foram problematizados por uma bibliografia que se pautou pelo reconhecimento de uma “crise 

de identidade”, argumento desenvolvido pelo sociólogo Stuart Hall (1992) para definir a 

identidade cultural do sujeito na pós modernidade. Como visto, à medida que os sistema de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade de identidades possíveis, com as quais poderíamos nos identificar (a cada uma 

delas), ao menos temporariamente.  

É também Stuart Hall quem reflete sobre os novos movimentos sociais durante os anos 

1960 como um descentramento do sujeito na pós modernidade, que surge para confrontar sobre 

todas as formas burocráticas de organização de um “poder disciplinar”, termo cunhado por 

Foucault (1978) e já visto no capítulo. Assim como Hall se utiliza das referências de Foucault 
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para sua análise, outros autores também utilizaram-se da referência de Hall e Judith Butler 

(1999) em seus argumentos como Tomas Tadeu da Silva (2000) a partir de uma análise da 

identidade na perspectiva da diferença com ênfase na linguística e que interessou muito a este 

trabalho. Tal análise corrobora diretamente autores que abordam a identidade do homossexual 

masculino como um indivíduo ativista considerando tanto a linguística (MACRAE, 2018), 

nesse caso, através dos significados da palavra “bicha”, quanto o corpo (VIDARTE, 2019) a 

partir dos estudos dos corpos e sua relação com identidade de gênero e orientação sexual, e que 

foram essenciais como base teórica para a construção da análise que realizamos.  

Vale ainda colocar que a bibliografia referente às questões do ativismo e militância 

serviram para uma análise semântica dos termos, deixando claro as principais diferenças entres 

estes, de modo introduzir o papel ativista do Canal O Cubo como um articulador na distribuição 

do audiovisual independente existente em um circuito de fomento ao audiovisual LGBTQIA+. 

A partir disso foi realizado uma análise dos modos de produção e distribuição dos filmes em 

questão, porém, não se conseguiu fazer um paralelo com os modos de produção, a não ser a 

relação dos filmes nos segmentos de distribuição de conteúdos LGBTQIA+ no Brasil, festivais 

de cinema, TV por assinatura e VoD. Não conseguiu-se associação à análise dos modos de 

produção, pois ambos os filmes foram produzidos em 2016, e não utilizaram-se das recentes e 

pontuais políticas públicas do audiovisual voltada à diversidade de gênero e raça. Digo 

pontuais, pois não houve continuidade no programa e até o presente momento (julho2020) 

destas considerações finais, ainda não foi publicado o repasse de investimentos do programa 

criado em 2018. 

Reunir esta bibliografia foi determinante para o trabalho, uma vez que ao analisar a 

retórica, os personagens e seus corpos, pode-se trazer a base teória relacionada a estes aspectos 

sob a ótica da construção da identidade. A análise sobre “tornar-se bicha” no sistema prisional, 

nada mais é do que o reflexo do pensamento de uma sociedade heterossexista e, de certa forma, 

quase todos os relatos dos personagens passam por este pensamento carregado de estigmas e 

preconceitos, algumas vezes até reproduzido pelo próprio personagem de forma lúdica mas 

associado à sua realidade, como a busca de Xampy por seu príncipe encantado. Ao mesmo 

tempo, o mesmo personagem é o único a apresentar algo que tem sido muito discutido: uma 

certa fluidez performativa em relação à identidade de gênero e que pode apresentar diferentes 

identidades em um determinado espaço e tempo. Fazer esta análise dos documentários 

acionando autores como Butler (1999) e Vidarte (2019) foi recompensador. Assim como as 

discussões acerca do racismo na homossexualidade confrontadas com dados atuais e que 
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possibilitaram um análise crítica das lutas do movimento LGBTQIA+. Uma outra discussão 

válida para este trabalho é sobre a importância de um modo de representação no cinema 

documentário, e o quanto isso pode ser manipulado no processo de edição do filme. Há uma 

certa incoerência que os personagens que carreguem os estereótipos e estigmas associados à 

palavra bicha tenham os relatos de menor minutagem no média “BICHAS, o documentário”. 

Talvez estes personagens pudessem evidenciar mais os limites de transgressão do homossexual 

masculino que os outros mais inclinados à uma normatização heterossexista. 

