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SEXUALIDADES E GÊNEROS CAMBIANTES 

(Militância e ativismo nos documentários Generonautas:  
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RESUMO 
 

 

Esta dissertação analisa dois documentários - "Generonautas, jornada por identidades 

mutantes" (Monika Treut, 1999) e "De gravata e unha vermelha" (Miriam Chnaiderman, 

2014) - tendo o objetivo de discutir como a identidade de gênero e a sexualidade são 

expressas nessas obras. Balizam este estudo a concepção de identidade como em contínua 

transformação e, gênero, como construção histórica, cultural e política. Sustentam, 

especialmente, tal olhar, os estudos feministas e a teoria queer, que defende a superação da 

padronização binária heterossexual/homossexual. O trabalho avalia os diferentes pontos de 

vista dos documentários, considerando os momentos históricos de suas produções. No filme 

de Treut, destacamos o aspecto militante da obra ao abordar o cotidiano de uma comunidade 

de trasgêneros residentes em São Francisco (EUA), tendo a cidade um papel importante na 

causa em defesa dos corpos abjetos. Já no filme de Chnaiderman, buscamos entender como se 

apresenta a sexualidade e o gênero em sua multiplicidade, tendo a vestimenta como principal 

elemento de transgressão. Isto posto, enumeramos algumas indagações que atravessam esta 

pesquisa: como se constroem os diferentes ativismos nas duas produções, mantendo-se a 

perspectiva de uma militância desenhada pelas organizações LGBT (Lésbica, gay, bissexual 

e trans) e tendo em vista a construção e consolidação de direitos sociais para este grupo ao 

longo dos quinze anos, tempo de espaço entre as produções? Qual a articulação - seja em 

maior ou menor grau - com o cotidiano, no sentido de se reconhecer neste "espaço de vivência 

e convivência", uma trilha para a consolidação dos propósitos do ativismo? Quais as marcas 

temporais específicas dos filmes que dialogam com a teoria queer? Por fim, que questões 

éticas suscitam tais obras quando expõem indivíduos historicamente discriminados? Buscar 

responder a estas e outras questões próximas, significa, para esta pesquisa, apontar para a 

necessidade do rompimento da invisibilidade que ainda marca quem optou pela 

transexualidade e/ou outras formas de identidade sexual e de gênero e, ao mesmo tempo, 

reconhecer na mídia, mais especificamente no audiovisual de não-ficção, um locus potente e 

significativo no cenário da comunicação contemporânea. 
 
 

Palavras-chave: militância, documentário, gênero, identidade e queer. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation analyses two documentaries - "Gendernauts, a march towards changing 

identities" (Monika Treut, 1999) and "Wearing necktie and red nail" (Miriam Chnaiderman, 

2014) - within the scope of discussing how identity of gender and sexuality are uttered in 

these works. This study is delimited on a conception of identity as a continuing change as 

well as the gender as a historical, cultural and political construction. Such view is supported 

particularly by both the feminist studies and the queer theory which stands up for the 

overcoming of the binary heterosexual/homosexual standardization. The work considers the 

different points of view of the documentaries, taking into consideration historical moments of 

their production. In Treut´s movie we highlight the militant aspect of the work when dealing 

with everyday life of a community of transgenders who live in San Francisco (USA), having 

this city an important role in the cause that stands up for the abject bodies. However in 

Chnaiderman movie, we sought to understand how sexuality and gender present themselves in 

their multiplicity, showing attire as the main element of transgression. Therefore, we 

numbered some inquiries which go through this research: how these different activisms are 

built in the two productions, keeping the perspective of a militancy designed by the LGBT 

(Lesbian, gay, bisexual and transgender) organizations, having in view the construction and 

consolidation of social rights for this group over fifteen years, the gap between the two 

productions? Which articulation - be it to a greater or lesser degree - with everyday life, 

towards recognizing in this "space of experience and contact" a path for the consolidation of 

the purposes of the activism?  What are the particular time marks of the movies that express 

the queer theory in dialogue? Eventually, what ethical issues raise such works when they 

expose individuals historically prejudiced? Seeking to answer to these and other close 

questions means for this research to lead to the need of breaking out the invisibility which still 

leaves marks on those who have opted for transsexualism and/or other forms of sexual and 

gender identity and, at the same time, recognize through the media, most particularly through 

the nonfiction audiovisual, a powerful and significant locus in the scenery of the 

contemporaneous communication. 

Keywords: documentary, activism, gender, identity, everyday and queer.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa analisa dois documentários: Generonautas: jornadas de identidades 

mutantes (Monika Treut, 1999) e De Gravata e Unha Vermelha (Miriam Chnaiderman, 

2014), cuja temática central gira em torno das diferentes identidades de gênero e sexualidades, 

considerando a transgressão à normatização binária: feminino e masculino na 

contemporaneidade. Estão incluídos no território destas identidades múltiplas e subjetivas, os 

travestis, transexuais, intersexuais, drags kings, drags queens, crossdressers, entre outros. 

Nesta dissertação, o termo transgênero será utilizado com uma identidade que se situa na 

fronteira entre masculino e feminino e não se encaixa nas denominações fixas 

heterossexual/homossexual.
1
 Para LANZ (2014), o termo é como um “guarda-chuva, que 

reúne debaixo de si todas as identidades gênero-divergentes, ou seja, identidades que, de 

alguma forma e em algum grau, descumprem, violam, ferem e/ou afrontam o dispositivo 

binário de gênero” (p.24).  

Assim, este conceito abrangente funcionou como um ponto de inflexão à pesquisa, na 

medida em que foi determinante para o recorte final dos objetos. Isto porque, inicialmente, a 

proposta era trabalhar apenas com o documentário de Monika Treut, que conhecemos em 

2010, e que se tornou ponto de partida para este trabalho, por trazer uma nova percepção das 

possibilidades do audiovisual participar de forma crítica deste território em que ainda 

prevalece - para nós, naquele momento - uma visão sensacionalista, estereotipada e 

preconceituosa a respeito dos gays, lésbicas e trans nos meios de comunicação, em geral. No 

entanto, já na fase de desenvolvimento do trabalho, conhecemos De Gravata e Unha 

Vermelha que, entre outras questões, colocou em cena a possibilidade de um diálogo 

ampliado nesta relação documentário, identidade de gênero e sexo. Isto porque o 

documentário de Miriam Chnaiderman nos pareceu, de imediato, estar bem sintonizado a 

diversos aspectos da cultura contemporânea em uma estratégia razoavelmente distante da 

militância clássica sem, no entanto, deixar de ser, no mínimo, provocador. Em especial neste 

atual contexto social, profundamente retrógrado e conservador - entre outros diagnósticos 

possíveis.  

                                                           
1
 Embora acredite que o termo transgênero abarque múltiplas subjetividades, utilizo a denominação aqui como 

uma identidade que não se define como homem ou mulher. Ou seja, a pessoa transgênera vive sua sexualidade e 

seu corpo livres das classificações fixas. 
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Os dois filmes, portanto, apresentaram-se como um universo distante da imagem 

cultivada em boa parte das produções cinematográficas que retratavam personagens gays até o 

final da década de 1990, principalmente às do cinema americano de massa. Nelas, quase 

sempre, o homossexual e as pessoas trans eram apresentadas/representadas como anormais. O 

que tornou este cinema alvo de críticas por parte dos estudos gays. Para estes, Hollywood é 

considerada uma das principais responsáveis por disseminar, por décadas, a ideia do 

homossexual como um ser "estranho". Em estudo sobre cinema e sexualidade, Louro (2008) 

sustenta a tese de que, ao longo de sua história, a indústria americana será a grande máquina 

ideológica a tratar o homossexual de maneira discriminatória ou de submissão. Essa história 

começa a mudar, segundo ela, nas últimas décadas. “Contemporaneamente, muitos filmes 

vêm apresentando gays e lésbicas a partir de outras perspectivas” (p.92). Ainda de acordo 

com a autora, surgem também, neste período, produções alinhadas com discursos defendidos 

pelos movimentos feministas e gays.  

Um documentário que ilustra bem este cenário é The Celluloid Closet. Conhecido no 

Brasil como Celuloide Secreto ou O Outro lado de Hollywood (Rob Epstein e Jeffrey 

Friedman, 1995), o filme mostra como a produção cinematográfica americana, em cerca de 

100 anos de vida, estabeleceu, desde o início, estereótipos para homossexuais e lésbicas, 

localizando-os em espaços e situações ridículas, risíveis ou patéticas. Tais personagens eram 

construídos como pessoas atormentadas, tristes e que mereciam um destino trágico. E, 

conforme Louro (2008), a quase totalidade apresentava o personagem homossexual ou 

situações homoafetivas de forma muito dissimulada. A proposta de The Celluloid Closet, de 

trazer a imagem difundida do homossexual na indústria de Hollywood, mostra como o cinema 

teve e tem um papel importante na luta contra a discriminação e pela visibilidade 

homossexual e trans.  

É neste período, então, que a discussão em torno da figura do homossexual, retratada 

nos meios de comunicação de uma forma geral, ganha maior presença na pauta do movimento 

gay. Esse ativismo, que já sofria influência do movimento feminista, começa a olhar não 

apenas para o cinema, mas para a arte como um todo. Nessa época, setores da sociedade vão 

refletir e debater as novas formas de compreender as relações entre homens e mulheres e, 

também, as práticas e identidades sexuais e de gênero. No tocante aos grupos gays, a 

preocupação inicial deste ativismo foi repreender ou questionar os valores defendidos no 

âmbito cinematográfico, bem como nos meios de comunicação em geral, como já dito. Isto 

porque acreditavam que a postura dominante fundamentava-se em dar voz privilegiada à 

imagem do homem branco heterossexual, ao mesmo tempo em que se reproduzia clichês e 
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estereótipos no que diz respeito às identidades de gênero e de orientação sexual. Quanto à 

comunidade LGBT, esta era representada não só de forma caricata, mas também era alvo de 

injúrias em função da epidemia da Aids.  

Este quadro fez com que os grupos percebessem a importância da luta pelo discurso 

sobre a temática da homossexualidade na mídia como um todo - cinema, televisão, jornais etc. 

Portanto, preocupados com os valores e costumes ditados pela cultura de massa, os grupos 

organizados voltaram seus olhares e críticas para os filmes de Hollywood e aos programas de 

televisão mais populares (LOPES, 2007).  

Só que o debate em torno de qual “imagem homossexual” deveria entrar no lugar do 

gay caricato agenciado por uma visão heteronomativa estava longe de encontrar um consenso. 

Nesse momento, nasce uma questão essencial para a comunidade homossexual em relação às 

mídias: como representar o comportamento de gays, lésbica, transgêneros e transexuais? A 

afirmação da identidade gay e trans passa a implicar disputas. Segundo Lopes (2007), muitos 

ativistas irão defender que imagens homofóbicas e estereotipadas exibidas fossem rebatidas 

por representações “positivas”. Esse caminho de disputa, defende o autor, levou ao 

acolhimento de um nova visão da representação do homossexual, mais próxima dos clichês 

americanos do que de uma pessoa do mundo real. Ou seja, a defesa da imagem do “bom gay” 

passa a ser uma tendência a um ajustamento à normatização e ao status quo.  Esta 

concorrência, ou seja, a representação social da identidade gay, marcou uma das primeiras 

divergências no âmbito dos movimentos organizados. Para alguns grupos, a assimilação do 

gay e lésbica de acordo com padrões culturalmente legitimados, não valorizava nem levava à 

multiplicidade de gêneros. Pelo contrário, mantinha bissexuais, transexuais, travestis e 

transgêneros na marginalidade ou sujeitos a estereótipos grosseiros. Este debate foi essencial 

como motivação desta pesquisa. 

Os filmes Generonautas e De Gravata e Unha Vermelha compõem a transgressão de 

identidade não como exótica, mas como desejo, da autonomia do indivíduo em relação ao 

próprio corpo e da autoidentificação de gênero. Além disso, ao construírem suas narrativas em 

uma temporalidade cotidiana, articulam situações ou casos que fluem por personagens reais. 

A luta contra o preconceito e os avanços na sociedade no que diz aos direitos às pessoas trans 

também é eixo em comum entre as duas obras. As produções, no entanto, revelam pontos de 

vista diferentes em seus discursos.  

Aqui, compreende-se que as escolhas das documentaristas são resultados dos 

momentos históricos em que os filmes foram produzidos. O fato é que a intensa discussão no 

mundo a respeito da homossexualidade, que ocorreu na última década do século XX, 
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refletiam os ideais dos movimentos libertários dos anos 1960 e a luta dos movimentos gays e 

lésbicos iniciada na segunda metade da década de 1970.  Além disso, nos anos 1990, também 

surge a teoria queer que, entre outras questões, se apresenta contrária ao discurso legitimador 

e positivo dado aos homossexuais por grande parte da mídia, à época. Na esteira da teoria, é 

criado, na mesma década, o new queer cinema que, na contramão da produção 

cinematográfica que reforçava o preconceito ao grupo GLBT, debatia e representava o 

homoerotismo e relacionamentos homoafetivos de forma natural.  

O New Queer Cinema passa a ser esta janela que dá visibilidade a 

encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividades que são agenciadas 

tanto pelos modelos fixos de sexualidade, com seus processos de normatização 

e vigilância, como também pelo desejo do devir, das escolhas pessoais do 

próprio corpo e da autorreferência de gênero (NEPUMUCENO, 2009, p.2). 

 

Interessa, aqui, como sugerido inicialmente, também perceber de que forma os dois 

filmes analisados dialogam com a agenda e discurso do ativismo gay e da teoria queer. Do 

primeiro filme, Generonautas, ao De gravatas, quinze anos se passaram. Desde então, muitas 

mudanças ocorreram no âmbito das lutas contra a homofobia. Os direitos dos gays foram 

ampliados em vários países. Os espaços de representação e atuação também não pararam de 

crescer. Os números de grupos organizados voltados para as questões homossexuais - 

inicialmente e, mais tarde, incorporando a subjetividade no tocante ao gênero - aumentaram 

significativamente. Os partidos políticos de esquerda viram-se obrigados a acolher algumas 

das demandas da sigla LGBT.
2
  

Contudo, vale dizer que, embora o movimento gay tenha sido de enorme importância 

em todas essas conquistas, ele também começa a sofrer críticas, como dito anteriormente. 

Entre outras ponderações, por buscar enquadrar a população gay em uma lógica 

heteronormativa, a exemplo do referido personagem “bonzinho” nos meios de comunicação 

(LOPES, 2008). Outro questionamento diz respeito ao interessar-se demasiadamente pela 

aprovação do casamento gay nos mesmos moldes do matrimônio heterossexual. Essa escolha 

política será questionada, principalmente pela proposta queer. Os estudiosos da teoria, que 

começam a criticar aspectos do feminismo sem, no entanto, abandoná-lo, vão apontar que, na 

verdade, o movimento está mais preocupado em ser aceito dentro do estilo de vida 

convencional do que em lutar pelos direitos à liberdade de o indivíduo ser o que é, sem 

julgamentos baseados em normas. Para os militantes e teóricos queer: “O discurso político e 

teórico que produz a representação ‘positiva´ da homossexualidade também exerce, claro, um 

                                                           
2
Como exemplo, citamos o Partido dos Trabalhadores (PT) que, em 1994, incluiu, no capítulo II – Política, 

cidadania e participação popular – do programa de governo da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, o item: “Contra a discriminação por orientação sexual”. 
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efeito regulador e disciplinador” (LOURO, 2008, p.33). Ou seja, trata-se de exclusão da 

diversidade sexual e de gênero para a inclusão no lugar de opressão.  

Alguns teóricos vão dizer que os grupos se afastaram das propostas iniciais 

direcionados à libertação dos corpos dos homossexuais, travestis e trans. Em lugar de uma 

sociedade mais aberta à diversidade, agora, militantes buscam espaços de legitimação e 

aceitação na vida socialmente e culturalmente ditada pelas regras de uma sociedade patriarcal 

heterossexualmente orientada. Nesse sentido, a pensadora e militante lésbica, Judith Butler, 

afirma: “Lo que me inquieta es que el movimiento gay há devenido más conservador, 

centrado sobre los derechos individuales y la propiedad privada” (2008, p.7).
3
  

Dentro deste cenário, é possível notar que surge outro tipo de militância LGBT, talvez 

pequena, mas não menos relevante. São ações ativistas presentes no cotidiano, no trabalho, na 

universidade, no ambiente familiar (BRITTO, 2013). Esse ativismo pode ser observado no 

filme De gravata, realizado nos anos 2000. Já em Generonautas, é perceptível a preocupação 

mais militante de resistência identidária de gênero e debate sobre direitos dos cidadãos 

transexuais e transgêneros. A presente dissertação não pretende esmiuçar as críticas ao 

movimento gay, mas refletir sobre essas transformações ocorridas ao longo de quase duas 

décadas nos documentários analisados: militância política, luta cotidiana, ou simplesmente 

um enfoque quase festivo, ou artístico, de questionar o que é ser homem/mulher, 

masculino/feminino.  

Outro motivo, não menos relevante para nós e que nos levou à opção pelo tema, diz 

respeito à necessidade de se falar da importância de uma vida plena para todos na qual se 

garanta o respeito às multiplicidades da sexualidade, às experiências singulares e de gênero, e, 

ainda aos desejos corporais porque o direito à escolha deve ser parte integrante da sociedade 

democrática. Essa parece ser uma luta intensa, cheia de avanços e recuos. Se, por um lado, 

temos acompanhado que a identidade fixa (seja sexual, de raça, étnica classe etc), inerente ao 

ser humano, já não é uma realidade
4
, por outro temos vistos grupos e instituições que insistem 

em controlar, normatizar e regular corpos e desejos como se o indivíduo fosse máquina.  

Ainda que a sociedade progrida no sentido de direitos para os gays, lésbicas e pessoas 

trans, e vejamos que as novas tecnologias possibilitam transformações corporais, parece ainda 

ser difícil, em termos de maioria da população, a ideia de que o sujeito do século XX e XXI 

                                                           
3
 “O que me preocupa é que o movimento gay se tornou mais conservador, com foco nos direitos individuais e 

na propriedade privada” (tradução livre). 
4
 Segundo Stuart Hall, “(..) A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência na hora do nascimento (2001, p.38). Mais à frente, o 

autor afirma: “Assim,  em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, devemos falar de identificação, e 

vê-la como um processo em andamento” (idem, p.39). 
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possa deixar de ser "assumido" de uma única forma. Ou seja, permanece a dificuldade de se 

romper com a ideia de que o "ser natural" é uma espécie de robô programável por uma 

"fórmula" que define o gênero e a orientação sexual. E, caso não se siga tal "receita", este 

sujeito deve sofrer duras consequências, incluindo físicas, por ser uma espécie de fraude, que 

não segue a "natureza" que lhe foi dada. Neste sentido, o papel das mídias na construção do 

imaginário social é extremamente relevante. Discuto, portanto, como ocorre essa 

representação da população transgênera e travesti e outras identidades sexuais e de gênero. 

Procuro, assim, dialogar com as possibilidades do reconhecimento, cidadania e combate à 

violência contra a comunidade LGBT.  

No que tange à violência contra a população gays e trans, estudos dirigidos nessa 

direção mostram que a homofobia, provocada pela desinformação, ainda é grande, apesar das 

conquistas da comunidade LGBT em todo o mundo. No Brasil, um levantamento recente 

divulgado pelo Portal Terra
5
 enumera algumas dessas vitórias nos últimos anos e destaca, 

entre elas, vitórias da população trans, apesar de tais avanços estarem longe dos obtidas pela 

luta gay ou feminista.  

Entre os exemplos dessas melhorias estão: a aprovação da realização da 

transgenitalização (conhecida como cirurgia para mudança de sexo) pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) nos hospitais públicos dos estados brasileiros em 2008, medida que retira o 

desejo pela alteração do corpo da questão de classe social. Isso porque até aquele ano, no 

Brasil, a operação era realizada apenas em alguns hospitais privados ou no exterior. Era 

preciso ter recursos financeiros para optar pelo procedimento. Em 2010, servidores públicos 

federais travestis ou transexuais alcançam o direito de usar o 'nome social' (como se 

reconhecem) em cadastros dos órgãos em que atuam. No mesmo período, adolescentes trans 

do Estado do Ceará, acostumados a conviver com o constrangimento de ser chamado pelos 

nomes com os quais não se identificam, conquistam o direito de também usarem nomes 

sociais nos documentos escolares.  

Outra conquista muito celebrada pelos homossexuais e grupos progressistas em geral, 

ocorreu em 2011. Neste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união estável 

entre homossexuais como entidade familiar. Com a aprovação, os mesmos direitos oferecidos 

aos casais formados por heterossexuais podem ser aplicados às relações homoafetivas. Ainda 

a respeito dos casais gays, outro levantamento realizado na grande mídia permite reconhecer 

nova melhoria para esta parcela da população. Em 2010, o Censo Demográfico do Instituto 

                                                           
5
 Portal Terra: “Trajetória contra o preconceito”: http://noticias.terra.com.br/brasil/direitos-homossexuais, acesso 

em 15 de julho de 2014. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/direitos-homossexuais
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela primeira vez na sua história, incluiu o termo 

“mesmo sexo” em seus formulários. A mudança permitiu quantificar o número de casais 

homossexuais que moram juntos.  

De acordo com os dados, são cerca de 60 mil casais vivendo nesta condição no país. 

Ainda segundo as informações colhidas na imprensa oficial
6
, no campo internacional, o 

segmento trans obteve vitórias especiais em dois países, recentemente. Em 2013, a Argentina 

aprovou, por 55 votos, de um total de 72, o projeto de lei que garante o chamado direito à 

identidade de gênero. Pelo texto, as pessoas trans no país podem ser tratadas como elas se 

sentem e não arbitrariamente, de acordo com o sexo biológico de seu nascimento. Na Índia, a 

Suprema Corte, em 2014, reconheceu, a população transexual e transgênera como um terceiro 

sexo, diferente do feminino e do masculino. Vale ressaltar que o país tem uma postura rígida e 

conservadora em relação aos homossexuais. No mesmo ano, foi a vez de os trans no Brasil 

celebrarem uma conquista significativa: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aceitou 

que candidatos usassem o nome social para fazer a prova
7
.  

Ao mesmo tempo em que é possível constatar essas mudanças positivas voltadas para 

a população gay e trans, as agressões físicas ou casos de intolerância a este público não 

cessam em todo o planeta. Conforme um balanço da Associação Internacional de Gays e 

Lésbicas (ILGA, na sigla em inglês), e divulgada pelo jornal O Globo (2014)
8
 ainda que um 

país siga uma legislação progressista não há segurança de que gays, lésbica e trans estarão 

livres da violência baseada na orientação sexual e na identidade de gênero. O documento 

destaca também que não há nenhum país em que os gays compartilham dos mesmos direitos 

que os heterossexuais. Revela também que há lugares em que a homofobia cresceu nos 

últimos anos, como a Rússia. E mais preocupante: em muitas regiões, ser gay, lésbica ou 

trans significa ser passível de punições extremamente violentas, o que inclui de humilhações 

públicas a castigos físicos como chicotadas e até mesmo prisões e mortes, geralmente por 

enforcamento.  

No Brasil, relatório do Grupo Gay da Bahia 2013/2014,
9
 registrou, 165 mortes de 

homossexuais em 2013, vítimas de crimes considerados motivados por homofobia ou ódio. 

                                                           
6
 Jornal O Globo (2014), “Cerca de 2,8 bi vivem em países onde ser gay é ilegal”, Caderno Sociedade, 18 de 

maio, p.42. 
7
 Jornal O Globo “Departamento de Educação dos EUA diz que identidade de gênero tem que ser respeitada” – 

Globo online, acesso em 03/12/2004. 
8
 Idem 6. 

9
Relatório Grupo Gay da Bahia (GGB): http://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/, acesso em 

15 de junho de 2014. 

http://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/
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De acordo com o estudo, a maior parte é de homossexuais masculinos. Nesse grupo, foram 

52% do total de mortes. Em segundo lugar estão os travestis, com 41%. No entanto, de acordo 

com este levantamento, travestis e transexuais representam a maior parcela, pois se for levada 

em conta a relação do número da população entre gays masculinos e travestis, esses últimos 

formam um contingente bem menor, não chegando a um milhão de pessoas no país, contra 20 

milhões do primeiro grupo. No total da população trans, 65 foram assassinadas. Outro aspecto 

a considerar é a existência, ainda, de preconceito maior sobre transexuais e transexuais.  

Os imbricamentos deste cenário cotidiano - que tem tantas linhas e questões cruzadas - 

com a mídia, especificamente, o documentário, mobilizaram esta pesquisa cujo texto se 

estruturou em cinco partes. Optamos por discutir, no capítulo 2, Sexualidade, sexo, gênero e 

corpo. Destacamos a teoria queer e a importância da proposta para as mudanças nos estudos 

de gênero, sexualidade e feminismo a partir do final da década de 1980. Por meio das 

apreciações de Judith Butler (2003), aborda-se os principais conceitos criados pela ideia 

queer, termo que, segundo Louro (2004, p.38) pode ser traduzido para o português como 

“ridículo, excêntrico, raro” etc. Uma das propostas de Butler, que também é feminista embora 

critique aspectos deste movimento, é o fim da heteronormatividade compulsória, segundo a 

qual o padrão do homem heterossexual é o correto. Outra crítica da teoria queer, agora 

direcionada ao movimento feminista, volta-se contra o binarismo de gênero, apoiado na 

“verdade” do sexo biológico: homem/, mulher, masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual. Essas divisões, segundo a teoria, excluem, por exemplo, outras 

singularidades de gênero levantadas pelos transexuais, transgêneros, travestis e hermafroditas.  

Butler e os teóricos queer se esforçam para desmontar a naturalização de que o sexo e 

o gênero são alinhados. Para eles, sexo e gênero são construções discursivas que habitam os 

corpos (Butler, 2002). Dentro deste contexto, importante conceito da teoria é o de 

performatividade de gênero. Segundo Butler, “...o gênero é performativo porque é resultante 

de um regime que regula as diferenças de gênero. Neste regime, os gêneros se dividem e se 

hierarquizam de forma coercitiva” (2002, p.64). Ou seja, são atos repetidos cotidianamente 

por diferentes segmentos e locais: na escola, na igreja, na mídia, pela medicina etc. O que não 

significa que este esforço normatizante seja espesso o suficiente para impedir fissuras:  

Os sujeitos deslizam e escapam das classificações em que ansaiamos por 

localizá-los. Multiplicam-se categorias sexuais, borram-se fronteiras e, para 

aqueles que operam com dicotomias e demarcações bem definidas, essa 

pluralização e ambiguidade abre um leque demasiadamente amplo de 

arranjos sociais (LOURO, 2007, p.22).  
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Os discursos normatizantes sobre identidade homossexual e sexualidade prosseguem 

se modificando e multiplicando. Nos últimos anos, temos acompanhado a renovação de 

apelos conservadores contra avanços que, supostamente, possam beneficiar a comunidade 

LGBT. Como exemplo deste recuo conservador no Brasil, podemos citar a recente proposta 

de “cura gay”, de autoria do deputado federal e pastor evangélico João Campos (PSDB/GO).
10

 

Por outro lado, com a visibilidade da população homossexual e trans nos dias de hoje bem 

maior que há décadas, surgem a disseminação de micropolíticas de resistências e novos tipos 

de intervenção social e política (LOURO, 2007).  

 Outro autor com quem dialogamos neste capítulo é Michel Foucault, mas centrado, 

em História da Sexualidade (2013). Como uma das referências à teoria queer, Foucault marca 

o final do século XIX como o momento histórico em que a sexualidade passa a ter um papel 

central no discurso científico, que se dispõe a modelá-lo, sem que a religião deixe, também, 

de integrá-la ao seu universo "teórico". Além disso, o pensamento foucaultiano é decisivo 

para a sexualidade ser assumida como um "dispositivo histórico", isto é, uma construção 

histórica formulada a partir de palavras. Esta mudança permite pensar a sexualidade como 

uma "invenção" social, uma vez que se constitui, historicamente, a partir de diversos 

discursos, o que quebra, entre outros preceitos, a ideia de sexo e sexualidade como verdades 

absolutas.  

Esta flexibilização dos conceitos contribuíram para que os movimentos feministas e 

homossexuais ganhassem maior solidez. Assim, ainda neste capítulo, abordaremos a 

relevância desses ativismos, em especial a partir dos anos 1970. No Brasil, por exemplo, é 

inegável que desde este período a conquista de direitos dos homossexuais e das mulheres 

esteve, quase sempre, ligada a estas militâncias. E, mesmo reconhecendo-se que estas lutas 

têm altos e baixos e são sujeitas a recuos em função do conservadorismo da sociedade, o 

combate aos preconceitos e às formas de exclusão dos gays, presentes em diferentes mídias ao 

longo da história, está ligado a estes engajamentos. E com o direito das mulheres não foi 

diferente. Este movimento questionava o modelo de feminino produzido e divulgado 

amplamente na sociedade “segundo o qual as mulheres deveriam – na condição de esposas, 

mãe e filhas, - permanecer submetidas ao domínio masculino, como coadjuvantes ou 

auxiliares dos homens seja no âmbito do público ou no privado” (CAVALCANTE E 

HOLANDA, 2013, p. 137).  

                                                           
10

 Carta Capital: PSDB solta nota contra projeto de cura gay de autoria de deputado tucano. 

http://www.cartacapital.com.br/politica/o-psdb-solta-nota-contra-projeto-da-cura-gay-de-autoria-de-deputado-

tucano-7461.html, acesso em 30 de junho de 2014. 

http://www.cartacapital.com.br/politica/o-psdb-solta-nota-contra-projeto-da-cura-gay-de-autoria-de-deputado-tucano-7461.html
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-psdb-solta-nota-contra-projeto-da-cura-gay-de-autoria-de-deputado-tucano-7461.html
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Vale destacar que, apesar de integrarem um mesmo bloco de "minorias", é preciso 

lembrar que as ideias feministas, que exigiam o fim da opressão calcada nas questões de 

gênero, ganharam as ruas desde a década de 1960, e, fortalecidas, vão influenciar diferentes 

campos do saber e expressão, incluindo a arte cinematográfica. Outro ponto levantado no 

capítulo será a mudança da compreensão de identidade, ocorrida anos 1990. Aqui, a principal 

contribuição é de Stuart Hall, que destaca as transformações estruturais na modernidade que 

fragmentam e desconstroem não só a noção do homem e da mulher como a de sujeitos 

unificados em identidades coerentes e “divinamente” estabelecidas – mas também as 

identidades culturais de classe, etnia, raça, nacionalidade e gênero. Para o autor, as paisagens 

culturais iniciaram no século XX um processo de fragmentação e mudanças, o que provocou o 

questionamento das identidades pessoais, abalando a ideia de sujeitos integrados. As 

identidades estariam, portanto, em constante processo de construção (HALL, 2011).   

Ainda neste capítulo, levantamos a questão do movimento gay e a sua critica à 

abordagem do homossexual no cinema, em especial no Brasil, a partir dos anos 1970. Um dos 

autores básicos desta discussão é João Silvério Trevisan para quem o Brasil conviveu por um 

longo tempo com filmes que traziam abertamente o personagem gay ou lésbico com 

conotação preconceituosa. De acordo com Trevisan (2000), a ditadura militar brasileira foi 

um período de um volume intenso de produções cinematográficas que se especializaram na 

apresentação de gays como objeto de achincalhe. As “bichas”, segundo ele, serviam apenas 

para provocar gargalhadas na plateia de referencial heteronormativo. Trevisan também lembra 

o amor entre mulheres como tema presente em filmes nacionais na mesma década. Essas 

obras, em geral com grande público, investiam em uma falsa complacência de voyeur, pois, o 

que se via, na verdade, eram construções "narrativas" sintonizadas a um imaginário pautado 

pelo espectro do que satisfaz o universo masculino, na lógica do "macho dominante". Ou seja, 

obras que, na visão do autor, raramente ultrapassavam a mediocridade e o pior moralismo. 

O terceiro capitulo trata da produção dos documentários, considerando, entre tantos 

aspectos, a possibilidade de se trabalhar com um roteiro aberto, e a oportunidade por trabalhar 

com personagens que representem ideias, provoquem simpatias ou repulsas, e também 

fortaleçam e desconstruam preconceitos ou dogmas ainda resistentes, dentro da lógica da 

representação do real e tudo que disso demanda, incluindo a credibilidade narrativa e 

potencial de identificação. Balizam as reflexões deste capítulo, entre outros autores, Bill 

Nichols, Jean-Claude Bernardet, Consuelo Lins, Claudia Mesquita e Marcius Freire. Este 

último, especialmente em relação ao limite ético dos documentários, pois o autor 

problematiza as escolhas do realizador em relação a seus personagens: “No caso do 
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documentário: o que pode ser mostrado? E aquilo que pode ser mostrado, como deve sê-lo?” 

(2007, p.4) Para ele, o que espectador vê não necessariamente condiz com o entrevistado, mas 

as personagens criadas pelo cineasta ao longo do filme.  

Quanto à recorrência a Nichols (2005), esta se dá principalmente na sua concepção de 

“voz” do documentário. O autor afirma que todo filme documental é uma forma de discurso 

que leva até ao espectador um ponto de vista sobre o tema em pauta. Tal concepção nos 

ajudou a discutir a influência dos movimentos feministas e LGBT ou da teoria queer no que 

diz respeito à representação e construção dos personagens transexuais e transgêneros nos 

filmes abordados. Uma situação que também conta com as contribuições de Bernardet (1985) 

que discute o como e o quê o cinema documentário fala sobre o “outro” representado. Enfim, 

com ambos, acreditamos ter tido uma leitura mais segura de como a transexualidade e a 

transgeneridade estão sendo apresentadas pelos documentários analisados e quais os aspectos 

levantados e/ou colocadas em destaque no cotidiano daquelas pessoas retratadas. Ainda neste 

capítulo, será abordado a importância dos festivais de cinema independentes ou voltados para 

o público LGBT
11

 para a ampliação do debate em torno da identidade de gênero e se busca, 

ainda, traçar um breve relato a respeito das afinidades desses eventos com o movimento 

LGBT. 

Por fim, o quarto e quinto capítulos se dedicam às análises fílmicas das obras citadas. 

E aqui é importante demarcar o processo desta seleção já que hoje temos uma razoável 

quantidade de obras que se debruçam sobre a temática. Então, por que estes? O movimento 

desta seleção teve como ponto de partida o filme Generonautas. Ativista, militante, a obra é 

assumida, aqui, como inquietante, tanto pela proposta audiovisual como pela abordagem 

ampla sobre a questão de gênero. Ao falar das pessoas trans, a produção se preocupa mais em 

romper com a ideia de binarismos heterossexual/ homossexual/, masculino/feminino do que 

apenas mostrar o processo de transformação dos corpos dos personagens. Propõe, desta 

forma, pensarmos a sexualidade, a identidade de gênero e o desejo, de uma forma múltipla. 

Neste sentido, destaca-se de um universo de filmes que, na época da sua realização, mesmo 

quando se propunham a discutir o tema, não investiam, com tanta clareza, na perspectiva que, 

aqui, assumimos como "militante".   

O filme De Gravata..., Assim como Generonautas, traz um vasto universo de 

personagens que transgridem as leis do masculino/feminino, homossexual/heterossexual, mas 

                                                           
11

 O primeiro festival voltado para produções cinematográficas com temática homoeróticas ocorreu em São 

Francisco (1976/1977) – intitulado San Francisco International Lesbian and Gay Film Festival (BESSA, 2007). 
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o filme não faz uso do discurso militante ou privilegia um grupo ou outro da ainda chamada 

“minorias sexuais e de gêneros”. Trata-se mais, de uma abordagem que destaca o indivíduo e 

suas possibilidades com o corpo, e, sobretudo, como subvertê-lo às normas, com destaque 

para o usa da vestimenta neste processo. Além disso, não se discute o tema a partir de uma 

“comunidade” ou “local”. Seus personagens transgressores são de várias partes do Brasil e 

pertencentes a classes sociais distintas, como veremos na análise.  

Um dos principais elementos que focamos é a opção dos dois filmes selecionados em 

abordar os sujeitos em suas realidades concretas, ou seja, na vida cotidiana. Ao expor o 

conjunto de atividades que fazem parte do dia a dia de transexuais, travestis e transgêneros, as 

cineastas Monika Treut e Miriam Chnaiderman apresentaram uma visão de seus personagens 

para além do estereótipo, das convenções e da referência heteronormativa, pautada, sobretudo 

pelos discursos religioso e legal. Elas, assim, buscam demolir o gênero: "dispositivo de 

cristalização dos saberes/poderes sobre outros grupos que circundam a margem da sociedade 

patriarcal heterossexualmente orientada" (BALTAR, 2011, p.474).  

Deixando de lado o enfoque que prioriza os travestis e transgêneros como sujeitos 

cujas vidas se resumem à prostituição, ou “seres da noite”, ou sujeitos risíveis, os filmes 

exploram os temas, corpos e gênero como afirmação, acompanhando o cotidiano de 

personagens que lidam naturalmente com suas escolhas, sem medos e constrangimentos. 

Generonautas tem como cenário a cidade de São Francisco, Califórnia, nos EUA. Além de 

depoimentos de transexuais (femininos e masculinos), homossexuais, bissexuais e 

especialistas da área de gênero, o filme acompanha a vida cotidiana das pessoas presentes na 

tela.  

Monika Treut, a diretora, é reconhecida como cineasta que aborda questões sociais, 

sobretudo lutas de mulheres, de homossexuais e da comunidade trans. A cineasta alemã 

iniciou sua carreira no cinema nos anos 1980. Na época, estava envolvida nos movimentos 

feministas e gays, e “pré-movimento queer”
12

. Apesar da origem alemã, Treut se define como 

cineasta independente do mundo. Isso porque, quando começou a filmar, no início dos anos 

1980, se tornou um pouco nômade, produzindo nos Estados Unidos, México, Brasil e Ásia. A 

experiência e o contato com outras culturas cinematográficas a deixaram mais próxima do 

cinema internacional independente queer do que do propriamente do cinema independente 

alemão
13

. No início da década de 1990, a cineasta passa a se interessar pelos transgêneros e 

                                                           
12

 Informação retirada da entrevista de Monika Treut concedida ao catálogo “Monika Treut: Guerreira das 

imagens”, produzido pelo do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB, 2010). 
13

 Idem nota anterior. 
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filma um documentário sobre o tema em São Francisco. A cidade, já na época, era conhecida 

por ser um espaço que convivia com a ambiguidade, a variedade e a fluidez das identidades 

sexuais e de gênero.   

Já o documentário De gravata e unha vermelha, exibido no Festival É tudo Verdade, 

de 2014, apresenta 16 personagens que, como dito acima, descontroem as normas de gênero e 

sexualidade.  São transexuais, transgêneros, adeptos do travestismo e entusiastas que discutem 

sobre a liberdade da escolha de identidade de gênero ou simplesmente do prazer de vestir-se 

com roupas reconhecidamente do sexo oposto. O corpo é referência central para o debate 

proposto pela produção, que é o 12º documentário, em longa-metragem, da cineasta e 

psicanalista Miriam Chnaiderman. No filme, ela reúne artistas como o cartunista Laerte, o 

cantor Ney Matogrosso, Rogéria e personagens desconhecidos que falam de sua experiência 

com transexualidade ou com a travestilidade. Há também um grupo de rapazes héteros do 

interior de Minas Gerais que brinca vestindo-se de mulher. A produção recebeu o “Prêmio 

Félix”, no Festival do Rio 2014, de melhor documentário LGBT. O prêmio é concedido à 

melhor obra com temática gay nas categorias documentário e ficção. 