Ainda consideramos relevante destacar que pensar numa narrativa a partir de um 

documentário implica também apreender as respostas e experiências que emergem em 

condições coletivas. Para conduzir a análise das obras sob a ótica da retórica, foi realizada, 

como colocado, a categorização dos marcos narrativos em planilhas que constam no anexo 

desta dissertação. Tal método facilitou a compreensão das escolhas do diretor de “Bichas, o 

documentário”, quanto à frequência e tempo de um determinado personagem em tela, bem 

como o agrupamentos de marcos por categorias que validassem um tema específico. Os 

agrupamentos também possibilitaram verificar que a homofobia, violência física ou verbal 

contra homossexuais masculinos, ainda é recorrente em pleno século XXI. Assim, ao elaborar 

uma narrativa sobre um evento traumático para todos os personagens aponta-se, ainda, uma  

demanda de reparação emocional, institucional e simbólica. O mesmo pode ser pensado em 

relação à presença de Xampy em cena. Aqui, como se trata de um personagem praticamente 

único em todo o filme, o que fizemos foi tentar entender ou demarcar quais e por quanto tempo 

as temáticas abordadas constroem a narrativa documental. E aí, como procuramos mostrar na 

análise, o investimento na vivência bicha/homofobia é o que se destaca em termos de referência 

e tempo de tela. O caminho da narrativa, portanto, está firmemente articulado às denúncias da 

exclusão, da violência e do quanto esses processos moldam a protagonista tanto na perspectiva 

de sua percepção de mundo quanto à própria trajetória neste, sua identidade e caminhos de 

resistência que construiu para si, a despeito destas vivências.  

Finalmente, buscando encerrar estas Considerações Finais observamos, em especial, o 

conceito/proposta da “Ética Bixa” de Paco Vidarte (2019), uma ética inventada por e para os 

homossexuais, entendendo o protagonismo do homossexual como corpo político. Para ele, é 

urgente a percepção de que todo LGBTQIA+ pode acessar uma voz própria e sustentar um 

discurso em primeira pessoa, deixando de lado, assim, a existência cômoda e pacífica que a 

sociedade colocou à disposição das bichas e lésbicas para mantê-las entretidas, ocupadas, 

transando, comprando, caçando, bebendo, festejando e rindo. De acordo com o autor, nosso 
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código de valores, nossas pautas de conduta, tudo o que fazemos ou pensamos, querendo ou 

não, sempre medimos à luz de abordagens e propostas éticas heteronormativas, e isso já nos foi 

dado. Sabemos como funciona a ética heteronormativa desde a infância. A homofobia não é 

simplesmente deixarem de te chamarem de “bicha” e você ter que correr ou fazer uma denúncia. 

A homofobia é uma bicha não ter onde morar, não ter trabalho, nem poder ocupar cargos de 

responsabilidade. É, ainda, o fato de a adoção não ser tão fácil, de continuarem a perguntar se 

você “ouve vozes” quando vai fazer uma operação de mudança de sexo. O que levamos de 

aprendizado na “Ética Bixa” é o deslocamento de uma solidariedade muito difundida no 

cristianismo, que abre seus braços para os miseráveis e oprimidos do planeta, para o 

investimento em um sujeito político, que reage indepedente de partido politico, seja este de 

direita ou esquerda. É um sujeito que precisa ressignificar a solidariedade como uma atitude 

sistêmica desestabilizadora e de conflito. Sob o víés político, conforme o citado Vidarte, surgem 

as discussões sobre o termo representatividade, que significa representar politicamente os 

interesses de determinado grupo, classe social ou de um povo. Neste sentido, a construção de 

uma representavidade viabiliza a construção de novas representações de indivíduos na 

comunidade LGBTQIA+. 

É em sintonia a esta radical proposta e às outras mudanças que os protagonistas de 

“Xampy” e “Bichas, o documentário” assumem, discutem e, de certo modo, compartilham, que 

esta pesquisa se coloca. Para nós, se você estuda questões relacionadas à identidade e 

representação de indivíduos da comunidade LGBTQIA+, a proposta maior deste trabalho é a 

de contribuir para a percepção de que há no cinema brasileiro independente uma perspectiva 

maior de participar, ativamente, deste território de enfrentamento que, ao final – esperamos – 

possa também projetar novas discussões não só sobre identidades, corpos e protagonismo 

social, mas, quiçá, sobre a urgência de políticas públicas e de afirmação no audiovisual 

brasileiro e na sociedade, dos temas e lutas apontados pelo movimento LGBTQIA+. 
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ANEXO I 
 

MEMORIAL 

 

  Sou graduado em Ciência da Computação (2005) pela Universidade Veiga de 

Almeida e em Administração de Empresas com Ênfase em Operações e Mercado (2012) pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como mestrando do Programa de Pós-Graduação 

em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, desenvolvo a pesquisa titulada “O 

homossexual masculino em BICHAS e Xampy: identidade, representação e protagonismo 

social” e participo do grupo de estudos MULTIS – Núcleo de Pesquisas e Experimentações do 

Audiovisual e  Multimídia. Até o momento cursei e concluí as seguintes disciplinas: Mídia e 

Cotidiano; Metodologia da Pesquisa em Comunicação; Midiativismo, Participação e 

Democracia; Mídia, Identidade e Representação Social; Estudos dos Corpos e Cultura da Mídia 

(UERJ). Com o auxílio de tais disciplinas, pude desenvolver os artigos “Canal O Cubo: 

ciberativismo na distribuição do audiovisual brasileiro”; “Agora que eu sei: representações do 

cotidiano de jovens vivendo com hiv”, “BICHAS: identidades e corpos homossexuais”.  

A partir do Canal O Cubo (www.canalocubo.com), plataforma online de distribuição de 

filmes brasileiros independentes, e da reflexão a respeito do ciberativismo e mídia livre, o artigo 

“Canal O Cubo: ciberativismo na distribuição do audiovisual brasileiro” investiga um modelo 

de exibição de filmes na internet de modo a reconhecê-lo como uma forma de ativismo em rede 

entre produtores audiovisuais. Ele evidencia de que modo o ciberativismo associa-se à 

iniciativas como a do Canal O Cubo que potencializam a distribuição de filmes no segmento 

VOD (Vídeo On Demand) na internet. O artigo foi apresentado e publicado nos anais do VI 

COCAAL, Colóquio de Cinema e Arte da América Latina realizado de 3 a 6 de setembro de 

2018 na Universidade Federal Fluminense em Niterói.  

Já o artigo “Agora que eu sei: representações do cotidiano de jovens vivendo com hiv” 

teve como proposta realizar estudos de linguagem e representações do cotidiano de jovens 

vivendo com hiv a partir do curta metragem documentário “Agora que eu sei” (Fabiano Cafure, 

2016) distribuído em mídia digital na internet. O objetivo foi refletir sobre as representações do 

cotidiano destes jovens e possíveis relações com a mídia utilizando como base teórica os 

conceitos de representação, estigma e preconceito de autores como Erving Goffman e Agnes 

Heller, e o conceito da teoria social da mídia de John Thompson. Com isso, busca-se entender 

se a internet influencia na linguagem da obra audiovisual produzida e como as representações 

do cotidiano são abordadas em uma obra audiovisual na internet. O artigo foi apresentado e 
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publicado nos anais do VII CONINTER, Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e 

Humanidades, realizado de 12 a 16 de novembro de 2018 no Rio de Janeiro. Também fiz o 

artigo “BICHAS: identidades e corpos homossexuais” que apresenta as primeiras observações 

deste projeto de pesquisa cujo objeto é realizar estudos sobre as identidades e o corpo de 

homossexuais masculinos a partir de curtas metragens brasileiros. O artigo foi apresentado 

como trabalho de conclusão da disciplina externa “Estudos dos Corpos e Cultura da Mídia” 

ministrado pela profa. Denise Siqueira (UERJ) com o objetivo de refletir sobre a multiplicidade 

de identidades e corpos associados ao homossexual masculino, ao mesmo tempo que se realiza 

uma análise do movimento LGBTQ+ no Brasil. 

 Minha relação com o audiovisual começou em 2009 durante o período da minha 

segunda graduação em administração em que desenvolvi o projeto do curta metragem “Folia 

de Reis em Valença” contemplado no edital Registro de Tradições Orais 2010 da Secretaria 

Estadual de Cultura do Rio de Janeiro. Desde então, profissionalmente, desenvolvo atividades 

de produção executiva e roteiro em audiovisual e música, tendo participado da produção 

executiva de dois longas metragens, mais de 20 curtas metragens e 02 séries para internet. Até 

o início de 2020, atuei como produtor executivo da produtora Kreatori Filmes, produtora 

especializada em produção de conteúdo para população LGBTQ+, e da distribuidora Canal O 

Cubo, plataforma online de filmes independentes de língua portuguesa. No Canal O Cubo, 

também atuei na produção de mostras e cursos, festivais de cinema e seminários. 

 O tema desta pesquisa tem como um dos pilares o meu envolvimento com o audiovisual, 

principalmente com filmes que abordam temas do universo LGBTQ+. Sou homossexual 

assumido desde os meus 18 anos e, de certa forma, sempre atuei como ativista nos trabalhos 

em que executo profissionalmente, seja conversando sobre ser homossexual e homofobia com 

colegas de trabalho, ou pensando de que forma poderia contribuir com a diminuição da 

homofobia através das minhas vivências. Atribuo um destaque especial para a minha atuação 

junto à curadoria das seis edições do Festival O Cubo de Cinema que me fizeram ter acesso à 

uma seleção de filmes independentes com temática LGBTQ+ em território brasileiro, seus 

respectivos produtores, diretores e modos de produção e distribuição. A partir destas vivências, 

alguns questionamentos se consolidaram, o que impulsionou, significativamente, a realização 

desta pesquisa.  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
 

Questionário – Marlon Parente33 
 

O que motivou a produção do documentário “Bichas”? Alguma referência em audiovisual na 
temática que auxiliaram a construção da obra? 