Para finalizar, é preciso falar de um último aspecto antes de seguirmos: o fato de as 

obras escolhidas serem dirigidas por mulheres. Este dado é e não é uma coincidência. É, 

porque chegamos às obras sem fazer qualquer tipo prévio de seleção de gênero quanto aos 

diretores. Ou seja: foram os filmes que impressionaram e motivaram este trabalho. Por outro 

lado, sempre parece muito especial - e, quem sabe, referencial - os dois documentários, desta 

pesquisa, serem dirigidos por mulheres. Tal situação tem, de certo modo, um caráter 

fortemente sujeito à investigação, quando pensamos neste universo específico, sujeito a 

excelentes estudos, que é o cinema realizado por mulheres. No entanto, optamos por não 

enveredar neste caminho, por mais rico e promissor que ele se coloca, em função da nossa 

proposta ter se desenhado nos limites da representação das personagens transgressoras de 

gêneros e sexualidades no cinema documentário. O que discutiremos em seguida.  
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2. O meu corpo é meu 

 

Este capítulo debate sexo, gênero e orientação sexual a partir da construção discursiva 

que promove a visão de um alinhamento biológico e, portanto, natural, o qual subjuga sujeitos 

aos binarismos feminino/masculino, homossexual/heterossexual. Sem a intenção de encerrar o 

assunto, faremos um breve histórico sobre o disciplinamento da sexualidade socialmente 

estabelecida, a normatização e a docilização do corpo, tendo a obra História da Sexualidade I: 

A Vontade de Saber (2013), de Michel Foucault, como a principal referência para discutir 

estes temas. Do mesmo modo, localizaremos o período em que esses discursos começam a ser 

questionados pelos movimentos feministas e pelo ativismo organizado de gays, lésbicas, 

travestis e transexuais. Neste assunto, não nos interessa aprofundar no percurso destes 

ativismos, mas perceber de que forma eles influenciaram estudos dedicados à representação 

da sexualidade e da identidade de gênero na cultura e, especialmente, no cinema. Outra 

questão levantada será a mudança da compreensão de identidade, ocorrida nos anos 1990, que 

abordaremos considerando, principalmente, as colocações de Stuart Hall (2001). 

A partir daí, desenvolvemos também a problematização mais atual acerca do controle 

sobre o que o indivíduo pode e o que não pode fazer com o seu próprio, tendo a teoria queer 

como base para esta reflexão. Traremos para este campo, a subjetividade das pessoas 

transgêneras, que recusam e transgridem a naturalização de normas socialmente construídas. 

Por escolher se expressar fora do binômio feminino-masculino, este segmento da população 

ainda hoje é considerado como caso patológico (LOURO, 2008). Voltaremos a estes 

argumentos na análise fílmica. Por fim, o movimento gay e a sua crítica ao enfoque do 

personagem homossexual no cinema e a consequente proliferação dos festivais gays, que se 

tornaram janelas para filmes com temáticas sexuais de gênero fora dos padrões 

heteronormativos. 

 

2.1  Da norma à subversão: um breve histórico 

Qualquer discussão que se faça sobre sexo e sexualidade na história ocidental, mesmo 

que superficial, será capaz de mostrar que tais temas foram abordados pelos vários campos da 

ciência, em especial a medicina, e também balizaram preceitos e normas religiosas e culturais. 

Matriz fundamental do ocidente, o judaico-cristianismo consolidou a origem da humanidade 

na figura do casal Adão e Eva que, mesmo contestado pela ciência, manteve-se sempre 

presente, considerando, entre outra questão, que a Bíblia - suporte essencial desta narrativa - é 
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até hoje o livro mais vendido no planeta. Para além desta mítica origem, o fato é que a 

sociedade ocidental estruturou-se, do período medieval ao moderno, a partir da concepção 

naturalizada de que homem e mulher são os gêneros exclusivos da natureza. Em função deste 

"postulado", desdobraram-se formas de ser, agir e vivenciar o sexo e a sexualidade, 

oficialmente engessados no binarismo homem-mulher. No entanto, submersas a esta realidade 

estipulada por leis e ordens, as múltiplas possibilidades de sexualidades e diferentes 

identidades de gênero, persistiam e conquistaram espaço próprio tendo, a seu lado, agora, não 

só os próprios movimentos que criavam mas também diversos estudos e pesquisas. Dentre 

elas, ocupa lugar especial a História da Sexualidade, de Michel Foucault, cuja primeira 

edição é de 1976. Publicada em três livros, a obra destacava que, para problematizar o 

dispositivo da sexualidade é preciso entendê-lo dentro de uma construção histórica que 

abrange mecanismos de poder e saber.  

O autor se refere aqui a um momento em que o Estado, particularmente a partir do 

século XVIII, começa a promover políticas públicas voltadas ao conhecimento a respeito da 

saúde e da vida da população, tais como as epidemias. Outro exemplo de uma prática que 

visava o controle e o disciplinamento dos corpos das pessoas, a partir do conhecimento que se 

obtinha sobre elas, são as estatísticas, que nascem com o intuito de averiguar os nascimentos e 

mortes na França. Ou seja, para Foucault, o Estado usava a lógica de conhecer para dominar, 

estratégia que o autor nomeou de Biopolítica, isto é, o mecanismo político do Estado sobre o 

indivíduo em busca do corpo humano dócil, tornando-o forte para a produção fabril e, por 

conseguinte, útil ao desenvolvimento do capitalismo. Exemplo desta política foi a prática do 

cuidado voltada para crianças que, supostamente, fariam, no futuro, parte do contingente 

operário fabril. Segundo Ariès (1981, apud WEEKS, 2000), até o século XVIII, havia um alto 

índice de mortalidade infantil, dado à falta de investimento público na saúde das crianças. Na 

medida em que os Estados passaram a mirar o crescimento econômico sustentado nos 

trabalhadores da indústria, a vida saudável das crianças (incluindo a sexualidade deste grupo) 

tornou-se valiosa. As técnicas disciplinares oriundas da Biopolítica são os primeiros passos 

para um conjunto de princípios sociais e regras de moralidade e de controle as quais o sujeito 

deve ser submetido (FOUCAULT, 2013). 

Quando se investe em informação sobre a saúde do povo, com tecnologias como o 

censo, adotado pela Inglaterra, alguns problemas antes desprezados começam a ficar visíveis 

e ganham relevância para a burguesia, que busca resolvê-los. Entre eles, a prostituição, e os 

homossexuais até então conhecidos como sodomitas. Com efeito, surge o controle pelo 

Estado das relações sexuais de seu povo e o método utilizado foi a instalação do sexo no 



26 

 

discurso do disciplinamento (BENETTI, 2013). A sexualidade passou a ser regulada, 

normatizada, vigiada e adestrada por meio de discursos legitimados por instituições modernas 

como a escola, a medicina, a fábrica, a igreja, a prisão entre outros. “Anterior ao século 

XVIII, não havia normas de conduta tão rígidas como as que vão nascer e nem tantos 

discursos sobre o sexo como os que emergem neste período” (BENETTI, 2013. p.14). O 

indivíduo passa, a partir de então, a integrar uma rede de relação de poder. Nesse sentido, 

proliferam-se os discursos sobre o que este corpo pode e o que não é permitido.  

 

Do singular imperativo, que impõe aos múltiplos mecanismos que, na ordem 

da economia, da pedagogia, da medicina e da justiça incitam, extraem, 

organizam e institucionalizam o discurso do sexo, foi imensa a prolixidade 

que nossa civilização exigiu e organizou. Talvez em nenhum outro tipo de 

sociedade jamais tenha acumulado, e num período histórico relativamente 

tão curto, uma tal quantidade de discurso sobre o sexo (FOUCAULT, 2013, 

p. 39). 

 

 Esse dispositivo de poder necessitava de um saber produzido e validado pela medicina 

que indicasse um modelo que serviria de base para examinar o certo e o errado, o normal e o 

patológico em termos de sexo, gênero, sexualidade e raça.  O resultado foi a reafirmação de 

um binarismo (masculino/feminino) sobre o qual o padrão homem, branco e heterossexual se 

estabelece não apenas como o natural, mas também superior. A produção discursiva em torno 

do masculino a serviço da procriação produziu classificações estereotipadas, excluiu e puniu 

manifestações plurais e tem sistematicamente colocado a heterossexualidade como superior. 

Se a heterossexualidade é natural, logo as demais expressões da sexualidade são anormais. 

Sendo assim, sexo — homem, mulher — não é um fato dado pela natureza ou uma condição 

estagnada, mas "uma construção ideal forçosamente materializada através do tempo" 

(BUTLER, 2002, p.18). 

A emergência das normas disciplinares teve como objetivo reprimir atividades sexuais 

dos indivíduos fora do âmbito familiar. Isso porque o corpo é máquina. Prazeres que 

pudessem desviar o sujeito da produção fabril ou do sexo como reprodução – os filhos como a 

promessa de futuros operários - deveriam ser condenados. “Na época em que se explora 

sistematicamente a força de trabalho, poder-se-ia tolerar que ela fosse dissipar-se nos 

prazeres, salvo naqueles, reduzidos ao mínimo, que lhe permitem reproduzir-se?” 

(FOUCAULT, 2013, p. 12). Na medida em que a sexualidade continua a ser uma obsessão 

governamental ao longo do século XVIII, configuravam-se novas definições do que seria 

normal, pautadas no binarismo feminino e masculino.  Dentro dessa construção social voltada 

à normalidade, configura-se a partir do início do século XIX, uma nova divisão binária: 

Foto: J.J Levine 
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“heterossexualidade” e “homossexualidade”, com uma demarcação hierárquica, apresentando 

o primeiro termo como legítimo e adequado.  

Se a relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo é agora nomeada, não significa 

que dizer que a prática não existisse anteriormente. Apenas este relacionamento sexual entre 

iguais  era reconhecido como sodomia, atividade impura à qual qualquer pessoa estaria sujeita 

a fraquejar e a experimentar. A partir da segunda metade do século XIX, há registro da 

condição homossexual distinto do sodomita de outrora: “a prática passava a definir um tipo 

especial de sujeito que viria a ser assim marcado e reconhecido. Categorizado e nomeado 

como desvio da norma, seu destino só poderia ser o segredo ou a segregação” (LOURO, 

2008, p. 29). A sodomia não estava agregada a uma identidade até então, como uma escolha, 

uma opção de vida possível. A prática não era “relacionada diretamente a pessoas, e sim, 

como uma característica geral de toda uma natureza pecadora” (WEEKS, 2000, p. 61). A 

alteração na forma de enfrentar e perceber a sodomia ajudou a promover a patologização do 

costume. Neste momento, começa a ser criado o sujeito homossexual. Sobre ele, são 

produzidos saberes, padrões e expectativas que legitimam um discurso de anormalidade.  

O demasiado controle sobre os corpos, punindo os que fogem às regras da 

regularização moral não foi prática particular do século XIX e prosseguiu no século seguinte. 

Por exemplo, nos anos que antecederam à primeira guerra mundial (1914-1919) está em 

vigência a eugenia
14

, a concepção planejada de filhos de indivíduos considerados superiores. 

Seu domínio não foi completo. Ainda assim, a ideia serviu como referência na modelação de 

políticas de bem-estar em alguns países. Em outras nações, substanciou o racismo progressivo 

pré-segunda-guerra (WEEKS, 2007). Já durante a segunda grande guerra mundial, havia uma 

atenção com os benefícios que o controle da natalidade (planejamento familiar), “a fim de 

assegurar que as famílias fossem constituídas pelo tipo certo de indivíduo, bem como uma 

preocupação com os papéis apropriados para homens e mulheres” (WEEKS, 2007, p. 37). 

Ainda segundo o autor, o que se viu, nos anos 1950, foi uma perseguição aos “pervertidos” 

sexuais, direcionada principalmente contra os homossexuais por estes não se constituírem 

famílias tradicionais homem/mulher. No entanto, se todo esse processo tornou a vida regulada 

por instituições e uso do poder, também trouxe reflexões, lutas e resistência contra esse poder 

                                                           
14

 Eugenia é um termo designado para a política de “aperfeiçoamento da espécie humana por meio de 

casamentos entre os ‘bem dotados biologicamente’ e o desenvolvimento de programas educacionais para a 

reprodução consciente de casais saudáveis. Fonte: Revista online História Viva. Disponível em 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/eugenia_a_biologia_como_farsa.html. Acesso em 16 de 

fevereiro de 2015. 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/eugenia_a_biologia_como_farsa.html
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hegemônico. A partir dos anos 1960, os movimentos sociais questionam com intensidade 

padrões e valores estabelecidos em torno da vida, das escolhas e da igualdade de gênero e 

sexo.  

 

2.2 Identidade, Feminismo e movimento gay: as muitas formas de ser do indivíduo 

A sexualidade para Foucault (2013) é um dispositivo histórico, ou seja, uma criação 

social, permeada por discursos. Assim, é no âmbito da cultura e da história que se constroem a 

as diferentes identidades, que, por sua vez, podem ser compreendidas com um conjunto de 

características (entre eles o que é ser homem e mulher) que localizam os sujeitos como 

indivíduos sociais (HALL, 2001). Uma série de mudanças, políticas, culturais e tecnológicas 

ocorridas nas últimas décadas do século XX, porém, começou a provocar dúvidas a respeito 

das identidades fixas e estáveis, que por tanto tempo consolidaram a vida social. No lugar da 

estabilidade identitária, surgem novas identidades, fragmentando o indivíduo moderno, 

conhecido anteriormente como unificado. É possível ter a leitura, a partir daí, que as 

identidades estariam, portanto, em constante processo de construção histórica (HALL, 2001). 

Para o autor, mudanças estruturais ocorridas ao longo da modernidade desconstruíram não só 

“a noção do homem e da mulher como sujeitos unificados em identidades coerentes e 

´divinamente´ estabelecidas, mas também as identidades culturais de classe, etnia, raça, 

nacionalidade e gênero". 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 

cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente 

(HALL, 2001, p. 13). 

 

Para Hall (op.cit.), entre os acontecimentos que propiciaram esse descentramento do 

sujeito, destaca-se o processo de globalização e seus efeitos sobre a cultura. Segundo o autor, 

a população mundial, diferentemente de décadas passadas, está mergulhada em um incessante 

fluxo de informações, está cada vez mais interligada por meio das mídias, da internet e 

convivendo com um volume de informações enorme que chega a indivíduos, mesmo nas 

localidades mais longínquas. Há sempre novidades nas áreas da economia, da política e da 

cultura. E os sujeitos não conseguem ficar à margem: são tocados por elas, compartilham 

experiências e alteram o seu cotidiano. Nesse contexto, o autor defende que as identidades 

nacionais não têm mais como não serem afetadas ou ficarem restritas a localidades ou 

regionalidade. Por isso, acredita que as identidades nacionais não estão em declínio, “mas 
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novas identidades híbridas estão tomando o seu lugar” (HALL, 2011, p. 69).  As culturas de 

cada país compõem  um dos fundamentos de identidade cultural. No entanto, ela já não é mais 

como no passado, quando esse tipo de cultura era entendido como algo intrínseco, parte da 

nossa natureza. Contudo, defende o autor, “as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nascemos, mas são formadas e transformadas no interior das representações” (p. 49.).  

Hall (2001) também aponta os movimentos sociais, com destaque para o feminismo, 

como um fator fundamental ligado às mudanças de conceito de identidades porque, este 

“enfatizou, como uma questão política e social, o tema da forma como somos formados e 

produzidos como sujeitos generificados” (op. Cit, p. 45). Para o autor, tal posição aponta 

novos desafios na construção e desconstrução dos papéis da mulher e do homem na 

sociedade. Para além do movimento feminista, as novas tecnologias e os avanços 

biotecnológicos também abalaram diretamente a cultura. A partir desses há novas formas de 

viver e de construir as identidades, alterando a vida cotidiana e s movendo na direção de um 

repensar o mundo contemporâneo.  

 Ou seja, enquanto o movimento de mulheres questionava, nos anos 1960, a sua 

inserção e seu papel na sociedade, a globalização com a internet, a partir dos anos 1990, 

rompe com noções tradicionais de tempo, de espaço, de "realidade"; a biotecnologia permite 

alternativas de gerar e o de nascer filho.  Os meios contraceptivos, já utilizados desde a 

década de 1960, admite que homens e mulheres tenham relações sexuais sem necessariamente 

procriar. É o começo do que poderia ser o enterro definitivo da lógica de que o sexo correto e 

natural é o da heterossexualidade porque tinha nele o ato de procriar (LOURO, 2007). Este 

novo cenário possibilitava a superação de uma visão antiga de identidades de gênero e sexuais 

e reconsidera também o conceito de família, mesmo o núcleo sendo formado por uma ou duas 

pessoas e um filho. Agora, casal de homens ou de mulheres ou um indivíduo podem ser pais 

ou mães de forma independente. “Todas essas transformações afetam, sem dúvida, as formas 

de se viver e de se construir as identidades” (LOURO, 2007, p15).  

Tais eventos recentes mostram que, na verdade, há múltiplas identidades sociais. Não 

que antes não se vivessem múltiplas identidades, mas, agora, elas são mais visíveis. Essas 

identidades, por sua vez, “podem ser, também, provisoriamente atraentes e, depois, “nos 

parecem descartáveis, podem ser, então, rejeitadas e abandonadas. Somos sujeitos de 

identidades transitórias e contingentes” (LOURO, 2007, p.9). Interessa-nos neste debate as 

posições que versam a favor das novas concepções de gênero e sexualidades, como formas de 

romper com discursos que sustentam a ideia de que as duas categorias pertencem a 

identidades essenciais,  obedientes a uma ordem da natureza.  
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Neste aspecto, no que tange à concepção heteronormativa, sobre o qual se amparavam 

o binarismo (heterossexual/homossexual), e os rótulos que condicionavam o homossexual à 

anomalia, podemos dizer que este começou a ser questionado já nos anos 1950. Assim como a 

crítica à visão binária e à dominação de gênero foi intensificada a partir da década de 1960 

com o fortalecimento de movimentos feministas, negros, gays etc. Os questionamentos 

feministas contra a dominação de gênero, contudo, centravam-se aos papéis conferidos à 

mulher na sociedade. Ou seja, ao problematizar a desigualdade social imposta às mulheres em 

relação aos homens e reivindicar direitos iguais, o feminismo se referia a termo gênero como 

uma extensão ligado ao sexo biológico, que ainda seria compreendido como natural. “A 

divisão sexo/gênero funciona como uma espécie de pilar fundacional da política feminista e 

parte da ideia de que o sexo é natural e o gênero é socialmente construído” (RODRIGUES 

2005, p. 1, apud LANGARO, 2011). Em outras palavras, o gênero – ainda que produzido 

historicamente - serviria para atribuir um papel social, mesmo preso à matriz binária: 

homem/mulher.  

A ideia do gênero apoiado em identidades masculinas e femininas correspondentes ao 

sexo biológico começou a ser questionado após a década de 1970 por grupos organizados de 

gays, lésbicas, transexuais e também por intelectuais dentro de universidades, onde 

aumentava o interesse por estudos sobre sexo, gênero e sexualidade. Para as correntes 

contestatórias do viés esquemático sexo-gênero, ao escolher as diferenças genética e 

anatômica como fontes predominantes para designar o sexo, o par oposicional permanece e 

ajuda a perpetuar um sistema hegemônico baseado na estrutura binária e essencialista da 

diferença sexual que se transformou no padrão regulador da sexualidade e da subjetividade 

(ARÁN, 2006). Assim, tanto os pesquisadores das universidades quanto os militantes 

homossexuais confirmavam que nem a sexualidade nem o sexo seriam verdades essenciais, 

como defendido por Foucault (2013).   

 

2.3 Movimentos feminista e gay, estudos de gênero na academia e a teoria queer 

A essencialidade das identidades sexuais foi questionada, sobretudo pelos movimentos 

gays, lésbicos e transgêneros politicamente organizados e fortalecidos, a partir dos anos 1970 

em diferentes países, incluindo o Brasil. O ativismo buscava na visibilidade homossexual e 

trans uma forma de se contrapor ao preconceito e à exclusão, por vezes legitimados, pelos 

discursos médico e legal (LOPES, 2007). Uma das bandeiras dos grupos era a 

desnaturalização dos gêneros e sexualidades, uma vez que o respeito às diferenças, bem como 

a exclusão de direitos, estão ligados à noção de corpo essencial e “normal”. Além da luta 
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política cotidiana, a influência dos movimentos também se deu no campo teórico dentro das 

universidades. O feminismo, em especial com o estudo de gênero, e o movimento gay, 

começa a se aproximar de outros campos de saber. 

 

É nos anos 60, no contexto da Contracultura, que os movimentos feministas, 

gays, lésbicos e trasngêneros passam de uma visão meramente integrativa 

em relação às democracias representativas ocidentais, para contestá-la num 

plano mais amplo, articulando-se a propostas comunistas, socialistas, 

anarquistas e libertárias. Num momento privilegiado de questionamento das 

relações entre saber e poder, entre universidade e sociedade, emerge um 

novo intelectual engajado, não só definido pelas questões de nação e classe, 

mas também de etnia e gênero. Politicamente, a questão é como sair de um 

lugar específico e dialogar com o conjunto da sociedade (LOPES, 2007, p. 

380).  

 

A partir da metade dos anos 1970, há uma ampliação dos movimentos homossexuais e 

com eles mais espaços de visibilidade às agendas de reivindicação gays. Nos Estados Unidos 

e na Inglaterra, surgem canais de comunicação produzidos e voltados para a comunidade gay 

como revistas, jornais, peças de teatro etc (LOURO, 2008). Na mesma época, começa a voltar 

sua para o campo cinematográfico. Os estudos feministas irão abastecer o cinema com uma 

“matriz metodológica e teórica” de grandes proporções que provocarão mudanças em todos os 

campos da reflexão do cinema (STAM, 2003). Buscou-se investigar não só o machismo que 

ainda dominava as relações internas do cinema, como focava o regime heterossexual 

patriarcal, predominante na sociedade, que "organizava" as histórias e personagens que iriam 

para telas.  

No Brasil, ainda na mesma década, já havia o “Somos”,
15

 primeiro grupo gay 

organizado, e o pioneiro jornal gay brasileiro “O Lampião da esquina”. Neste momento, 

também surge, no interior da militância gay, o dilema de como demarcar suas fronteiras e 

abalizar uma identidade. Algumas vertentes na época defendiam a necessidade de se assumir, 

revelar para o mundo a condição de gay. O que seria uma forma de luta para a sociedade 

passa a ser uma disputa entre os próprios ativistas. Nos anos 1980 a ideia de que os gays 

deviam admitir sua orientação sexual se intensifica. Os efeitos dos estudos feministas para a 

área cinematográfica alcançaram o movimento gay, que passa em diferentes países, a 

questionar a representação gay nos cinema. Não havia consenso, no entanto, na forma de 

representação do que é ser gay. Contrária às imagens estereotipadas expostas na televisão, no 

                                                           
15

 Grupo em defesa dos direitos LGBT, fundado em 1978 , é considerado o primeiro grupo gay brasileiro. Fonte: 

Wikipidia, disponível em : 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Somos:_Grupo_de_Afirma%C3%A7%C3%A3o_Homossexual. Acesso em 23 de 

janeiro de 2015. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Somos:_Grupo_de_Afirma%C3%A7%C3%A3o_Homossexual
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cinema e na mídia como um todo, o movimento gay buscou uma identidade homossexual que 

gerou divergências (LOURO, 2008).  

Para os dissidentes do “assumir-se”, a busca por uma definição de homossexual era 

reduzir uma forma de vida, de uma sexualidade plural em conceitos fixos (TREVISAN, 

2000). Além disso, segundo Louro (2008), havia a crítica de que o discurso contra os rótulos 

exibidos na mídia pretendia formar uma política de identidade gay que buscasse a aceitação 

dos homossexuais na sociedade, tentando incluir a comunidade homossexual na lógica binária 

homo/hetero, excluindo demais sexualidade e identidades como as transexuais e travestis. 

“Para muitos (especialmente para negros, latinos e jovens) as campanhas políticas estavam 

marcadas pelos valores branco e de classe média e adotavam sem questionar, ideias 

convencionais, como relacionamento comprometido e monogâmico” (LOURO, 2008, p. 34).  

No contexto brasileiro, os anos 1980 foram de certo esvaziamento do ativismo 

homossexual: divergências no campo das ações e ligações de algumas lideranças com partidos 

políticos, que não tomavam como prioritárias e urgentes as lutas do movimento, acabaram por 

desestruturar as atividades organizadas dos grupos homossexuais. Na mesma década, a 

AIDS
16

 e o impacto dramático que se seguiu à epidemia, mudaria esse quadro.  A “peste gay”, 

como chegou a ser divulgada por setores conservadores da mídia, serviu para fortalecer o 

preconceito ativando a discriminação, sobretudo a homossexuais masculinos e a população 

trans. Com a epidemia, a homofobia apresentava sua aspecto mais cruel. “A 

homossexualidade passava a ser repatologizada em termo epidemiológicos. Deixava de ser 

vista como uma forma de loucura, mas passava a ser encarada como suposta valor de 

contaminação coletiva (MISKOLCI, 2014, p. 33).  

O cenário era desolador. No ano de 1985, registra-se um caso novo por dia e pelo 

menos quatro mortos semanalmente. No mesmo ano, em termos mundiais, contata-se que o 

Brasil é o quarto país com maior número de pessoas com AIDS (TREVISAN, 2000). Em 

1987, o país registrava 2.775 casos da doença.
17

 Em contrapartida, a comunidade 

homossexual atingida pelo discurso de ser o principal disseminador do “câncer gay”, 

precisava dar respostas à perseguição. Por este lado, a doença acabou por trazer uma 

necessidade de união entre as forças militantes para combater a epidemia. Ainda segundo 

Trevisan (2000), os remanescentes do então fraco movimento gay – em função da 

                                                           
16

 No Brasil, o primeiro caso da doença foi registrado em São Paulo, em 1982. Adoção temporária do nome 

Doença dos 5H, representava os homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína 

injetável) e hookers (nome em inglês dado às profissionais do sexo). Fonte: Ministério da Saúde, disponível em 

http://www.aids.gov.br/pagina/historia-da-aids. Acesso em 23 de janeiro de 2015. 
17

 Idem 2. 

http://www.aids.gov.br/pagina/historia-da-aids
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desmobilização da época - se mobilizavam utilizando redes de solidariedade, que se tornaram 

futuramente modelo para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com a vantagem de 

conhecer, ter acesso e a confiança da população homossexual, ativistas se misturavam a 

agentes de saúde e agiam nos locais frequentados por homossexuais e pessoas trans: boates, 

saunas, espaços públicos de prostituição. Afora distribuir panfletos e camisinhas, alertando 

para a prevenção, também atendiam os já contaminados em casas solidárias montadas com 

este propósito e, geralmente, administradas por homossexuais ou trans ativistas. Dessa forma, 

os grupos conseguiram dar uma resposta sólida no combate à doença e à sociedade, que não 

pôde mais ignorar a existência dos homossexuais (TREVISAN, 2000).  

Ainda segundo o autor, foi dentro desse campo entre a luta contra a Aids, a 

propaganda do sexo seguro, a primeira eleição livre para presidente, após a ditadura militar e 

as múltiplas facetas do movimento gay, que o debate sobre homossexualidade e gênero ganha 

espaços nas universidades brasileiras. Nesse momento, são vários e distintos os objetivos de 

grupos homossexuais militantes. Alguns persistem na luta por direitos iguais no conjunto da 

sociedade, adaptando-se às normas conservadoras; outros negam identidades fixas e os 

binarismos sexuais e de gênero e querem ficar longe das regras. Esse novo contexto “provoca 

teorias e ao mesmo tempo é alimentado por elas” (LOURO, 2008, p.37). 

No panorama mundial, estudos gays, lésbicos e transgêneros ganham mais espaço nos 

estudos acadêmicos a partir dos anos 1980, sobretudo nos Estados Unidos. Naquele país, um 

grupo de intelectuais voltado para os estudos de gênero e sexualidade começa não somente 

criticar a hegemonia heterossexual, mas também a questionar o próprio conceito conservador 

de homossexualidade - tendendo a integração social - difundido por certos setores do 

movimento gay. Isso porque essa visão de ajustamento serviria menos para demarcar e 

respeitar as diferentes sexualidades e mais para reforçam o discurso sobre o qual repousa a 

heterossexualidade como ordem natural.    

O uso do termo queer (bicha, estranho) em inglês é uma escolha teórica e política que 

indica o interesse pelas minorias reprimidas e que transgridem as normas regulatórias. Entre 

eles: transgêneros (transformistas, travestis, transexuais, e identidades entre o masculino e o 

feminino), pela bissexualidade, os intersexuais etc (LOPES, 2007). O termo também pode ser 

compreendido como uma reapropriação do “xingamento” para corromper a lógica pejorativa 

com que eram tratados os sujeitos fora das normas. “Ressignificado, ele passou a ser usado 

para afirmar uma diferença que não quer ser integrada” (LOURO, 2014, p.37).  

O movimento propõe a ruptura com qualquer tipo de norma relacionada à sexualidade 

e gênero, corpos e identidade. No lugar do disciplinamento imposto, a proposta queer sugere 
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pensar “a ambiguidade, a multiplicidade, e a fluidez das identidades sexuais e de gênero” 

(LOURO, 2008, p. 47). Assim, as reflexões e produção deste conjunto de autores e teóricos 

receberam o nome de Teoria queer. No Brasil, no final da década de 1990, os estudos queer 

são recebidos pela universidade, numa perspectiva teórica, mas buscando igualmente 

incorporá-los nas articulações com os movimentos feministas e GLBT
18

 e nas práticas sociais 

cotidianas.   

 

Imagem 1 - Século XX: movimento gay, lésbico, trans e a teoria queer reivindicam o  fim das identidades 

de gêneros e sexualidade cristalizadas o que se expressa também no corpo. 

. 

No entanto, essa aproximação não foi livre de tensões e, de certa forma, o conflito 

continua até os dias de hoje. Muitos representantes dos movimentos sociais viam numa teoria 

não-identitária o risco de enfraquecimento da noção de identidade que estavam servindo de 

base para a reivindicação de direitos até o momento (PELÚCIO, 2011). No início dos anos 

2000, a divulgação dos ideais queer, no país, começam a alcançar, nas universidades, 

diferentes campos do conhecimento como antropologia, sociologia, pedagogia e ainda a arte e 

a cultura (MISKOLCI, 2014). Neste cenário, começa o debate em relação à temática LGBT 

para além da inclusão da comunidade gays e trans, mas discussão em torno de novas 

identidades de gêneros e sexualidades, como é possível perceber na Imagem 1. É a percepção 

de que corpos transgridem normas transmitidas historicamente. 

 

                                                           
18

 As siglas que remetem à população formada por gays, lésbicas, transexuais e trangêneros têm sido alteradas ao 

longo dos anos. A nomenclatura GLBT começa a ser internacionalmente ligada aos movimentos homossexuais a 

partir dos anos 1990. Na mesma década, surgiu no Brasil, a terminologia GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) 

que correspondia mais a atividades culturais produzidas e/ou dirigidas à comunidade homossexual e aberta ao 

público sem preconceitos do que à luta política. Em 2008, a 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais decidiu seguir a nomenclatura usada pelos movimentos sociais em todo o 

mundo, passando a utilizar LGBT: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Atualmente, é possível 

encontrar ainda a letra Q, de queer, incorporada a esta sigla. Fonte Wikipedia. LGBT., disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT. Acessado em 22 de janeiro de 2015. Nesta dissertação, utilizaremos LGBT 

ao nos referir à comunidade homossexual e trans por acreditar que esta é, na atualidade, a terminologia 

mundialmente associada ao combate à homofobia. Quanto aos nomes de festivais específicos será respeitada a 

nomenclatura escolhida pelos eventos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT
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2.4 Transgressões de fronteiras cristalizadas 

A ideia sobre antigas e estáveis identidades sendo problematizadas por autores como 

Start Hall (2001), que discutia a ascensão de novas identidades e apontavam para a existência 

de um sujeito moderno fragmentado, o pós-estruturalismo
19

 e o debate da sexualidade como 

discurso historicamente produzido inspirado nos estudos de Foucault (2013) são algumas das 

condições que permitem o surgimento dos estudos queer. Mas a origem da teoria está ligada 

também e - principalmente - ao impacto da AIDS na sociedade norte-americana. 

Diferentemente do que ocorrera no Brasil - quando houve uma luta governamental com apoio 

de movimentos sociais contra a doença -, nos EUA, o governo não conferiu uma resposta 

rigorosa de combate à doença.  

Neste país, a ausência de uma política pública articulada para o combate à AIDS 

acabou por resultar no aumento de doentes e de mortes em decorrência da doença. O caos 

favoreceu, assim, o surgimento de uma onda conservadora contra os direitos dos 

homossexuais. A epidemia forneceu munição para o aparecimento de novas teses, pautadas na 

medicina, na igreja, entre outras instituições, marcando o discurso da homossexualidade como 

anormal e patrológico. Reforçava-se da mesma forma, o caráter reprodutivo da sexualidade 

como a critério de normalidade. A teoria queer emergiu nesse cenário de debate, e sobretudo, 

de resistência ao discurso a respeito de sexualidades, gêneros e corpos normais. Em 1993, a 

Parada do Orgulho Gay de São Francisco utilizou o termo para nomear o evento daquele ano.  

A teoria queer surge não só a favor dos homossexuais masculinos e femininos, mas 

em defesa do sujeito abjeto, dos esquecidos, dos que são reprimidos por não se encaixaram 

nas normas e divisões binárias. Nesta perspectiva, a proposta  já inicia  criticando setores do 

movimento homossexual e lésbico que propunham uma adequação às normas heterormativas. 

Desta forma, a teoria queer pretende desfazer certos arranjos historicamente e culturalmente 

naturalizados. Nesse sentido, se o sexo como construção história e social influenciou a teoria 

queer, o conceito de desconstrução, sugerida por Derrida (2004) tem peso similar para a 

formulação da proposta. Para este autor, o binarismo, imposto pela lógica ocidental, não é 

uma divisão entre termos independentes, mas, pelo contrário, as denominações são parte de 

uma mesma operação discursiva interdependente para fins de hierarquia e subordinação, 

tendo o primeiro como o superior e o segundo – no campo oposto – seu subordinado. Essa 

                                                           
19

 Não é nossa intenção aqui aprofundar o debate acerca do estruturalismo, mas apontar brevemente a sua 

importância para a construção da teoria queer. Resumidamente, pós-estruturalismo é uma corrente teórica que 

busca complexificar as concepções dos princípios clássicos de sujeito e identidade. Busca também transgredir 

com a concepção cartesiana e iluminista de sujeito, que separa corpo e mente (MISKOLCI, 2009, p. 152). 
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lógica poderia ser questionada a partir de um esforço para desconstruir, reverter e 

desestabilizar esses pares por meio de um processo que consiste em “analisar, escavar, mudar 

os recursos de olhar, e subverter o lugar destes binários”  (LOURO, 2008, p. 42).  

Os teóricos queer empregam, portanto, a desconstrução como método apropriado para 

desafazer discursos sobre os quais se sustentam binarismos como homem/mulher, 

heterossexual/homossexual. Para eles, a divisão binária deveria ser combatida por desta 

decorrer a manutenção da dinâmica homofóbica, uma vez que somos levados a compreender a 

heterossexualidade como matriz de um corpo inteligente e, portando, superior às demais 

sexualidades. Em outras palavras, estabelece-se, em discurso, a heterossexualidade 

compulsória
20

 como exemplo de normalidade (BUTLER, 2008), em detrimento da 

valorização da diversidade sexual.  

Ademais, ao compreender a interdependência dos termos, é possível perceber a 

complexidade e a fragmentação que cada um deles carrega. Assim, os teóricos queer utilizam 

leituras desconstrutivas para apontar que a identidade fornecida, bem como a autoidentidade 

de grupos sociais, podem não ser fixa e inabaláveis, pois sempre há rupturas, há sempre os 

que não se definem dentro das classificações dadas. O poder dos corpos – o que eles podem e 

não podem - tem grande importância nesta questão. Os transexuais e travestis são apenas dois 

exemplos que mostram como a ideia de binarismos pautada no sexo biológico e a 

essencialidade identitária podem aprisionar o sujeito.   

Um conceito importante para a compreensão da teoria queer é o de performatividade. 

Para Butler, como a sexualidade e o gênero são construídos por meio de discursos, eles 

precisam ser intensa e constantemente reiterados pela sociedade já que alguns sujeitos podem 

vir a transgredi-los no caminho. Segundo a autora, as leis e normas transmitidas, por meio de 

mensagens oficiais, atuam tão fortemente sobre os indivíduos, que instituem performances. 

“Os discursos habitam corpos. Eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam 

discursos como parte de seu próprio sangue” (BUTLER, 2002, p. 163).  

O processo discursivo é apoiado em uma matriz heterossexual, que determinada 

padrões e comportamentos sobre a quais o sujeito deve se basear e seguir desde a afirmação 

“é um “menino”, “é uma menina” logo após o nascimento. A partir desta declaração, é 

estabelecida uma ordem de procedimento do que é ser masculino e feminino com os quais o 

indivíduo deverá se ajustar. O andar, o vestir, a escolha de uma cor, de um tipo de brincadeira, 
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 Butler apoia-se em Adrienne Rich ao utilizar o termo “heterossexualidade compulsória”. Adrienne Rich, poeta 

americana e feminista, ao criar o termo heterossexualidade compulsória chama atenção à naturalização das 

relações sociais hierárquicas entre homens e mulheres (SOARES, 2010) 
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entre outros, formam atos que em seu conjunto educam um gênero. A norma reproduz que o 

sujeito é o que a genitália indica e nos faz acreditar que existe um alinhamento natural entre 

sexo–gênero–desejo (BUTLER, 2008). Desta forma, o gênero não seria ontológico – como 

uma única e verdadeira forma existir -, mas a “estilização repetida do corpo, um conjunto de 

atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (BUTLER, 

2003, p.59). Para Preciado, “Os papéis e as práticas sexuais, que naturalmente se atribuem aos 

gêneros masculino e feminino, são um conjunto arbitrário de regulações inscritas nos corpos 

que asseguram a exploração material de um sexo sobre o corpo” (2014, p. 26.). As regras 

poderão ser transmitidas de forma sutil ou com rigidez se a lógica estiver sendo ameaçada. No 

Brasil, houve recentemente uma tentativa de imposição de uma suposta natureza relacionada 

ao gênero.
21

 

O sistema sexo/gênero é um sistema de escritura. O corpo é um texto 

socialmente construído, um arquivo orgânico da história da humanidade 

como história da produção-reprodução reprodução sexual, na qual certos 

códigos se naturalizam, outros ficam elípticos e outros são sistematicamente 

eliminados ou riscados (PRECIADO, 2014, p.26). 

 

Apesar da produção repetida de normas que compõem o sexo, o gênero e a identidade, 

não há garantia de que a materialização imposta aos corpos seja efetiva por completo, dado 

que os sujeitos não são apenas mera representação, mas corpos orgânicos. Por isso, mesmo 

que “essas regras reiterem sempre de forma compulsória a heterossexualidade, 

paradoxalmente, elas também dão espaço para a produção dos corpos que a elas não se 

ajustam” (LOURO, 2008, p. 44). Só que a negação ao modelo não é encarado sem conflito. 

Quem não se encaixa é, geralmente, punido, tratado como aberração ou anomalia. São os 

corpos abjetos, ou seja, que não se adequam à ordem binária dos gêneros, “os corpos que não 

importam”, segundo Butler (2002, p.22)  É o caso das subjetividades transexuais, trasgêneras, 

interessexuais (hermafroditas). As pessoas trans e o intersexuado rompem com a visão de 

natural do sexo e do gênero. Em defesas dessas singularidades, os teóricos queer propõem a 
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 O atual presidente da Câmara dos deputados, Eduardo Cunha (PMDB), no início de 2015, criou uma comissão 

especial para agilizar a tramitação de um projeto que reconhece como "família" apenas os núcleos sociais 

compostos a partir da união de um homem e uma mulher (héteros). Conhecido como "Estatuto da família", a 

proposta é de autoria do deputado Anderson Ferreira, do Estado de Pernambuco. A iniciativa pode ser lida como 

uma demonstração de interromper os direitos concedidos a homossexuais, entre eles o de casais formados por 

dois homens ou duas mulheres possam adotar crianças. Ou seja, reiterar normas, desta vez, de forma impositiva. 