Infelizmente foi um ataque homofóbico que sofri na rua ao andar de mãos dadas com um amigo. 
Um cara se aproximou na moto e sacou uma arma dizendo que ia nos matar.  "Eu vou atirar 
em vcs, suas bichas!". O sinal abriu e ele seguiu, mas o trauma continuou em mim. O filme é 
uma resposta a esse tipo de violência, é uma forma de nos fortalecer e não nos deixar afetar por 
algo que realmente somos. Bichas. // Não tive referencias não, o audiovisual brasileiro 
independente lgbt sofria com baixa produção na época (2015).  
 
Como se deu o processo criativo de seleção da personagem? Existiu algum guia prévio para 
seleção dos personagens? 

Infelizmente foi um ataque homofóbico que sofri na rua ao andar de mãos dadas com um amigo. 
Um cara se aproximou na moto e sacou uma arma dizendo que ia nos matar.  "Eu vou atirar 
em vcs, suas bichas!". O sinal abriu e ele seguiu, mas o trauma continuou em mim. O filme é 
uma resposta a esse tipo de violência, é uma forma de nos fortalecer e não nos deixar afetar por 
algo que realmente somos. Bichas. Para isso chamei amigos que sempre me inspiraram em seus 
diálogos e vi ali um padrão que achei que o mundo precisasse conhecer, ou reforçar: o orgulho 
de ser quem somos. Todos eles continham isso.  

 
O personagem auto intitulado “bicha” ou “viado” no audiovisual brasileiro, seja ficção ou 
documentário, tem, historicamente, características bem marcantes e reforçadas a partir de um 
estigma estabelecido pela sociedade. Você acha que os personagens de “Bichas” se diferem 
de outras “bichas” já retratadas no audiovisual? Se sim, quais personagens?  

Eu acredito que a bicha é uma performance. É uma identidade. O que vemos na TV é uma 
deturpação desse ser, são caricaturas, são hipérboles roteirizadas única e exclusivamente para 
agradar a massa heterossexual. Como se houvesse uma compensação, sabe? Do tipo "pode ser 
bicha, mas tem que ser engraçada. Pode existir, mas vai ter um salão de cabelereira, vai ter 
trejeitos forçadíssimos e usar cor-de-rosa, ou serem vilãos, papeis cuja função é ser odiado." E 
surpresa: nem toda bicha é engraçada! Tem umas chaaaatas haha. Nem toda bicha entende de 
cabelos.  Um exemplo que eu ABOMINO é o personagem CRO, vivido na novela Fina 
Estampa, onde seu é um MORDOMO de uma mulher rica.  

Então sim, no meu filme, as bichas retratadas possuem traços semelhantes mas muuuuitos 
outros completamente distintos entre si. Existe uma quebra da narrativa, existe uma sugestão 
para uma nova reflexão de que ser bicha poder ser tudo. E deve ser! Mas acima de tudo, deve 
ser vivido com orgulho e não vergonha, se submetendo a situações vexatórias e forçando a barra 
da comédia. 

Hoje em dia, graças a Rihanna kkk, a produção audiovisual tem nos retratado de uma maneira 
mais natural, sem ou quase pouco reforço de estereótipo. Malhação, e algumas novelas da globo 
tem ajudado a escrever essa narrativa do jeito que tem que ser. Livre. Acredito que existe tbm 
um casal na novela amor de mãe.  

 

 
33 As respostas de Marlon Parente foram mantidas conforme as respostas do diretor. 
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Como se deu a escolha das locações e elementos de cena? Foi considerado a vivência e 
escolhas do personagem, ou alguma locação foi escolhida essencialmente pela equipe do 
filme? Se selecionada pelo personagem, qual locação/cena/elementos de cena? 

Não tem locação né kkkkk. Basicamente não teve isso, nunca tive dinheiro pra tal. O filme foi 
rodado na minha sala, com objetos que eu já tinha. 

 
O documentário contou com algum incentivo público/privado para realização? Se sim, qual 
incentivo? Se não, qual modelo de negócio utilizado para produção da obra? 
Essa pergunta é até engraçada. em 2015 ninguém iria patrocinar um filme que uma bicha 
resolveu fazer só pq foi chamada de bicha na rua, mesmo que sob uma arma apontada. Eu me 
virei com o que tinha. Comprei um microfone lapela com 15 reais, peguei a câmera emprestada, 
gravei durante o dia com a luz do sol e pronto. 

 
“Bichas” é uma obra desenvolvida para distribuição web. Você desenhou alguma estratégia 
para distribuição da obra ou a distribuição foi orgânica? 

Sim. Eu sou publicitário. A cerca de uma semana antes de lançamento do filme, eu já tinha 
release, cartaz, sinopse, todas as contas das redes sociais ativas e eu mesmo junto com Orlando 
(que tbm aparece no filme), articulamos todos os posts. A ideia de coloca-lo no Youtube foi 
minha. Eu nunca quis ganhar dinheiro com esse filme. Sempre achei que a narrativa e as falas 
dos meninos pudessem ensinar a outros. Eu queria muito ter acesso a esse tipo de conteúdo lá 
em 2007, no ensino médio, onde mil duvidas surgiam na minha cabeça e eu tinha 
comportamentos homo fóbicos comigo mesmo pois não entendia. não sabia o que era e mesmo 
assim, já repreendia.  