Fonte: Jornal O Estado de São Paulo (11/02/2015), disponível em 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,camara-tera-comissao-para-acelerar-estatuto-da-familia,1633062, 

acessado em 23 de fevereiro de 2015. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,camara-tera-comissao-para-acelerar-estatuto-da-familia,1633062
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ruptura deste campo no qual os gêneros e as identidades são organizados a partir do órgão 

genital, propondo formas alternativas para se compreender a relação dos indivíduos com os 

corpos (LOURO, 2008).  

 

Se o gênero são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, não se 

poder dizer que ele decorra, de um sexo desta ou daquela maneira. Levada a 

seu limite lógico, a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade 

radical entre os corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. 

Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário, não decorre daí 

que a construção de "homens" aplique-se exclusivamente a corpos 

masculinos, ou que o termo "mulheres" interprete somente corpos femininos 

(BUTLER, 2002, P.24). 

 

No campo audiovisual, o termo corpo não foi ignorado. Ele está presente em 

documentários brasileiros, como Bombadeira (Luis Carlos de Alencar, 2007). Por meio de 

entrevistas com um grupo de travestis de baixa renda e moradoras de Salvador (Imagem 2), o 

filme expõe o cotidiano de parcela desta população que procura o acesso a aplicações 

clandestinas de silicone. O recurso é uma tentativa de adaptar seus corpos, aproximando-os 

aos ideais de beleza e feminilidade propagadas socialmente. Na abertura do filme, há uma 

mão que espalha um líquido viscoso em uma garrafa, líquido e que nos remete ao silicone 

industrial utilizado no processo. O produto aparece ao mesmo tempo em que o nome 

“bombadeira” surge na tela. Em seguida, uma travesti coloca cuidadosamente batom, e o 

reforça.  A sequência alude a quase uma fusão entre o produto e a subjetividade travesti. 

Apesar de – talvez – generalizante, essa é ainda uma imagem reveladora desta parcela da 

população, em especial de baixa renda, que se submete a aplicações ilegais porque o Sistema 

Único de Saúde (SUS) não realiza a técnica.  

O filme traz depoimentos não só de “clientes”, mas de travestis “bomdeiras”, que 

realizam as injeções. Além de depoimentos, há cenas reais de sessões de aplicação. Ao longo 

do documentário, há declarações que explicam diferentes motivos que levam ao  

procedimento arriscado. Um deles, revelado por uma trans que trabalha como profissional do 

sexo, é a concorrência. É preciso ser mais mulher do que a adversária da “pista”. Outras o 

fazem apenas pelo desejo de ser mais feminina. Para algumas, na busca da proximidade do 

corpo de mulher não importa a dor nem o número de aplicações. A travesti Andrezza mostra 

as três aplicações que fez nas coxas, nos quadris e seios. Ela informa que as intervenções 

realizadas fizerem com que se sentisse mais feminina. Sem o procedimento, seria um “homem 

normal”. A fala da entrevistada integra a noção de como o uso do corpo pode desnaturalizar 

as identidades sexuais e de gênero. O filme também apresenta um discurso de parte da 
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comunidade trans, que ainda vê na transformação corporal, bem próxima ao gênero que se 

reconhece, como uma necessidade para se expressar socialmente com a identidade que deseja. 

Ou seja, uma lógica binária.  

 

Imagem 2: Filme Bombadeira - Travesti opta pelo silicone em busca do corpo de mulher. 

Na contemporaneidade, todavia, também há expressões trans femininas que, 

diferentemente das travestis do filme Bombadeira, não têm necessidade de aplicar silicone, ou 

trans masculinos que não pensem em fazer a transgenitalização de disforia do sexo, que 

transforma a vagina em pênis. Ou seja, desejam viver o gênero sem os limites genitalizados e 

de vestimentas e gestos que dividem socialmente homem e mulher, como veremos na análise 

fílmica do documentário De Gravata e Unha Vermelha (Miriam Chnaiderman, 2014). Uma 

dessas representações é o caso noticiado em 2014, conhecido como o primeiro homem 

grávido do mundo, como atesta a Imagem 3.
22

  Para Preciado (2015), ainda que os arranjos 

identitários se apresentem mais complexos, o argumento binário ainda faz parte de vários 

movimentos gays e lésbicos, ainda que defendam o respeito à diversidade. Muitos o fazem 

para reivindicar políticas públicas para a comunidade. O binarismo, no entanto, segundo a 

autora, só reforça – mesmo que não se pretenda – a existência de um superior e sustenta a 

exclusão dos corpos abjetos e esquecidos. É na direção dos desafios às fronteiras das 

                                                           

22  
Imagem 3: Thomas Beatie mudou de sexo aos 24 anos, mas mantém os órgãos sexuais femininos. Em 2014, 

ficou conhecido como o “primeiro homem grávido do mundo”.  Fonte: O Globo online, disponível em 

http://oglobo.globo.com/blogs/pagenotfound/posts/2012/03/08/primeiro-homem-gravido-curte-familia-mas-

sofre-isolamento-435184.asp, acessado em 13/04/2015. Foto: divulgação.  

 
 

http://oglobo.globo.com/blogs/pagenotfound/posts/2012/03/08/primeiro-homem-gravido-curte-familia-mas-sofre-isolamento-435184.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/pagenotfound/posts/2012/03/08/primeiro-homem-gravido-curte-familia-mas-sofre-isolamento-435184.asp
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dualidades masculino/feminino e heterossexualidade/ homossexualidade que os estudos queer 

se voltarão, da mesma forma que estudos gays, lésbicos fizeram nos anos 1990, para a crítica 

às representações sociais estereotipadas dos homossexuais e da população trans nos meios de 

comunicação. Naturalmente, o principal alvo, “passa a ser os filmes hollywoodianos e a 

televisão, pelo seu papel hegemônico na indústria cultural cada vez mais transnacional” 

(LOPES, 2007, p. 380). Ao mesmo tempo em que há a crítica para a produção de 

identificações gays e lésbicas no cinema de massa, há o surgimento de diversas mostras de 

filmes – muitos independentes - que vão explorar a diversidade  sexual e de gênero, 

respondendo a uma demanda que pedia por mais visibilidade e naturalidade das relações 

homossexuais no campo cinematográfico. 

 

2.5 Festivais e movimento LGBT: a saída do gueto 

A partir de 1990, há uma proliferação de festivais gays e lésbicos que abrem novas 

janelas de exibição para filmes que abordem exclusivamente temáticas LGBT. O primeiro 

evento deste porte foi o São Francisco International Lesbian and gay film festival 

(1976/1977) –, realizado na cidade de São Francisco (EUA), que mantém suas atividades até 

os dias de hoje, agora com a incorporação da sigla internacional LGBT, denominação 

utilizada pelos movimentos de luta homossexual e trans desde a década de 1990. Estas 

mostras vão se destacar entre o público gay, lésbico e transgênero por exibir produções 

cinematográficas consideradas fora dos padrões de normatização heterossexual, segundo 

BESSA (2007).   

Que tipo de conteúdo deveriam exibir os filmes do chamado de boom de festivais 

voltados ou produzidos pelo público LGBT, no entanto, não era um ponto pacífico entre os 

produtores das mostras. Pelo contrário, houve controvérsias a respeito das abordagens a serem 

exibidas pelos filmes. Existiria uma estética gay? Haveria um propósito de abordar às 

sexualidades singulares para além da visibilidade? Ou esse debate era infértil, já que seria 

aceitável que as produções se comprometessem a expor personagens homossexuais e lésbicos 

com enlaces eróticos e afetivos, ausentes nos filmes da grande indústria? A falta de uma única 

visão a respeito da abordagem das produções permaneceu ao longo da década de 1990, 

fazendo com que os festivais seguissem suas próprias regras e critérios de participação.  

 

Alguns festivais eram mais abertos a temáticas que “interessariam” ao público 

majoritariamente homossexual, outros, mais restritos, limitavam a 

oportunidade de produção e exibição (concorrendo a verbas para novos 

filmes) àqueles diretamente ligados ao tema e à identidade, enfatizando o 

compromisso político com uma estética diferente dos filmes comerciais e 
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possibilitando uma abordagem direta da homossexualidade sem passar pelos 

subterfúgios clássicos da indústria cinematográfica (BESSA, 2007, p. 260). 

 

Se não havia uma estética definitiva nem uma proposta que unificasse os diferentes 

cinemas que faziam parte da programação dos festivais, em geral, o que se pode afirmar, 

ainda de segundo Bessa (2007), que pesquisou mais de 100 programações de festivais GLBT 

em diferentes países, havia uma preocupação com o engajamento político e direitos humanos. 

Grande parte dos filmes presentes nos festivais LGBT inicialmente abraçavam questões 

relativas ao universo homossexual de forma menos sensacionalista que produções do circuito 

comercial. A Aids – ainda no contexto da “peste gay”, como já foi citado, desta forma 

alardeada por parte da grande mídia, em diferentes países, preconceito, autoestima e rejeição 

familiar também eram temas recorrentes.  

A escolha dos festivais pelo conteúdo político para a seleção dos filmes dos festivais 

justifica-se, “em face de uma leitura de que até meados dos anos 1980 a maioria dos filmes 

apresentava uma visão bastante distorcida dos gays, reforçando estereótipos e (re) 

alimentando a homofobia” (BESSA, 2007, p. 271). Dessa forma, as mostras específicas 

deveriam apresentar outros aspectos da comunidade LGBT, de preferência comentado por 

eles mesmos. O documentário Word is out resume essa finalidade. No filme, que circulou por 

diversos festivais, gays e lésbicas falam abertamente de suas experiências e suas relações com 

vizinhos, famílias, trabalho, após assumirem sua orientação sexual homossexual. O slogan, 

presente no filme, “sou gay e me orgulho disso” identificava a necessidade de se assumir e, ao 

mesmo tempo, lembrava um desabafo necessário da comunidade LGBT. “Em depoimentos 

comoventes, as narrativas enfatizavam a importância de ‘sair do armário’ e encontrar os pares, 

sentindo assim a acolhida própria ao gesto de pertencimento e de ‘normalidade’ de uma 

situação social recriminada e mal entendida” (BESSA, 2007, p. 271).  

Esta politização também pode ser encontrada nos festivais, materializada nos debates 

sobre temas dos filmes, que se seguiam às exibições. Grande parte dos festivais, no decorrer 

de suas sessões, levava à plateia o debate sobre sexo e política, promovendo uma prática de 

conversa, que os distingue dos demais festivais de cinema, dado a importância do caráter 

“formativo” que lhe é próprio (BESSA, 2007). Para a autora, essas ações pós-exibição dos 

filmes, adicionou aos festivais um debate político e social sobre a homossexualidade, ainda 

que esta tendência não representasse o comprometimento com a agenda de grupos de 

homossexuais, lésbicas e trans específicos.  

 

A aparição nos festivais GLBT de diretores, atores e críticos, bem como o 

convite a pesquisadores da área da sexualidade, da psique e/ou relacionados 



42 

 

com a temática em questão (violência física contra gays, AIDS, etc.), 

promove outra dinâmica de projeção-audiência, que descaracteriza a 

tradicional relação passiva e aumenta as chances de esclarecimento ou 

mesmo de germinação de dúvidas (existenciais ou não) que permitirão um 

prolongamento da exibição do filme a uma relação maior (engajamento?) 

com o que se consome em termos de imagem-representação (BESSA, 

2007, p.275).  

 

Por outro lado, e para atender um segmento do público homossexual, havia também 

produções que garantiam uma representação positiva do homossexual como o gay amoroso, 

branco, de classe média e em relações monogâmicas. Ou seja, esses filmes estariam 

preocupados em reproduzir relações homoeróticas mais próximas das normas aceitas pela 

sociedade do que apresentar a bicha, o sapatão,
23

 o (a) trans e/ou travesti de forma que 

transgredissem a lógica heteronormativa. Esses conteúdos de tentativas de adequação, 

mantendo a hierarquia heterossexual e a subordinação à heterossexualidade e à sociedade 

organizada em binarismos, não eram bem recebidos por parte dos movimentos gays 

organizados e estudos queer na área de produção cinematográfica (LOPES, 2007). 

Para além das divergências sobre os temas abordados nos filmes, vale ressaltar o 

aspecto positivo desses festivais elucidado pela pluralidade e diversidade sexual e de gênero. 

Deve-se à existência deles a possibilidade de assistir a filmes que, pela carga transgressora – 

alguns de poucos investimentos - não teriam muitos espaços no chamado cinema comercial. 

Filmes como o atual documentário experimental Vestido de Laerte (Cláudia Priscila, 2012), 

que questiona um suposto gênero natural, a partir de um passeio da cartunista transgênera 

Larte pelas ruas de São Paulo. 

Um dos fatores que levaram ao crescimento dos festivais foi, entre outras coisas, a 

proximidade entre as mostras e as paradas LGBT, articulação que ocorreu desde os primeiros 

eventos de cinema voltados à população homossexual e trans realizados na década 1970, com 

o pioneiro festival de São Francisco às mais de 250 edições de festivais mundiais dedicados 

ao panorama GLBT atualmente (BESSA, 2014). Essa relação ocorre, principalmente, pela 

referência à constituição de espaços de interação e encontro entre gays, lésbicas, bissexuais e 

transgêneros que os dois proporcionavam. Outro ponto que liga os festivais às “paradas” é o 

teor político que começou a fazer parte dos atos públicos GLBT, que já ganhava edições em 

cidades como Nova York, Londres e Paris a partir dos anos 1980 (BESSA, 2007). No início 

                                                           
23

Refiro-me aqui aos termos "bicha" e "sapatão" como escolha política contrária aos padrões normativos.  As 

expressões são geralmente usadas como insultos para designar homossexuais que não se encaixam num modelo 

aceito de homossexualidade. Ou seja, pode até ser seja gay, mas que seja “masculinizado” assim como a lésbica 

dever ser “feminina”. Em outras palavras, o indivíduo pode ser homossexual desde que seja “respeitável”. A 

bicha e o sapatão aqui expressam resistência a uma lógica pautada em padrões aceitáveis de comportamento.  
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das manifestações de rua, realizadas em São Francisco, em 1969, a principal motivação foi a 

de lembrar as vítimas do confronto de Stonewall
24

, ocorrido em 1966. Com o tempo, as 

reivindicações de direitos civis gays também ganharam espaços entre as paradas, que 

começaram a optar, a cada ano, por uma causa LGBT. Soma-se a isso o crescimento do 

movimento homossexual em diferentes partes do mundo que defendia um projeto amplo de 

politização da homossexualidade. Para tanto, era preciso difundir a causa homossexual para 

além das ações em espaços de encontros de homossexuais com distribuição de panfletos e 

jornais.  

No Brasil, em especial, outro fator que incentivou o crescimento dos festivais foi o 

aparecimento do mercado chamado gay friendly (amigo gay na tradução livre). No início dos 

anos 1990, o movimento gay “politizado” viveu uma relação complexa e ambígua com as 

atividades desenvolvidas por gays no conjunto de bares e boates frequentados pela 

comunidade LGBT, quando há um arrefecimento do ativismo homossexual no país. A época 

ainda refletia a chegada do HIV/Aids na década anterior. Paralelamente a uma significativa 

mobilização de homossexuais organizados contra a epidemia, um distinto processo ganhava 

amplitude em alguns lugares do Brasil. O que antes era considerado “gueto para os gays” 

começa a dar ares de crescimento e vira uma segmentação de mercado. Em São Paulo, esse 

nicho cresceu consideravelmente. Eram inúmeros serviços voltados para o público 

homossexual ou hétero “sem preconceito”. Eram casas noturnas, sites (como MIX Brasil), 

cineclubes etc (FRANÇA, 2007).  

É neste momento que surge a sigla GLS (Gays, Lésbicas e Simpatizantes) para marcar 

esse campo de consumo (BESSA, 2007). A ideia trouxe um diferencial que ampliou a 

visibilidade da comunidade gay. “No conceito de GLS, o fundamental foi a introdução da 

ideia de simpatizante, muito adequada ao convívio pluralista das sociedades democráticas 

modernas, que tendem a juntar num mesmo espaço físico ou ideológico, pessoas antes 

excluídas da normalidade social” (TREVISAN, op. cit). Dentro dessa lógica, um simpatizante 

poderia frequentar um local voltado para o público GLS sem se sentir intruso ou ser 

“rotulado” por estar ali, mas precisa também aceitar as diferenças comportamentais do local. 

Tudo com respeito recíproco.  Esta sigla consentiu certa flexibilização das barreiras ou uma 

ampliação uma expansão do gueto (TREVISAN , op. cit).  

                                                           
24

 O bar Stonewall, um espaço frequentado por homossexuais, em Nova York, era constantemente abordado pela 

polícia. No dia 28 de junho de 1969 - os presentes gays, lésbicas, draq queens, transexuais e transgêneros - 

decidiram responder às humilhações a que eram submetidos constantemente e participaram para o confronto 

aberto com os policiais. Conhecida como a “Revolta de Stonewall”, a data passou a ser lembrada com o "Dia do 

Orgulho Gay" em todo o mundo (BESSA, 2007). 
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Neste cenário propício à divulgação da temática LGBT, surge em São Paulo, em 1994, 

o que seria considerada a primeira revista gay brasileira, a Sui Generis. O periódico 

combinava nu masculino com entrevistas e matérias sobre moda, cinema com propostas de 

dar visibilidade aos gays, comportamento e tendências voltados para um público homossexual 

específico inclinado a consumir padrões de beleza dominantes da sociedade. A publicação 

tinha distribuição em quase todo o país e durou até o ano de 2000 (FRANÇA, 2006). Na 

esteira deste mercado, é lançado, no início dos anos 2000, um canal on-line que se torna o 

primeiro veículo de informações para interesses de gays e lésbicas da América Latina. Além 

de notícias, o canal trazia artigos, contos, vídeos eróticos, fotos, divulgação dos locais de 

sociabilidade, os serviços de bate-papo e de encontro.  

O aparecimento desse mercado GLS também cria um impacto no movimento 

homossexual que vinha discutindo e cobrando, especialmente dos meios de comunicação (TV 

e cinema), uma visão “positiva” dos gays. No entanto como distinguir uma postura política 

que associa a visibilidade à igualdade de uma visibilidade puramente mercadológica? Assim, 

como nos debates dos movimentos gays organizados em outros países, no Brasil, o consenso 

parecia estar longe de ser alcançado. O que não se podia negar, no entanto, é que, de qualquer 

forma, os empresários estavam divulgando um público gay de uma perspectiva não 

preconceituosa. “Esse mercado segmentado, então, passava a ser um importante interlocutor 

do movimento, mesmo que as relações entre ambos fossem permeadas por inúmeras tensões” 

(FRANÇA, 2007, p. 291).  

Na busca pela visibilidade do mercado e do movimento homossexual abre-se caminho 

para as mostras de filmes gays em São Paulo. É daí a origem do festival MIX Brasil da 

Diversidade Sexual, cuja primeira edição ocorreu em 1993. O evento começa no país em 

decorrência de um convite realizado pelos organizadores do New York Lesbian and Gay 

Experimental Film Festival para uma versão brasileira do evento norte-americano. A 

atividade passou a ser anual e unida a outras ações voltadas aos gays e lésbicas. Ainda na 

década 1990, o Festival incluiu a sigla GLS (Gays, lésbica e simpatizante) como forma de se 

aproximar do mercado gay que crescia no Brasil (BESSA, 2007).  

Relacionado com outros festivais com o mesmo princípio, como Nova York, Paris, 

Tóquio e México, o Mix Brasil é apresentado nas maiores cidades brasileiras, a partir de São 

Paulo (TREVISAN, 2000). O festival já estreou com montagens em vários estados brasileiros, 

e se tornou um importante espaço de divulgação para diretores independentes do Brasil e do 

exterior cujos filmes abordam as questões relacionadas a questões de gênero e sexualidade. 

“Abre-se pela primeira vez, no país a oportunidade clara para que cineastas gays ou héteros 
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interessados em abordar a questão LGBT, em seus filmes, ganhem uma janela para exibir e 

debater seus filmes” (TREVISAN, 2000, p. 377).  

 

O Mix Brasil já teve sua programação apresentada em vários museus e/ou 

centros culturais, além das principais salas de cinema de arte da cidade. Para 

se ter uma ideia do seu porte, em 1999 o festival apresentou 184 produções 

em cinema e vídeo, com longas e curtas-metragens de todo o mundo, além 

de 24 leituras e encenações de peças, assim como exposições em diversos 

locais de São Paulo, com extraordinária afluência de público (TREVISAN, 

2000, p.377). 

 

A partir do pioneiro Mix Brasil, o país viu a propagação, na última década, de outros 

festivais e mostras competitivas que promovem – muitos com entradas  gratuitas – a exibição 

de filmes que dialogam com novas identidades de gênero, questionam a heterossexualidade 

compulsória. Além disso, alguns festivais promovem, em paralelo às sessões, mesas de 

debates, com diretores das obras, estudantes e pesquisadores acadêmicos e grupos de 

trabalhos. Exemplos de empreendimentos nesse caminho estão o For Rainbow, e Curta o 

Gênero, ambos de Fortaleza; Mostra Possíveis Sexualidades, de Salvador; Fio Festival Gay 

de Cinema, entre outros (BESSA, 2014).  

A relevância dos festivais voltados para a diversidade de gênero e sexualidade, com 

debates após a exibição de filmes, como já apresentado, está na possibilidade da apresentação 

de filmes que, por vezes, não teriam espaço nas salas comerciais ou ganhariam uma vida 

curta, por diferentes motivos no grande circuito. Trataremos deste assunto no capítulo 

seguinte. A conversa com o diretor torna-se um atrativo maior para quem tem interesse em 

saber sobre o processo de produção da obra. Foi por meio dessas mostras que, como já dito, 

chegamos aos dois documentários que aqui analisaremos. O primeiro, Generonautas – 

jornada por identidades mutantes (Monika Treut, 1999) que não foi lançado em DVD para 

locadoras, sendo exibido no Brasil apenas, em 2010, na mostra “Guerreira das Imagens”: 

Monika Treut, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com edições em São Paulo e Rio 

de Janeiro. Da mesma forma, tivemos conhecimento do documentário Gravata e Unha 

Vermelha (Miriam Chnaiderman), assistido no Festival de filmes documentários É tudo 

Verdade, em janeiro de 2014.  
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3. EM TORNO DO DOCUMENTÁRIO: A VOZ, O OUTRO E A RELAÇÃO COM A TEORIA 

QUEER 

 

Como destacado na Introdução, este capítulo discute a produção documentária nos 

seus vários aspectos, incluindo uma breve abordagem das tensões relacionadas ao próprio 

percurso da construção do gênero a partir, em especial, do conceito de "voz". Deste modo, 

mas sem a pretensão de esgotar o assunto, apresentamos estas discussões balizados por - entre 

outros autores -, Bill Nichols, Jean-Claude Bernardet e Marcius Freire, sendo este último, 

central para a discussão sobre o limite ético dos documentários. Quanto às contribuições de 

Nichols (2005), elas nos interessam particularmente, não só por suas posições em relação à 

"voz" no documentário, como para fundamentar a análise fílmica que faremos nos outros 

capítulos.  

Outro tema deste capítulo, articulado ao anterior, é a discussão em torno das formas de 

representação do "outro", já que um dos aspectos centrais da pesquisa envolve como se dá a 

construção dos personagens trans nestes filmes. Falaremos, ainda, do papel da entrevista no 

documentário contemporâneo, apesar de tal estratégia ser questionada por alguns autores que 

a consideram empobrecedora da narrativa. Por outro lado, a entrevista pode dimensionar o 

espaço do diretor no filme, na medida em que ela explicita, por exemplo, a abertura ao 

diálogo ou um posicionamento de escuta, com poucas intervenções. Uma avaliação que 

resvala em questões éticas e referencia-se, ainda, no próprio percurso do documentário.  

Vale esclarecer que o interesse em privilegiar a ética, a "voz" e o ponto de vista no 

documentário, tem como base o foco desta pesquisa que recorta a representação de uma 

comunidade específica: a dos trans e a dos gays e lésbicas, que são estigmatizados e tratados 

como anomalias, por séculos. Assim, as temáticas deste capítulo fundaram-se em questões 

demandadas pela pesquisa, e que tiveram, de certo modo, uma origem em indagações 

aparentemente simples, em torno da realização documentária. Por exemplo, nossas 

inquietações em relação ao como o documentarista se comporta ao abordar estes grupos, isto 

é, se este, de algum modo reforça antigos estereótipos ou se pauta por um esforço de 

desconstruir preconceitos. Enfim, atravessam este momento do trabalho a busca pela inserção 

no debate sobre como os temas transexualidade e transgeneridade são tratados pelo 

documentário, levando em conta toda a carga de discursos que envolvem essa população, 

colocada, historicamente, como estranha, feia, etc, e, claro, dentro dos limites do território 

delimitado por esta pesquisa. Portanto, é a partir das questões apresentadas e outras próximas, 

que este capítulo se constrói, como veremos em seguida.  
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3.1. Articulações de estilos, lugar das vozes 

Realizado por Marlon Riggs, em 1989, Tongues Untied é um documentário que aborda 

a relação homoafetiva entre homens negros norte-americanos. Por meio de entrevistas e 

imagens de performances com homens recitando poesias, o filme traz uma critica à sociedade 

heternormativa e branca, já que evidencia o quanto a vida de um homossexual negro e pobre 

nos Estados Unidos é ainda mais difícil do que a de um homossexual branco e de classe 

média no mesmo país. Nem mesmo a cidade de São Francisco, conhecida por acolher a 

diversidade sexual e de gênero, fica livre de crítica: segundo este documentário, a cidade 

estaria mais para a meca dos homossexuais brancos do que para a sua tão cultuada 

diversidade. Pautado, portanto, por este propósito vigoroso, o documentário de Riggs 

privilegia um modo de representação que Bill Nichols (2005) classifica de performático, que 

ganhou fôlego nos anos 1980.  

Ainda segundo Nichols, o documentário performático pauta-se pela força da 

experiência pessoal que, aliada à poesia e às outras linguagens artísticas, permitiria um acesso 

mais profundo e amplo às questões que o documentário propõe. No filme citado, a conexão é 

evidente, já que o próprio Marlon Riggs é negro e homossexual e o modo de representação 

que definiu para seu filme parece ter sido um caminho que o realizador compreendeu como o 

mais fecundo para seus propósitos. No entanto, não foi uma definição apenas pessoal: no 

cenário do documentário contemporâneo, o modo escolhido pelo diretor afina-se a um 

contexto histórico em que a subjetividade e a fragmentação do sujeito ganharam muito 

espaço. E o documentário não ficou ao largo disso. Ao contrário, pois, qualquer estudo sobre 

a construção do gênero confirma que os modos de representação do documentário podem ser 

observados quase que linearmente, ao longo do tempo e, em certa medida, tendem a surgir 

como opostos às escolhas anteriores.  

Para esta pesquisa a revisão do percurso histórico da narrativa documentária interessa 

porque revela uma tipologia cujas práticas incluem a localização e funções da "voz". Nesta 

perspectiva, uma apresentação esquemática dos principais usos, localizaria, seguindo a 

classificação de Nichols (op. cit), basicamente seis modos: o já citado performático, o poético, 

o expositivo, o observativo, o participativo e o reflexivo. Tais modos, apesar de construídos 

historicamente, não podem ser entendidos como “acabados” ou “puros”. Na verdade, é 

preciso pensá-los como formas vivas e, por isso, capazes de mesclar umas categorias às 

outras. Tanto que, estudar os documentários realizados a partir dos anos 1990 até hoje, 

implica, também localizar as características dominantes nestes filmes. Por exemplo, quando a 
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escolha se dá pelo modo Poético, não existe preocupação com o espaço-tempo. No que diz 

respeito à linguagem estética, são acionados padrões abstratos na forma, o ritmo é singular e 

não segue regras. Não há, por exemplo, exigência em continuidade de planos. Os personagens 

são pessoas comuns em ações cotidianas. Não há visão de mundo única e inquestionável.  

Já o modo expositivo obedece ao modelo do cinema clássico. Como o nome já sugere, 

implica uma voz (ponto de vista central) que é direcionada ao espectador por meio da voz off 

ou apresenta cartelas com ideia preconcebida e uma teoria generalizante a respeito do 

fenômeno documentado. Em geral, o narrador articula um discurso tão seguro, didático e 

presumidamente verdadeiro, que acabou sendo conhecido como a "voz de Deus". Este modo 

de fazer documentário surgiu no fim dos anos 1920 e é conhecido como o modelo clássico. 

Sua gênese está ligada à escola documental inglesa, liderada por John Grierson. Formado em 

filosofia moral e metafísica, Grierson retorna a Inglaterra, no final da década, depois de uma 

passagem pelos Estados Unidos, onde assistiu a uma significativa resposta do público ao 

cinema de Hollywood, que transmitia mensagens patrióticas ao povo norte-americano. Na 

época, Grierson estava seguro de que o sistema educacional não era suficiente para “enfrentar 

os desafios colocados pela sociedade de massa emergente” (DARIN, 2004, p.56)  e percebeu 

no cinema um grande meio para difundir valores e ideias. Por isso mesmo, os filmes 

produzidos em sintonia a esta escola, apresentam uma tese com ilustração e/ou personagens 

que confirmam ou negam o argumento proposto.  

O documentário clássico educativo da escola inglesa dominou até fim da segunda 

guerra, quando novos movimentos passavam a questionar o saber e as posturas desta escola.  

Neste momento, o diagnóstico é que emergia um mundo diferente do anterior, marcado pelas 

atrocidades do nazifascismo. Agora, o planeta deveria se mobilizar em função do desejo de 

paz, de novas relações de convivência, de saber entre os povos. “Um cenário mundial mais 

alinhado às questões democráticas punham-se em curso” (TEIXEIRA, 2007, p. 257). Tais 

mudanças se refletiram também nas expressões artísticas como o cinema documentário. Um 

sentimento vanguardista tomava conta do espírito da época provocando experimentações na 

área.  

 Ainda segundo Teixeira (2007), entre os elementos que vão incidir sobre o 

documentário, a partir dos anos 1950, e que contribuirão para a sua transformação durante as 

décadas seguintes, está a inovação da técnica e os métodos de filmagem. Na questão dos 

procedimentos está uma das principais diferenças entre novo gênero documentário e o 

anterior ao final da segunda guerra. Entre os exemplos estão o cinema-direto, partidário dos 

métodos de reportagem de jornalistas americanos, que se propunha a capturar fielmente o 
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indivíduo em suas atividades cotidianas sem qualquer interferência do realizador. Nesse 

cinema, não há indicações, sugestões ou inferências das circunstâncias registradas. O público 

fica livre para tirar as suas próprias conclusões. Parecido com Cinema Direto, o “Cinema-

Verdade” francês defende filmar o real, mas reivindicando certa interferência naquilo que se 

está assistindo, em vez da mera observação. Nessa linha de abordagem, o diretor ocupa um 

papel mais ativo, provocador.  

Com a chegada das técnicas de gravação do som direto, os estilos “cinema direto” e o 

“cinema-verdade” se diferenciam também nos aspectos som e montagem. A versão francesa 

adicionará depoimentos das pessoas, podendo ainda alterar os significados das falas por meio 

de escolhas feitas na edição. A introdução da entrevista, cujo tema nos ocupará mais à frente, 

é considerada por Nichols como um novo estilo de documentário, surgido na década de 1970 

e utilizado por documentários voltados para denúncias sociais, a exemplos de minorias.   

Nos anos 1970, vimos o surgimento de um terceiro estilo, que incorpora o 

discurso direto (no qual personagens ou narrador falam diretamente ao 

espectador) geralmente na forma discursiva de entrevista. Numa infinidade 

de filmes políticas e feministas, os participantes se colocavam diante da 

câmera para dar testemunho. Às vezes, profundamente reveladores, às vezes 

fragmentados e incompletos, esses filmes forneceram o modelo para o 

documentário contemporâneo (NICHOLS, 2005, p.49).  

 

Na contemporaneidade, época de realização dos filmes aqui analisados, é possível 

identificar a produção de títulos que dialogam tanto com o Cinema Direto quanto com o 

Cinema Verdade, sem desprezar o papel da entrevista e até mesmo abrigam uma relativa 

lógica didática, em função, principalmente, pela opção militante. Por outro lado, também é 

possível dizer que a recorrência a aspectos do modo performático não passam ao largo dos 

documentários analisados neste trabalho. Não se trata, claro, de uma exclusividade das obras 

citadas. No Brasil, por exemplo, os documentários contemporâneos Juizo (Maria Augusta 

Ramos, 2004) e O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003), só para citar dois 

documentários com grande repercussão de crítica e mídia, também construíram suas 

narrativas articulando as várias tradições do gênero. No filme Juízo, acompanhamos 

julgamentos de adolescentes infratores no Tribunal de Infância e Juventude do Rio de Janeiro. 

As situações colocadas são de total desolação diante das condições sociais compartilhadas 

pelos jovens. Todos são pobres, moradores de favelas; a maioria não terminou o ensino 

médio, a família é ausente; outros mal conseguem responder automaticamente às perguntas. 

Os crimes variam entre roubo de uma câmera fotográfica de um turista a um assassinato de 

um ente familiar (pai alcoolico) que batia na mulher (mãe) e filhos.  



50 

 

A diretora não interfere nas ações e não há narração em voz over. Aparentemente, ela 

apenas filma os fatos da forma como ocorrem: a juíza (Luciana Fiala) lembrando uma mãe 

severa, inclinada a punir, independentemente das situações que cercam os atos dos 

adolescentes; o defensor público, que pondera tanto a ocasião que levou os infratores a 

cometerem os delitos até o tipo de punição ou liberação da pessoa considerada inocente. 

Fogem do real, no entanto, as imagens dos infratores. Os jovens foram substituídos por atores 

que conhecem a realidade social e econômica daquela população jovem que vivencia a 

criminalidade. A filmagem com os reais infratores não foi possível porque a Justiça proíbe a 

veiculação de imagens destes menores. Nas informações iniciais do filme, uma cartela explica 

o fato. No que diz respeito ao ponto de vista, mesmo que não haja intervenção direta, há a 

clara preocupação da denúncia e a voz da juíza, com o poder de decisão e de exposição, 

ganham destaque.  

Já em O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003), há uma aproximação 

com o cinema-verdade, considerando as características da narrativa que incorpora a 

improvisação como estilo. Este documentário brasileiro também busca abordar criticamente a 

situação carcerária no Brasil, no entanto, não se limita a observar o cotidiano dos presos, e 

sim, investe na visão que os próprios detentos da Casa de Detenção Professor Flamínio 

Fávero, no complexo penitenciário Carandiru, a maior prisão então existente na América 

Latina, têm de si mesmos e do como vivem. A opção do diretor, apesar de não ser exatamente 

uma novidade, garantiu ao filme gravações feitas pelos próprios detentos, que registram de 

maneira natural o dia-a-dia dos encarcerados bem como o funcionamento e particularidades 

do local, como a venda de drogas. Esta forma de realização, definida por Sacramento, poderia 

também ser vista como uma possível releitura do modo observativo, que corresponde ao 

cinema direto. Nele, a proposta é filmar sem interferir no que está sendo registrado, com os 

realizadores observando os sujeitos em suas atividades habituais. São documentários que 

buscam captar a realidade sustentando, esta escolha, com o argumento de que querem mostrar 

os fatos como realmente eles aconteceram. A ideia é tornar a presença da equipe técnica e da 

câmera o mais invisível possível o que, de certo modo remete, nos dias atuais, ao registro feito 

pela câmera de vigilância que nos acompanham nos espaços urbanos. Vale destacar que no 

estilo observativo não há entrevista e também não existe narrador. Não há, portanto, uma 

proximidade com o sujeito abordado. Na montagem e na edição, busca-se apresentar os fatos 

em uma linearidade temporal e a "voz" que prevalece é, pelo menos para efeito de quem adere 

a este modo, dos sujeitos observados.  
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Esta forma de produzir documentários acabou sendo questionada, mesmo que não 

diretamente, pelo modo participativo. “É como se, para um, a pintura ainda se constituísse 

uma ‘janela aberta para o mundo´ ao passo que, para outro, o quadro já tivesse saído da 

parede para o ambiente (TEIXEIRA, 2007, p.272).  Isso porque o modelo prevê a participação 

do documentarista naquilo que está sendo filmado. Ele interfere na situação e a sua presença é 

fundamental para o desenrolar das situações. Não é uma presença que tenta não incomodar, 

mas passa a ser visível, atuante, instigante. O diretor pergunta, aparece em cena com os seus 

personagens e provoca, também, situações e falas. Outra característica importante a destacar é 

que nesse modo pressupõe-se que haja uma relação de cumplicidade entre realizador com o 

tema em questão e, ainda, quase sempre se tem negociação ou cumplicidade entre o realizador 

e atores sociais. O modo participativo não se esquiva de utilizar a entrevista como ferramenta, 

mas fica longe do didatismo e da voz autoritária características da "voz de Deus".  

 

[...] O cineasta despe o manto do comentário em voz-over, afasta-se da 

meditação poética, desce do lugar onde pousou a mosquinha da parede e 

torna-se um ator social (quase) como qualquer outro. (Quase como qualquer 

outro porque o cineasta guarda para si a câmera e, com ela, um certo nível de 

poder e controle potenciais sobre os acontecimentos). (NICHOLS, 2005 
p.154). 

 

Como dito anteriormente, ao longo da trajetória do documentário, estes modos de 

representação foram questionados pelos próprios documentaristas, o que acabou levando ao 

surgimento de novas estratégias e estilos. No cinema contemporâneo, apesar da convivência 

ou releituras das propostas anteriores, outro modo - o reflexivo -  buscou problematizar os 

métodos e o conjunto de códigos da realização documentária, particularmente a utilização da 

narração em off, a construção de personagens, a mise-en-scène etc. Entretanto, mais do que 

colocar em questão as estratégias, técnica e linguagem dos docs, focou os aspectos políticos 

que podem ser gerados pelos documentários e, por conseguinte, por sua vozes, suas posições. 

Um exemplo, hoje clássico, do documentário reflexivo, é o filme Congo (Arthur Omar, 1972).  

Contradizendo o que o título supõe, o filme não traz imagens da prática da manifestação 

conhecida como “congada”. Em lugar de imagens, vemos cartelas, gráficos e informações 

diversas sobre o movimento. “Em Congo, a sonegação da representação não é um recurso 

reflexivo meramente agressivo, mas um questionamento dos limites e das possibilidades da 

própria representação” (DARIN, 2004, p. 193).  

Esta preocupação com o político, porém, parece realmente ter encontrado no modo 

performático a proposta que mais se identifica com o cenário atual, fortemente marcado pela 

valorização da subjetividade. Afinal, o modo performático, também conhecido como “cinema 
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subjetivo”, propõe uma leitura de situações políticas, históricas e sociais a partir de um 

percurso pessoal e afetivo. O slogan “O Pessoal é político”
25

, criado pela ativista feminista 

Carol Hanisch nos anos 1960, pode sintetizar a proposta deste tipo de documentário. Nele, 

como já destacamos, o realizador, que em geral está em cena, coloca sua voz sobre o tema 

abordado, muitas vezes baseado em suas próprias experiências. Nichols (2005) lembra que 

muitos filmes gays e feministas, nos anos 1970, recorreram a esta ênfase nas experiências 

pessoais – politicamente expressivas - para falar de temáticas sociais mais amplas. Ainda 

segundo o autor, esse tom autobiográfico pode ser a resposta do por que de muitos grupos 

considerados “minoria” escolham esse tipo de documentário, uma vez que não encontram nas 

formas de representação mais convencionais, possibilidades de expressarem-se como 

desejam. Recorrem a esta modalidade, por exemplo, além dos citados grupos feministas,  gays 

que abordam o tema homossexualidade e direitos da comunidade homossexual e trans.  