Toda a distribuição foi orgânica. Eu me orgulho muito disso.  Pouco tempo depois conseguimos 
traduzir o filme através de trabalho voluntario para LIBRAS, português, inglês, espanhol e 
francês. 

 
O média metragem foi vinculado em festivais e TVs? Se sim, em quais segmentos e 
plataformas? 

Sim! Foram vários, eu não vou me lembrar de todos haha. Mas o festival O CUBO do Rio, 
exibiu. Logo após ele passou no Canal Brasil e Fui convidado para o programa Amor e Sexo 
para falar e divulgar o média metragem. 

 

Você entende a internet como um segmento viável e rentável para distribuição de obras 
audiovisuais na internet? Se sim, distribui a obra em alguma plataforma comercial de 
VoD (exemplo: Looke, Now, NetFlix)? 

Entendo e concordo. Novamente: não quero ganhar dinheiro com o filme, ele está no youtube, 
de graça, sem censura, por uma única razão: fazer com o que a historia e ensinamento dos 
meninos cheguem no maior numero de pessoas do mundo. Bicha ou não. Uma vez que o filme 
já esta no youtube e mais de 800 mil pessoas já o viram, as empresas meio que não veem muito 
sentido em coloca-lo numa plataforma paga - eu tbm não veria se fosse eles kkkkk. Mas 
recentemente uma amiga criou um catalogo privado exclusivo para produções LGBTQI+ e irei 
distribui-lo por lá. 
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ANEXO IV 

 
Entrevista Daniel Wierman34 

 
O que motivou a produção do documentário “Xampy”? Alguma referência em audiovisual na 
temática que auxiliaram a construção da obra?  

[1:30-5:20] O que motivou foi que, na verdade, eu conheci o “Xampy”... O “Xampy”, ele é 
amigo de muitos amigos meus há muito tempo, há muito mais tempo do que eu conheço ele. E 
eu fui morar com um amigo nosso em comum, Diogo, e a gente dividia apartamento quando o 
“Xampy” estava preso pela primeira vez, que ele ficou em dois momentos na cadeia. Ele ficou 
em um momento, e aí ele foi solto pra esperar o julgamento de verdade e aí ele foi condenado. 
Daí ele terminou de cumprir, cumpriu e saiu.  Então eu conheci ele nesse momento que ele saiu 
a primeira vez, que foi assim: eu morava com esse amigo, e ai ele foi na casa de um amigo, que 
eu morava. E que era um momento assim meio que, um dos primeiros momentos que os amigos 
estavam encontrando ele depois de tudo. Então era uma reunião pra ele também, e tal. E eu tava 
lá porque eu morava lá, enfim, meus amigos também. E quando ele começou a contar as 
experiências dele na cadeia, contando pros amigos, né, um pouco que ele tinha passado. Eu me 
lembro de ter já a impressão de que eu tava assistindo... Eu falava “isso é um filme”. Porque da 
maneira como ele fala, a riqueza das experiências que ele teve lá e a maneira que ele tem tão 
envolvente de falar e a inteligência dele, tudo isso... A narrativa, do jeito meio que vai 
procurando, meio non sense assim, uma história com a outra, e vai contando, toda a 
performance dele. Tudo aquilo eu me lembro de ouvir, eu tava ouvindo, e eu nem conhecia ele. 
Eu tava só pensando nisso, daí eu fiquei com isso na cabeça só comigo. Depois passou um 
tempo, ele voltou pra cadeia, demorou alguns anos pra eu reencontrar com ele, e ai eu conheci 
o Paulo, que fez o filme comigo, dirigiu o filme comigo. E aí o “Xampy” já tava solto, e aí 
quando eu conheci o Paulo eu sabia, eu tive a certeza de que o Paulo era a pessoa certa pra fazer 
comigo. O Paulo não conhecia o “Xampy”, mas aí eu [INTELIGÍVEL - 5:10] na hora ele falou 
“Não, vamos fazer! Vamos fazer esse filme!” E aí foi assim. 

 

Você teve alguma referência no audiovisual na temática? Algum filme marcou você como 
inspiração, do ponto de vista documental e biográfico? 

[5:47-8:10] Tem um filme que chama “Meu amigo Cláudia”, não é que exatamente era uma 
referência, mas assim, o Dássio, que é o diretor, é um cara que eu acompanhava, que ele fazia 
muitos vídeos de uma cena underground paulistana, que de alguma eu estava maneira inserido. 
E também eu documentava, então tinha isso. Só que na verdade o “Meu Amigo Cláudia”, ele 
tinha bastante imagem de arquivo, enfim... é um documentário, é um longa... com entrevista 
com muita gente, com verba, orçamento e tal. Mas tinha, não deixava de ser uma referência, 
até porque o “Xampy” também é um personagem do underground, da noite de São Paulo, então 
tinha isso. Tinha uma referência do Eduardo Coutinho, que a gente falava bastante. Não é da 
temática, mas era uma referência forte em audiovisual pra gente na época, de documentário 
assim, e de formato também. Porque na verdade, acho que mais próximo ao Coutinho no sentido 
de ser uma pessoa aceitada falando, conversando, contando uma imagem majoritariamente dela, 
da pessoa né. Não dá entrevista, dá conversa... Mas tinha esse do Dássio, na época eu lembro 
que era o “Meu Amigo Cláudio”, e acho que é super importante.  

 
34 As respostas de Daniel Wierman foram mantidas conforme as respostas do diretor. O áudio original encontra-
se em: https://drive.google.com/drive/folders/1HTitqbTSIIsNijkY4Am7lRaTXYJHZ1lc?usp=sharing (acesso em 
21jul2020) 
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Como se deu o processo criativo de seleção da personagem? Existiu algum guia prévio para 
seleção dos personagens? 

[9:10-11:00] É, eu acho que foi o mais... eu sempre falei isso, das vezes que eu apresentei o 
“Xampy” em festival tal... Quando eu conheci o “Xampy” pela primeira vez, quando eu ouvi ele 
falado eu sabia que eu estava diante de um filme. Eu sabia que era só ligar a câmera sabe? O 
processo do “Xampy” foi meio isso. É claro que eu e o Paulo marcamos vários encontros com 
ele, a gente tinha um roteiro, mas a gente sabia que também era meio que ligar a câmera e ouvir 
o “Xampy”. Ele tava meio a fim de falar. Foi difícil porque no começo do processo ele não dava 
a certeza de que a gente ia gravar com alguém da família dele, com ninguém... ele foi 
entendendo também o tipo de filme que a gente tava fazendo, a gente foi ganhando a confiança 
dele. E ai ele se sentiu a vontade de levar a gente lá [em contato com a mãe e com a família], a 
gente teve que dar uma insistida.  

 

O personagem auto intitulado “bicha” ou “viado” no audiovisual brasileiro, seja ficção ou 
documentário, tem, historicamente, características bem marcantes e reforçadas a partir de um 
estigma estabelecido pela sociedade. Basicamente o homossexual bem feminino. Você acha 
que os personagens de “Xampy” se diferem de outras “bichas” já retratadas no audiovisual? 
E por quê? 