No entanto, não há exclusividade, pois o modo performático também mobiliza 

realizadores que procuram respostas às questões recortadas do seu universo particular.  O 

documentário 33 (Kiko Goifmam, 2003) é exemplo de produção que se apropria desta 

modalidade. No documentário, Goifmam, aos 33 anos, estipula um prazo de exatos 33 dias 

para encontrar a sua mãe biológica, em Belo Horizonte, compartilhando sua condição de filho 

adotivo, apresentando fotos de arquivo, depoimentos da mãe adotiva, assim como de pessoas 

próximas (TEIXEIRA, 2007). Outro documentário recente que foi construído a partir de uma 

questão pessoal é Diário de uma busca (Flávia Castro, 2010).  No filme, que também segue a 

linha investigativa e a narração em primeira pessoa, a diretora realiza quase um road movie na 

tentativa de esclarecer as circunstâncias da morte do seu pai, Celso Afonso Gay de Castro, nos 

anos 1980.  A realizadora, que está em cena durante todo o filme, narra parte da sua vida que, 

ao lado de seu irmão mais novo e de seus pais, foi vivida no exílio, em função da família ter 

fugido da ditadura militar brasileira. A diretora mostra, por meio de entrevistas e imagens de 

arquivo, como esteve sempre em trânsito, sem entender o porquê de estar continuamente em 

fuga. Ao mesmo tempo busca, em diferentes países nos quais esteve em sua infância, 

informações sobre seu pai, junto a amigos ou conhecidos deste. Também compartilha, com 

estes e com o público, cartas escritas pelo pai endereçadas aos filhos e companheiros.  

                                                           
25

Originário do movimento feminista, nos anos 1960, a expressão o “pessoal é político” surge com o objetivo de 

romper com o silencio das  mulheres e homens sobre o que ocorria na esfera domiciliar. O slogan chamou 

atenção para o fato de que as experiências pessoais podem e devem servir para a mudança sociais nas relações de 

gênero. Fonte: Gênero, o público e o privado. Okin, Susan Moller  in Rev. Estud. Fem. vol.16 no.2 Florianópolis 

May/Aug. 2008, disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2008000200002, acessado em 02/01/2015. 
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 Assim como Diário, Um passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2003) também remete a 

uma busca pessoal da realizadora, na tentativa de aquisição do documento de nacionalidade 

húngara. Os dois documentários têm, ainda, em comum, a ênfase a momentos históricos e 

políticos importantes do país, que se misturam com suas trajetórias pessoais. No filme de 

Flávia Castro, a relação da diretora com o seu pai não só se confunde com a ditadura 

brasileira como avança até a redemocratização do país, nos anos 1980. O período pós-anistia 

(1979) traz à memória da cineasta, a desilusão do pai sobre as conquistas alcançadas pelos 

que lutavam contra a ditadura. Já em Um passaporte húngaro, é a segunda guerra mundial 

que entra em debate, ao ser apresentada como responsável pela fuga da avó da cineasta para o 

Brasil (LINS E MESQUITA, 2008).  

Mas o modo performático não é escolhido só por realizadores que se voltam para a 

história do país ou para a própria história, com esta perspectiva de acerto de contas.  Bem 

distante deste horizonte, O céu sobre os ombros (Sérgio Borges 2010), é um documentário 

que aborda o cotidiano de três pessoas comuns. Em nenhum momento elas se cruzam e a 

princípio nada, aparentemente, as une. Entre estes personagens está a transexual Everlyn 

Barbin que é professora, Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua fonte de 

renda vem das aulas sobre sexualidade que ministra e das ruas onde trabalha como 

profissional do sexo. Em certo momento, vemos Everlyn em sala de aula. Ela faz uma linha 

no quadro negro e ali escreve: casa, escola, e, entre elas, a palavra rua. A voz de Everlyn 

ganha a cena e seu discurso é assertivo no sentido de ensinar que o destino de uma pessoa 

trans está quase selado já em sua infância: discriminação e prostituição. O momento referenda 

sequência anterior onde ela e o diretor conversam sobre as dificuldades financeiras e 

humilhações que Everlyn sofreu, mesmo após a conquista do mestrado. A cena da sala de 

aula, portanto, é um diagnóstico político sustentado por sua história. Por isso mesmo, sua fala, 

baseada em sua vivência como transexual, é direcionada não só para a turma mas também 

para o espectador.  

Vou falar para vocês, sinceramente, em todas essas instâncias aqui, a pessoa 

trans sofre violência, porque vai acontecer o seguinte: a trans vai ser expulsa 

de casa, então vai ser expulsa da escola, porque a escola é igual ao que o   

Althusser – fala. É um aparelho ideológico do Estado. Então, vai acontecer a 

evasão da escola. O que vai sobrar para trans? Rua. E o que vai acontecer na 

rua? Violência e novas redes afetivas (Barbin in O céu sobre os ombros). 

 

A voz contundente de Evelyn Barbin reverbera o ponto de vista do diretor, sua visão 

sobre os problemas e características do tema pinçado no mundo histórico, que ele trabalhou 

em seu filme. É, portanto, o seu posicionamento, em relação às questões colocadas. Esta "voz 
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é, então, “Algo mais restrito que o estilo: aquilo que, no texto, nos transmite o ponto de vista 

social, a maneira como ele nos fala ou como organiza o material que nos apresenta” 

(NICHOLS, 2005, p.50). Trata-se, da voz que não se limita à palavra falada, mas - e sim -  a 

combinação de vários elementos como som, imagem, fotos de arquivos e edição utilizados no 

documentário. Em outras palavras, a voz pode ser explicitada quando o realizador utiliza a 

voz direta (narrador) e, na tradição documentária, impõe uma verdade sobre o outro filmado. 

Mas também tem que ser compreendida quando "aparece" de maneira subentendida, apenas 

insinuada, em vez de explicar e impor uma ideia inconteste sobre uma questão.  

O conceito de voz traz elementos que ajudam a perceber que o cinema documentário, 

assim como outras formas de expressão artística, é um lugar de exposição dos mais variados 

assuntos e que contém percepções, motivações, envolvimento do realizador com o tema 

desenvolvido, ideologias, experiências, capacidade de ouvir e se interessar pelo “outro”, 

ideias pré-concebidas, – que podem vir a ser modificadas ou não - a respeito do assunto ou 

dos sujeitos ali expostos. “(...) Todo filme é uma forma de discurso que fabrica seus próprios 

efeitos, impressões e pontos de vista. Portanto, todo tipo de documentário é considerado 

portador de uma voz que comunica ao espectador um determinado posicionamento político e 

ideológico” (NICHOLS, 2005, p.48.).  

Desta forma, por meio dos seus códigos, escolhas e tipos de documentários, os 

cineastas buscam nos convencer do seu do ponto de vista, mudam ou criam nossa opinião. 

Alguns, no entanto, ainda de acordo com Nichols (2005), acreditam ser possível selecionar 

um tema, abordá-lo e editá-lo, sem expor sua posição naquele trabalho, dando preferência a 

exibir o real sem interferências, resultando em um filme “imparcial”. Trata-se de um 

abandono da própria voz porque muitos ainda não admitem que qualquer obra apresenta uma 

posição. Nesse sentido, é interessante que o realizador tenha consciência do seu papel, de que 

seu filme pode causar no espectador.  

 

É indispensável que o documentarista reconheça o que realmente está 

fazendo. Não para ser aceito como moderno, mas para produzir 

documentários que correspondam a  uma visão mas contemporânea de nossa 

posição no mundo, de modo que possam emergir estratégias 

políticas/formais efetivas para descrever e desafiar essa posição. Já existem 

estratégias e técnicas para fazer isso (NICHOLS, 2005, p.50). 

 

3.2 Entrevista: a voz do outro entra em cena 

Até aqui vimos uma variação de estilos. A partir dos anos 1980 e 1990, entre os 

diferentes formatos, a ênfase da palavra falada por meio da entrevista se firma como um traço 
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característico no cinema documentário (LINS E MESQUITA, 2008). A tendência crescente 

da presença da entrevista se deu em detrimento da voz over como elemento central da 

narrativa. Não pretendemos compreender esse movimento histórico, colocando os dois 

procedimentos como excludentes. Apesar de a narração ser compreendida como a voz do 

saber ou voz autoritária, pela forma como foi utilizada em alguns documentários, sabemos 

que nada impede que essa locução off seja também balizada pela voz do outro filmado. Não 

pretendemos analisar a complexidade das circunstâncias do destaque do novo formato de 

documentário. Mas julgamos pertinente examinarmos a importância do modelo de entrevista 

que se tornou frequente - associada a outras informações como o material histórico de arquivo 

- no documentário contemporâneo.  

A presença da entrevista provocou dúvidas em relação a sua eficácia na medida em 

que começou a ser rotineira e tornou-se um método praticamente cristalizado com o tempo. 

Para Bernardet (2003, apud LINS E MESQUITA, 2008), a estratégia de abordagem de 

investir nos depoimentos, não expressou uma melhora criativa do ponto de vista narrativo, 

mas um modelo esquemático com chances ao esgotamento. Entre os resultados da 

proliferação da entrevista, estariam a “dominância do ´verbalizável´, a fraca capacidade de 

observação de situações reais em transformação, a repetição de uma mesma configuração 

espacial (aquela típica da entrevista) e a ausência de relação entre os personagens” (LINS e 

MESQUITA, 2008, p. 30). 

No panorama mundial, a “reinstituição do discurso direto por meio da entrevista 

conseguiu evitar alguns dos principais problemas da narração com voz fora-de-campo, em 

particular a onisciência autoritária e o reducionismo didático” (NICHOLS, 2005 p.56). Mas, 

segundo o autor, a ausência do narrador não garantiu que documentários exibissem limitações 

quanto à voz do filme.  Entre os problemas referidos, ele destaca o desaparecimento da “voz 

controladora” (conceito do filme) em função do fortalecimento do testemunho aceito sem 

questionamentos nem confrontos.  Tal “falha” ocorre em muitos filmes que trabalham com 

séries de entrevistas. “Subjetividade, consciência, forma argumentativa e voz continuam 

inquestionadas na teoria e na prática do documentário. Muitas vezes, os cineastas 

simplesmente decidem entrevistar personagens com ao quais concordam” (NICHOLS, 2005, 

p.61). Essa atitude faz com que a voz do realizador se perca na voz dos entrevistados, que não 

são confrontados ou não apresentam contradições. O resultado é um filme com um ponto de 

vista mais homogêneo do que plural.  

Um exemplo de documentário que comete algumas destas falhas, segundo o autor, é o 

por ele considerado “pioneiro filme gay” Word is out (Mariposa Film Group, 1977). Para 
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Nichols, o filme não prioriza a diversidade de opiniões nem a contradição dos personagens, 

que ainda estão representados em diversos estereótipos (NICHOLS, 2005). Word is out se 

tornou um marco para a comunidade gay e lésbica dos EUA ao reunir 26 homossexuais entre 

18 e os 77 anos, que falam de suas condições, experiência e do que hoje é conhecido como 

“sair do armário”. De fato, o documentário está preocupado em defender uma causa. São 

depoimentos contundentes, se levarmos em consideração a época, que explicitam a 

necessidade de falar de si sem medo como forma de enfrentar a sociedade preconceituosa que 

nega à comunidade homossexual direitos concedidos aos heterossexuais daquele país. O 

documentário foi exibido com destaque em 2003, no 17ª London Lesbian & Gay Film 

Festival e, relançado em DVD.
26

 

Outro exemplo deste perfil de documentário é Meu amigo Cláudia (Dácio Pinheiro, 

2009) pelo menos na característica da “voz homogênea”. O documentário conta a trajetória de 

Cláudia Wonder, travesti que, além de ativista da causa dos direitos LGBT, era atriz (fez 

vários filmes pornôs), cantora e performer, conhecida na noite paulistana na década de 1980. 

Além da protagonista, o filme traz várias personalidades próximas a ela que relatam uma 

trajetória eclética da vida artística da travesti. Para Britto (2013), não importa o enfoque do 

período histórico ou trabalho que Claudia estaria exercendo, todos os discursos perpassam 

pelo viés do da atividade militante da personagem. Em meio aos depoimentos, há o uso de 

materiais de arquivos pessoais e de conhecimento público, do cenário cultural e político do 

país desde a campanha das Diretas já até o ano da realização do filme. Assim como Word is 

out, Meu amigo Cláudia, mesmo que centrado na história de vida de uma única pessoa, quer 

nos convencer de uma ideia. Ainda para Britto (2013), a documentário caminha na direção de 

exaltação de Cláudia como uma ativista relevante no cenário gay e trans no Brasil. Neste 

sentido, somos levados a acreditar pela fala dos amigos da protagonista e - pela própria - a 

acreditar que a personagem foi uma figura importante no cenário militante LGBT, seja agindo 

diretamente na luta contra o preconceito cotidiano, seja quando atuava nos filmes pornôs 

como travesti, abrindo espaços para que futuras trans pudessem trabalhar no ramo.   

O documentário (Meu amigo Cláudia) se preocupa com a defesa de um 

discurso de forma mais clara, voltada para a macrohistória, macroresistência, 

o que não se for bem articulado, pode propor um discurso só aceito por quem 

já concordava com ele mesmo antes de assistir ao filme (Britto, 2013, 

p.219). 

 

                                                           
26

Os festivais GLBT de cinema e as mudanças estético-políticas na constituição da subjetividade. BESSA, 
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Ainda que o recurso da palavra falada seja alvo de críticas quando a sua forma, não se 

pode negar que a voz do outro filmado tem sua relevância no sentido deste interagir e expor 

seu olhar, em especial em documentário que relata a sua própria vida. O mesmo vale para 

documentários sobre um grupo, etnia etc. Ainda que possua falhas, no sentido de correr o 

risco de cair no empobrecimento narrativo, o cinema documental, ao privilegiara entrevista 

falada mostra a importância de evitar que a voz over traga uma resolução pronta e acabada 

sobre o que o espectador irá assistir, sem espaços para indagações.  

De uma forma geral, a entrevista foi inserida no documentário brasileiro gradualmente 

já como formato para repensar a predominância da voz over. Segundo Lins e Mesquita 

(2008), na década de 1960, a forma de fazer um filme documental no país era híbrida: usava a 

entrevista, mas ainda havia uma intenção de interpretar situações por meio da voz over. Na 

época, alguns cineastas, movidos por um ativismo político em defesa dos menos favorecidos, 

produziram documentários apresentando representações do real de forma acabada, trazendo a 

locução off como a transmissora da visão do documentarista. A voz estava ali sempre para nos 

convencer de algo. Além disso, esses documentários voltavam suas atenções para temas 

amplos com representatividade coletiva, generalizada. “Mesmo quando personagens ou 

comunidades eram destacados, não se via multiplicidade de identidades, os indivíduos 

representavam a síntese da experiência de grupos, classes, nações.” (HOLANDA, 2006, p.2). 

Para Lins e Mesquita (2008), “as falas dos personagens ou personagens são tomadas como 

exemplo ou ilustração de uma tese ou argumento, este, muitas vezes, elaborada anteriormente 

à realização do filme” (p.21).  

Filmes como Viramundo (Geraldo Sarno, 1965) e Opinião Pública (Arnaldo Jabor, 

1967) podem ser inseridos este estilo. Títulos como estes levaram Bernardet (1985) a 

classificar a metodologia de documentários, que adotavam o narrador como transmissor de  

argumentos centrais, mesclados com depoimentos de pessoas que reforçam as ideias 

propostas – de “modelo sociológico”. Neste “modelo”, destaca o autor, havia um caminho 

único no que diz respeito às vozes das pessoas em questão. Elas não eram ouvidas. Sua 

opinião era dita por terceiros. 

Lins e Mesquita (2008) citam o filme brasileiro Cabra Marcado para morrer 

(Eduardo Coutinho, 1964/1984) como um divisor de águas no tocante ao destaque à palavra 

manifesta em conversas entre o diretor e entrevistado. Este documentário, na opinião das 

autoras, mostrará novas formas de se fazer documentário no Brasil. Iniciado em 1964, o filme 

foi interrompido devido ao golpe militar instaurado no Brasil no mesmo ano. O filme, que 

seria rodado em Pernambuco, no nordeste brasileiro, pretendia contar a história sobre a luta 
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dos camponeses no país, tendo como principal objetivo contar a vida de João Pedro Teixeira, 

líder camponês, assassinado numa emboscada, anos antes. O diretor volta à produção na 

década de 1980. Desta vez, o projeto engajado centrado na luta camponesa e de intelectuais 

com fins didáticos a favor da reforma agrária cede espaço para um olhar mais amplo frente à 

realidade que o diretor encontra.  

 

O Cabra de 1984, centrado em entrevistas, é um filme aberto, sem certezas. 

Coutinho aposta no processo de filmagem como aquele que produz 

acontecimentos e personagens; aposta no encontro entre quem filma e quem 

é filmado como essencial para tornar o documentário possível. A entrevista 

não é mais simples depoimento nem dar a voz, mas um diálogo fruto de 

permanente negociação em que as versões dos personagens vão sendo 

produzidas em contato com a câmera (LINS E MESQUITA, 2008, p.26). 

 

A opção pela voz dos entrevistados acabaria se tornando referência nos documentários 

brasileiros produzidos ao longo dos anos 1980 e 1990, reduzindo o uso da voz over, já 

entendida por alguns como uma intervenção exagerada, que direciona para uma única 

interpretação (LINS E MESQUITA, 2008). O documentário Cabra marcado para morrer 

sinaliza outra disposição no cinema documental: a abordagem particularizada em prejuízo do 

geral. Os filmes buscariam seus temas a partir do recorte mínimo. As experiências abordadas 

não são mais apresentadas como algo que caibam em teorias pré-concebidas. Pelo contrário, 

evita-se a generalização.  

Segundo Holanda, a micro-história passa a ser modelo de grande parte dos 

documentários produzidos no Brasil a partir da metade da década de 1990. Deste período em 

diante, as pessoas retratadas de um determinado grupo ou lugar apresentam características 

comuns, mas suas existências não se resumem a um “perfil sociológico”. Este sujeito passa a 

ser “fragmentado, muitas vezes incoerente, contraditório, dramático, merecedor de 

compaixão, repulsa ou indiferença pelas características próprias que sua individualidade 

revela e não pelo tipo que representa (...). Ele agora é humano” (2006, p.5). Tal tendência da 

abordagem particularizada é comparada pela autora à micro história. Esta proposta, presente 

na historiografia contemporânea, segue o princípio da escala de observação reduzida na 

análise de grupos, comunidades ou pessoas comuns inseridos em seu cotidiano.
27

 As obras 

que seguem esta linha, em vez de procurar grandes sínteses e interpretações genéricas sobre 

determinadas questões sociais, estão mais interessadas em debater temas de interesse social, 
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abordando pequenos grupos ou indivíduos, investindo em suas singularidades (LINS E 

MESQUITA, 2008). Nessa perspectiva, o documentário Bombadeira – A dor da Beleza (Luis 

Carlos de Alencar, 2007) mostra o dia a dia de seis travestis de baixa renda, residentes em 

Salvador, para debater um tema nacional: a  aplicação clandestina de silicone. modificação 

estética no contorno corporal  

O diretor parte dos relatos das personagens – e de seus companheiros - para falar sobre 

a prática de “bombar” o corpo - assim chamada pelas travestis entrevistadas, a injeção de 

silicone. Com imagens fortes de uma sessão da aplicação feita pela “bombadeira”, 

provocando dor do título, o filme aborda ainda os riscos a que esse grupo é submetido 

cotidianamente. A produção mostra ainda que as injeções são vistas por as personagens como 

uma necessidade para se manter no competitivo ramo da trabalho sexual ou para se adequar 

ao padrão de feminilidade ditada pela sociedade heteronormativa, como vimos no capítulo 

anterior. Bombadeira, no entanto, não mostra apenas as travestis como pessoas que vivem 

exclusivamente à noite. Mostra as entrevistadas também em seu cotidiano com a família, 

namorado e em atividades rotineiras.  