[12:18- 24:09] Eu acho que ele se difere porque, eu acho que ele... primeiro que ele não se 
declara uma pessoa trans, mas é uma pessoa andrógena, e com essa fluidez performativa até. 
Tem vezes que ele tá com barba, se veste com roupa de homem, tem outras que ele está com 
roupa de mulher. Acho que tem várias coisas... Tem também uma lucidez de discurso, dos 
discursos dele, de “Tá eu fiz, eu paguei, to pagando”. E apesar das histórias de Bullying, ele 
não se vitimiza, sabe? Eu acho que tem uma inteligência e um repertório que é muito legal. Que 
é geralmente, a representação que a gente tá acostumada geralmente são pessoas que não são 
inteligentes. Eu acho que ele [foge esse padrão], na época do filme ele tava cursando, mas acho 
que [hoje] ele é formado em história. Uma pessoa super letrada e lê muito, e também acho que 
além disso ele é uma pessoa que, a gente quis mostrar isso no filme, ele também tem uma 
cultura musical e uma cultura de arte pop, e arte ímpar. Ele é uma enciclopédia de música, 
entende muito de música, cinema, de artes plásticas. Eu acho que ele se difere de uma 
representação... Eu acho que ele tem também esse lugar muito dá bicha da periferia paulistana, 
e essa figura que é muito comum em São Paulo, que são essas pessoas da Zona Leste, extrema 
Zona Leste, da extrema Zona Norte ou até da Zona Sul, que são muito responsáveis por vários 
movimentos culturais que são mega importantes, musical e cultural. A cena Clubber, do 
Underground ela vem muito, e foi muito construída pelas pessoas da Zona Leste, que eram 
chamadas de Cyber Manos, que eram as pessoas que movimentavam essa cena da música 
eletrônica, que tinha um nicho, obviamente, na classe alta, que eram as pessoas que tinham 
acesso aos discos e as músicas que chegava [final dos anos 1980, no começo dos anos 1990]. 
Que as pessoas não tinham internet, então a música chegava, os discos chegavam da Europa, 
você tinha que importar, era caro, era difícil. Então os primeiros lugares eles acabaram sendo 
lugares de pessoas que tinham mais grana, mas rapidamente o público jovem da Zona Leste 
começou a frequentar as lojas de discos, a cena do rock, a cena gótica, da Madame Satã. 
Começaram a consumir e aí tinha toda a questão das roupas e de toda a “montação” dos que 
eram justamente chamados de Cyber Manos, que eram as pessoas que usavam aqueles 
moicanos, que era meio punk, a roupa [INTELIGÍVEL - 14:44], e toda essa vestimenta de 
performar. Até o Xampy fala isso, tipo, quando a primeira vez que ele entrou no club, foi o 
primeiro lugar que ele não se sentiu fora. Eu tava até comentando com o Giovane, que mora 
comigo, e ele me apresentou uma atriz trans que se chama Ona, ele fez uma série com ela. Ela 
é lá do Mato Grosso. Eu consegui colocar ela numa oficina de atores lá da Globo, foi super 
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legal. Ela é trans, negra, mulher trans negra. Ai ela ficou um tempo aqui no Rio e se mudou pra 
São Paulo... e eu comentei com ele que eu tava observando pelas redes sociais que ela tava 
super frequentando a cena tecno e fazendo performance, e a gente tava comentando sobre isso, 
que muito tempo se passou mas como esse universo ele acolhe, e ele acolhe... as pessoas se 
sentem...[pertencentes]. A própria Glamour, que fez a personagem da novela Dona do Pedaço, 
uma personagem trans que se envolvia com o padeiro. Ela é uma atriz super legal também, fez 
faculdade de artes do corpo na PUC, também tem uma trajetória de atriz, mas eu tenho uma 
memória da época que eu morava em São Paulo de um lugar onde ela tinha mais entrada e 
reconhecimento era o underground, eram nas festas de música eletrônica. Eu acho que tem uma 
coisa do underground, do que a cena gay. Porque se você pegar a cena da The Week, que não 
é exatamente underground, você tem ali uma representação ali que é muto limitada. Ou você é 
uma super Drag que joga o cabelo, o que não tem nada de errado ser. Mas ou você é isso ou 
você é o sarado sem camisa, e meio que não tem um lugar pra você ser o que você quiser. É 
meio que um meio de massa, não tem individualidade. O Xampy ele tá agora num processo, 
acho que fez um ano que ele tá totalmente sóbrio. Porque ele ainda tava com várias questões de 
dependência química, enfim... e ele tá totalmente sóbrio, sem beber, sem fumar. E é muito legal 
porque ele tá se entendendo muito mais com roupas masculina, e de repente com essa estética 
mais... enfim, ele tá mais com a verdade dele de agora.  

 

Como se deu a escolha das locações e elementos de cena? Principalmente as primeiras, foi na 
casa dele ou você produziu?  

[24:25-27:00] A gente produziu, ele nunca deixou a gente ir lá na casa dele. Os amigos não vão 
muito lá, nem quem é bem mais próximo. [A entrevista com a mãe dele] foi, a gente combinou 
num lugar, na rua. Aquele cenário que aparece bastante, aquilo lá foi na minha casa, que eu 
morava na época, a gente montou. Ai depois tem ele num boteco, que era o Boteco da Augusta, 
que a gente levou ele, e um melhor amigo dele na época, o Leandro, que ele tava conversando. 
A gente tem também um Minhocão. E tem uma situação que é legal, que assim... a gente teve 
uma das diárias. A gente teve umas cinco, seis diárias. Teve uma que foi aquele que ele tá 
sentado no sofá, e aquilo foi na minha casa, a gente gravou bastante; teve o dia que a gente foi 
pro Minhocão; daí teve o dia que a gente gravou a noite lá na Augusta, ele no bar. Teve o dia 
que a gente foi na casa da irmã dele, e é aquela cena que ele tá com a irmã e fala sobre o pai. E 
teve um dia que a gente organizou um piquenique no Parque do Carmo, que é um parque lá da 
Zona Leste e a gente chamou os amigos mais próximos dele mesmo. E tem a cena que ele tá 
andado no parque contando várias coisas. Aquilo tudo foi no mesmo dia, que a gente foi numa 
galera, umas dez pessoas ou mais até. E a gente queria mostrar mais assim... ele com os amigos. 
Tem também ele sendo hoster de uma pousada. Teve ele também no metrô, andando por São 
Paulo, algumas cenas assim. Quando a gente saia pra gravar a gente ficava gravando tudo, então 
quando a gente saia pra gravar na rua a gente aproveitava pra registrar... pra fazer as cenas de 
passagem.  

 

O documentário contou com algum incentivo público ou privado? 

[27:55-28:34] Não, a gente bancou. Eu não tenho a menor ideia, não sei dizer quanto custou. 
Eu e Paulo bancamos. Mas a câmera já era nossa, o microfone também... Fomos só nós dois 
que fizemos tudo, sem equipe. E foi o Paulo que montou.  
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Como foi a trajetória do curta até chegar na internet, você desenhou a estratégia para os 
festival, ou aconteceu de forma orgânica conforme foram aparecendo as oportunidades você 
foi encaixando ou se realmente você pensou uma estratégia de divulgação? 

[29:15-35:07] Teve uma coisa do “Xampy” que foi meio peculiar, que na verdade a gente sabia 
que tinha um filme legal, que interessava, principalmente no circuito de festival LGBTQ, mas 
a gente também sabia das limitações técnicas do filme, então a gente achava que a gente não 
teria entrada por exemplo num festival grande como o Festival do Rio, e que a gente acabou 
entrando. Então na verdade ele estreio no Mix Brasil, que é um festival que a gente ama, e fez 
[o documentário] pensando na data do Mix. Pensando que era um festival que a gente ia ter 
uma entrada legal. E pensando em toda a história do festival com muitos filmes relacionados a 
cultura underground de São Paulo também, então tinha tudo a ver com a gente. A gente passou 
por uns festivais legais fora do Brasil também, vários na verdade. Teve o Rose, que é de 
Amsterdã, que é bem legal. E teve uma mostra de cinema transgênero nos Estados Unidos, que 
foram mais de dez cidades. Ele foi pra mais de 30 festivais, ele foi pro Curto Gênero... eu vou 
te mandar a lista depois. E aí depois de ter passado por vários, o Paulo inscreveu no Festival do 
Rio, sem acreditar muito. E a gente foi selecionado, e no Brasil foi o maior e mais importante 
que fomos. Eu lembro que na época o Paulo começou a conversar com o Canal Brasil, mas não 
caminhou, não sei por quê. Mas o Festival do Rio foi com certeza o com maior retorno, várias 
pessoas falaram com a gente, falaram sobre o filme, foi bem legal. E também ele abria uma 
sessão de um documentário [da Iris]. E aí foi curioso porque no festival do Rio, a galera que foi 
pro documentário era uma galera mais revoltadinha, eu achei o máximo. E aí em compensação 
depois teve uma outra sessão que... o legal é isso, quando o filme consegue sair da bolha gay e 
chegar nas outras pessoas. Um festival grande como o Festival do Rio proporciona isso... isso 
é legal pra caramba! Eu lembro que teve uma sessão no Moreira Salles, que foi lotado e foi 
super legal. E tava dividido em pessoas que tinham ido pra ver o longa e pessoas pra ver o curta. 
E eu lembro que em Ipanema só tinha ido pra ver o curta quem era convidado nosso, mas a 
maior parte do público tinha ido pra assistir o longa. 

 

Na internet mesmo, de forma livre, ele está onde? 

Tá no Vimeo, e no Youtube.  

 

Você entende a internet como um segmento viável para distribuição de obras 
audiovisuais na internet? Se você considera isso legal para o tempo de vida da produção? 
 
[36:00-37:43] Meu primeiro curta, que é um curta de faculdade, super amador. Ele a gente fez 
lá, já faz um tempão e o menino que fez o som do curta, que era da faculdade. Ele colocou no 
Youtube a versão que ele tinha, que nem era a final, não tá nem colorido. E aí outro dia eu 
dando um Google no filme, eu achei e tomei um susto porque ele tem 52mil views. Eu não sei 
qual a média pra curta metragem, mas eu achei bastante! É no canal dele, aleatório. E eu achei 
incrível que 52 mil pessoas viram o filme que foi feito num curso de cinema... e os comentários 
você vê que as pessoas assistiram mesmo. E é bem o que você falou da internet, e isso é bem o 
que você falou da Internet. O Xampy eu bnão sei quantos tem, tô vendo aqui e tem umas 80 no 
Vimeo.  
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Para a distribuição de curta metragem a gente tem o Porta Curtas, tem essas plataformas on-
line agora a gente tem também outras plataformas comerciais, como Looke, o próprio Now já 
estão começando a distribuir filmes. Você vê essas como plataformas rentáveis para 
distribuição? 
 
[38:10-41:20] Sim, eu acho que sim. Até tenho pensado sobre isso, porque eu finalizei um curta 
metragem de ficção no ano passado. E aí com essa história de Coronavírus, acabou que todos 
os festivais que a gente tava querendo escrever esse ano estão cancelados. E eu tenho pensando 
se vale esperar e ver se o filme entra na onda do ano que vem, deixar parado, algo assim. O 
filme tá pronto, finalizado... a gente fez um financiamento coletivo na internet, a gente 
conseguiu 13 mil, que eu achei uma grana incrível, e a gente conseguiu mais cinco mil na Gay 
em São Paulo, e eu e meu sócio colocamos mais 20 mil. Então foi um filme que custou 40 e 
poucos mil.  
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ANEXO V 
 

marcos narrativos XAMPY  
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ANEXO VI 
 

guias retóricos para análise “BICHAS: o documentário” 
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