 

3.3 Ética: existe limite no documentário? 

Debatemos até este momento que o documentário emprega uma série de recursos e 

técnicas também usados pelo filme de ficção como cenários, poder da edição que altera e cria 

histórias, narração em off e personagens. Neste último item, pensando o retratado como 

pessoas reais e que continuarão suas vidas após o a realização do filme, é imprescindível a 

discussão a respeito da composição de personagens nos documentários. E, aqui, como se dá a 

construção de homossexuais e transgêneros no cinema documental, tema que voltaremos ao 

analisar os filmes que movem esta pesquisa. Buscamos refletir sobre ética, e a estética do 

documentário a partir das contribuições de Marcius Freire quando este autor discute as 

escolhas do realizador na forma que irá expor o outro e o tema abordado.  

Para Marcius Freire (2007), a produção de um documentário já embute uma relação de 

poder entre o documentarista e sujeito filmado. Isto porque, no momento da gravação, o 

primeiro tem uma posição privilegiada, o que dá a ele um certo comando e legitimidade e, 

sobretudo, poder. Posição esta que pode ser quebrada porque sempre existirá uma margem de 

resistência do outro filmado praticada pela auto mise-en-scène, ou autoapresentação. Cabe ao 

diretor ceder ou não esse espaço que é de direito ao representado. Ou seja, de acordo com a 

seleção do realizador, o recorte do mundo histórico pode ou não ser apresentado com pontos 
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de resistência por parte do sujeito filmado, ou, ainda, trazer conflito de interesses ou 

contradições.  

Uma das referências na busca pela relação democrática entre o realizador e  sujeito é o 

filme de Jean Rouch e Edgar Morin, "Crônica de um Verão" (1960), já mencionado aqui,  

cuja gênese, segundo seus realizadores, pautava-se pela posição de investir em um cinema que 

respeita a troca, a reciprocidade e o encontro. Em função desta posição, os diretores aparecem 

em cena conversando com seus entrevistados e sendo questionados pelos personagens que 

participam do processo. Dessa forma, o espectador percebe as relações estabelecidas, ao 

mesmo tempo, em que o filme mostra uma proximidade entre realizador e documentado. 

“Sabemos quem detém o poder, mas o processo é revelado; o que podemos considerar como 

uma postura ética até então pouco vista no filme documentário” (FREIRE, 2007, p.24). Um 

cinema que poderia ser também chamado de “participativo”, de acordo com as classificações 

de Bill Nichols.  

Sobre essa relação entre o realizador e os personagens, Freire chama atenção para 

alguns documentários que seguem o caminho contrário à relação recíproca, optando pelo 

caminho antiético da exposição gratuita e fabricada dos personagens, tendo em vista 

resultados comerciais. Nessa linha de abordagem, o autor destaca o filme A pessoa é para o 

que nasce (Roberto Berliner, 2005) que conta a história de três irmãs cegas que ganham a vida 

cantando e tocando ganzá nas ruas de Campina Grande, na Paraíba. O filme - continuação de 

um curta-metragem de dez minutos - ao relatar o cotidiano das cantoras, falseia uma realidade 

de acordo com os desejos do diretor. Em alguns momentos, temos a sensação de que o 

documentário se confunde com um reality show, modelo de programa de TV que ganhou  

popularidade no mundo inteiro na última década.  

As “ceguinhas”, como ficaram conhecidas as três personagens do filme de 

Berliner, são tiradas de seu habitat natural e colocadas, pelo realizador, nas 

situações as mais bizarras: manipulam uma câmera cinematográfica sem 

poder vê-la, talvez uma forma que encontrou o cineasta de fazê-las participar 

da realização do filme? São colocadas em um quarto de dormir com câmeras 

ligadas à la reality show, cujo único objetivo parece ser o de criar um 

ambiente próximo do show televisivo e, assim, se aproximar do espetáculo 

popularesco, tratando-as como um isso (FREIRE, 2007, p.26).  

 

Outro ponto levantado pelo autor que sugere uma não preocupação em “ver o outro” e 

com o que pode ser mostrado diz respeito à opção no uso dos recursos técnicos utilizados em 

A pessoa... Em certa sequência do documentário, sem qualquer razão manifesta, Roberto 

Berliner privilegia uma câmera e enquadramento que deforma os rostos das documentadas já 

tão marcados pela pobreza, ausência de dentes e cegueira. Mais um exemplo de produção que 
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segue a linha da não-reciprocidade, de acordo com a expressão usada pro Freire (2007),  é 

Santiago (João Moreira Salles, 2007). O documentário, iniciado pelo diretor, em 1992, não 

finalizado e retomado 13 anos depois, é sobre o mordomo que trabalhou com a família 

Moreira Salles por quase trinta anos. Neste caso, podemos encontrar a relação autoritária do 

realizador por todo o filme, mas também é possível identificar a resistência do outro. “São 

muitas vezes em que essa extraordinária figura humana se esquiva das orientações do diretor 

ou não as segue exatamente” (FREIRE, 2007, p.5).  

Em Santiago, ouvimos sucessivamente uma voz que indica o que espera, exigindo que 

o personagem cumpra um papel, por vezes, superficial, ambicionado, porém, pelo diretor. A 

voz de Moreira Salles é a voz dominadora
28

 que eclode próximo ao fim. Na cena, Santiago 

numa demonstração de desejo de proximidade com o representante da família para a qual 

trabalhou por cerca de três décadas, chama o realizador pelo nome no diminutivo. 

Claramente, ele pretende expor algo. O ex-mordomo é repreendido imediatamente como se a 

“revelação” não importasse. O documentarista fecha o filme com voz em off, explicando que, 

tempos depois, percebeu que a relação que ele, diretor, teve com o entrevistado foi uma 

relação de patrão e empregado. Diz o off:  “Durante os cinco dias de filmagem, eu nunca 

deixei de ser o filho do dono e ele nunca deixou de ser nosso mordomo” .  

Tal atitude de João Moreira Salles é entendida por Lins e Mesquita como um mérito 

do diretor em reconhecer e expor no próprio filme o quanto esteve distante de Santiago, 

impondo-o suas vontades durante toda a filmagem e o quanto lamentava não compreender no 

que poderia resultar aquele encontro. “Uma compreensão que se deu, de certa maneira, tarde 

demais. Santiago morreu poucos anos depois das gravações, e o que foi filmado não poderia 

ser mudado” (2011, p.76). No entanto, o realizador remove de seu erro a possibilidade de 

finalizar seu filme e parece pretender, com isso, dizer ao espectador para que ele não tenha 

inocência diante de um filme documental.   

Salles extrai as condições para finalizar o filme. Retoma erros, mal-

entendidos e incompreensões cometidas por ele ao longo da filmagem de 

1992 e os evidencia, sem meias palavras, sem subterfúgios. Exibe truques e 

manipulações efetuadas 13 anos antes e afirma na narração: “É difícil saber 

até onde íamos em busca do quadro perfeito, da fala perfeita.” Desmonta 

imagens e sons e adverte o espectador: desconfiem do que seus olhos veem 

(LINS E MESQUITA, 2011 p.76). 

 

 Ainda que autores interpretem como positiva a atitude de João Moreira Salles com 

Santiago, uma vez que o realizador expõe no documentário o erro de sustentar a relação entre 
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o pequeno patrão e o mordomo da família, o filme, como obra aberta, é passível de outras 

leituras. A opção do diretor em utilizar recursos autorreflexivos ao comentar em voz over 

interferências dele e da equipe, assumindo autocrítica classista, ações manipuladoras - a 

exemplos dos takes repetidos em sequência - não apaga o aspecto arrogante presente no filme. 

Tampouco faz justiça a Santiago. Ao retornar ao documentário inconcluso, anos depois, a 

proposta de Salles parece mais interessada em exibir sua visão sobre o que ocorrera em 1992 

e manter escolhas anteriores, do que no personagem. Neste sentido, a relação de poder entre 

realizador e sujeito filmado se mantém afastada do princípio de encontro entre ambos, 

defendido por Freire (2007). Da mesma forma, o constrangimento a que Santiago é 

submetido, por vezes, pelo seu ex-chefe, não corresponde a um tratamento ético com o qual 

todo documentarista deva tratar o outro. “O peso da ética se avalia antes de tudo pelo fato tão 

simples quanto evidente de que pessoas filmadas para um documentário continuarão a viver 

suas vidas depois que o filme ficar pronto - e ninguém deveria se dar ao luxo de esquecer 

isso” (SALLES, in DÁ-RIN, 2004, p.8). Anos depois, o realizador decide de novo pelo 

abismo, em vez da aproximação. Ficou afastado do “outro” como sugere os enquadramentos 

de Santiago que, em grande parte, atrás de portas, como uma lembrança distante. 

Enquanto a resistência em Santiago é reprimida, em Kátia (Karla Holanda, 2012) ela 

não somente é respeitada como compreendida como um lugar de troca. Apesar de muitas 

diferenças, os dois filmes investem na perspectiva do universo de protagonistas que 

emprestam seus nomes aos documentários.  O filme de Karla Holanda aborda o cotidiano de 

transexual Katia Tapety, moradora de Colônia do Piauí, município localizado no Estado do 

Piauí. Kátia foi eleita vereadora por três mandados seguidos e depois ocupou a cadeira da 

vice-prefeitura (2004-2008).  

O documentário se situa no modelo de filmes que tocam em experiências individuais, 

tendência de vários filmes produzidos a partir dos anos 1980, fato comentado anteriormente. 

O filme se centra no cotidiano, na força e na superação de Katia frente a um país cujo 

conservadorismo resvala – muitas vezes de forma perversa - em diferentes esferas e 

instituições. Filha de família importante na cidade, Kátia, foi a única, entre os irmãos, de 

quando criança, ser proibida, pelo pai, de frequentar a escola. A ordem, cumprida à risca pela 

família, baseava-se na reprovação paterna ao jeito feminino da protagonista. No entanto, as 

consequências que a falta de escolarização formal costuma gerar, não impediu que Kátia, já 

adulta, fosse eleita pela população da cidade onde nasceu, para ocupar cargos públicos, 

conforme já colocado.   
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No documentário de Holanda, embora os temas transexualidade, homofobia e direitos 

LGBT estejam presentes, ficam em segundo plano.  A dinâmica narrativa não enfatiza o 

vínculo da protagonista com os movimentos LGBT, no entanto, ele não é ignorado. O mais 

importante, no documentário, é dialogar com a protagonista, de modo que sua subjetividade 

tome a tela. O recurso da entrevista é utilizado, mas a voz da diretora é retirada na edição. 

Suas intervenções são poucas e/ou quase inaudíveis, quando presentes. Se em Santiago, a 

ordem do diretor – em certos momentos dada de forma truculenta - é ouvida, deixando o 

entrevistado em um visível desconforto, em Kátia assistimos a uma entrevistada à vontade, 

com poder de decisão sobre os rumos das filmagens, de seus depoimentos e falas, e até 

mesmo de um certo controle sobre as manifestações de outros personagens presentes nas 

cenas.   

Em uma sequência, por exemplo, a câmera parada mostra a caminhada de Kátia por 

um corredor de uma instituição até a escada, onde ela sairia de plano. A protagonista, então, 

olha para a câmera e diz: “Venha, me filma descendo a escada”. A “ordem” é atendida de 

imediato pela equipe. Vemos a imagem se aproximando dela e a câmera a filma descendo. A 

decisão de não cortar a cena e mostrar a entrevistada já na escada permite que espectador 

perceba, ao ver e ouvir Katia comandando uma ação, que há um encontro, há troca entre 

realizador e sujeito.  

Em relação à entrevista, apesar de ser um procedimento utilizado, não existe uma 

configuração central para a conversa. Sabemos de Kátia observando o seu cotidiano em 

diferentes locais que vão desde os espaços de ativismo político à sua participação da 

personagem no cotidiano da vida da cidade: na rua, com os vizinhos, família (irmão, filha 

adotiva), sua passagem em instituições públicas, Igreja Católica etc e até em uma loja no 

Saara no Rio de Janeiro em que há uma breve conversa entre ela e o dono do estabelecimento, 

rompendo com algum roteiro programado, se este houvesse. De novo, comparando a 

Santiago, o filme de Karla Holanda dá espaço para a resistência do sujeito filmado em relação 

ao poder do diretor, recusando a supremacia do segundo.  

 

3.4. Relação do documentário com a teoria queer 

O debate sobre o que pode e como deve ser mostrado o personagem também esteve 

presente no nascimento do New queer cinema nos final dos anos 1990. Este estilo surge no 

universo do cinema independente dos Estados Unidos, da teoria queer, e do crescimento do 

movimento LGBT institucionalizado, em todo mundo, muito ligado com o combate ao 

HIV/Aids, como já apresentado anteriormente. Definir o que seria uma estética queer não é 
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nosso objetivo, já que ainda no Brasil não há muitos estudos nessa direção e mesmo nos 

Estados Unidos, berço da teoria, não existe consenso em torno de uma classificação fixa deste 

cinema.  colhemos, portanto, discorrer sobre algumas características comuns presentes em 

obras que se incluem nesta perspectiva transgressora.  

O termo New Queer cinema foi criado pela militante feminista e crítica de cinema 

norte-america B. Ruby Rich na tentativa de nomear a produção de filmes voltada para o 

público LGBT exibida nos festivais de cinema independente ou nas mostras gays, que 

rejeitavam valores e modos dominantes utilizados para representar a comunidade gay e trans 

(NEPUMUCENO, 2009). A marca possível de uma abordagem queer seria a de subverter 

modelos binários de gênero e da heteronorma monogâmica, problematizando a relação 

sexualidade, política e a ordem estabelecida sobre o corpo e/ou identidade de gênero (BESSA, 

2014). Assim, esse tipo de produção cinematográfica surge com uma proposta nova de levar 

para telas uma representação da homossexualidade, das questões de gênero e sexualidade 

menos conservadora, rompendo com estereótipos. Pretendia mostrar e revelar as múltiplas 

sexualidades existentes, rompendo com a ideia do alinhamento sexo, gênero, orientação 

sexual como ordem da natureza humana e defendendo a transgressão de identidades. Os 

diretores de tais filmes ligados a essa modalidade queer estão interessados na complexificação 

das subjetividades dúbias e transgressivas.  

O New Queer Cinema passou então a ser esta janela que dá visibilidade a 

encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividades que são agenciadas 

tanto pelos modelos fixos de sexualidade, com seus processos de normatização 

e vigilância, como também pelo desejo do devir, das escolhas pessoais do 

próprio corpo e da auto-referência de gênero (NEPUMUCENO, 2009, p.2). 

 

Além de criticar a inexistência das pessoas LGBTs no cinema, uma das intenções 

desta produção fílmica é se colocar na direção contrária às representações de papéis sexuais e 

de gênero de boa parte do cinema clássico hollywoodiano, que, ao longo de sua história, 

reforçou e reforça – em certa medida até nos dias de hoje - valores calcados na relação de 

poder patriarcal e heteronormativo. Nestas narrativas conservadoras, a família é construída 

como principal instituição mantenedora da maneira tradicional de pensar as divisões gênero: 

masculino/feminino e heterossexual/homossexual. Assim, as mulheres eram frágeis e dóceis; 

os homens héteros eram apontados como galãs e heróis, enquanto os homossexuais , quando 

em cena, serviam como alvo de chacota ou ainda eram merecedores da morte como destino 

final. Finalmente, as pessoas trans ocupavam a cena como anormais ou excêntricos.  

Produzido na mesma década em que surge o cinema queer, o documentário The 

Celluloid Closet, traduzido ao Brasil como O Celulóide Secreto ou O Outro Lado de 
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Hollywood (Rob Epstein e Jeffrey Friedman, 1995), denuncia como o cinema americano, em 

100 anos de existência, se esforçou para construir uma imagem dos personagens gays, 

lésbicos, bissexuais e transgêneros, localizada, sempre, no lugar da vergonha e exclusão. O 

filme é uma produção francesa, britânica e estadunidense que traz entrevistas com diversas 

atores, atrizes produtores ligados à indústria de Hollywood, além de imagens de dezenas de 

filmes com voz off narrando e analisando as personagens gays explícitas ou implícitas e o 

tratamento a elas dado.  

No Brasil, o documentário o Cinema em 7 Cores, (Rafaela Dias e Felipe Tostes, 

2008), nitidamente inspirado no The Celluloid Closet, aborda a trajetória dos personagens 

gays, lésbicas e trans no cinema brasileiro ficcional. O formato também se assemelha ao 

documentário norte-americano: atrizes, atores e cineastas como Sandra Werneck, Karim 

Aïnouz, o criador do Festival Mix Brasil, André Fischer, e também o deputado federal e 

militante da causa LGBT, Jean Willys
29

, participam. Vale ressaltar que o deputado é o único 

personagem, cuja presença só se justifica, por sua militância.  

O documentário segue o padrão entrevista mesclado com cenas de filmes nacionais 

das últimas décadas. As críticas são direcionadas às representações gay e trans, que aparecem 

estereotipadas em produções pesquisadas. Talvez em função da diferença de quase dez anos 

Celluloid, o documentário Cinema em 7 cores traz uma novidade em relação a seu antecessor. 

O filme brasileiro mostra o surgimento de novos cineastas voltados para um cinema longe do 

lugar comum das reproduções caricatas da homossexualidade e da população trans. Um 

exemplo significativo dessa linha é o longa ficcional Madame Satã (Karim Aïnouz, 2003), 

que dialoga com a teoria queer, politizando o tema homossexualidade, travestilidade, 

associando-os com a questão racial e a luta de classe, sem concessões à naturalização da 

heterossexualidade.  Insere,  ainda, cenas de sexo entre homens e sexo inter-racial sem pudor. 

Essa produção de filmes que renovam os discursos do cinema sobre transexuais, 

travestis, transgêneros, lésbicas, bissexuais e gays, ganhou espaço considerável em mostras 

gays em todo o mundo. A garantia de que haveria salas de exibição associado ao 

barateamento da produção com a chegada da câmera digital foram motivos para o crescimento 

do cinema queer, que começa a ter eco, nos anos 2000, por meio da linguagem ficcional e de 

documentários (BESSA, 2014). Outra razão para o crescimento do cinema queer foram os 
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debates ocorridos no âmbito do movimento gay sobre da representação da comunidade 

homossexual e trans no cinema e na TV, tema discorrido no capítulo anterior.  

 

3.5. O boom dos documentários nacionais e transgressão de fronteiras na tela 

As reflexões acerca de uma linguagem queer, nos Estados Unidos, ocorreram na 

década de 1990. Neste momento, no Brasil, ainda, não havia um panorama animador em 

relação à produção e exibição de documentários no país. Em 1995, apenas três documentários 

de longa-metragem foram lançados comercialmente em salas comerciais (Ancine, 2015), sem 

muita repercussão e só a partir de 1999 este cenário começa a se modificar. Neste ano, títulos 

importantes receberam atenção do público e crítica. Os que mais se destacaram foram: Nós 

que aqui estamos por vós esperamos (Marcelo Masagão, 1999), que atraiu mais de 50 mil 

espectadores; Santo forte (Eduardo Coutinho), com quase 19 mil; e Notícias de uma guerra 

particular (kátia Lung e João Moreira Salles) que alcançou notoriedade (MESQUITA E 

LINS, 2011)  

Fora do circuito comercial, a quarta edição do Festival “É Tudo Verdade”, em 1999, 

mostrou que havia um interesse crescente no cinema documental. A mostra incluiu, em sua 

programação, o cadastro de filmes produzidos em diversos formatos e não mais 

exclusivamente em película.  A iniciativa elevou o número de produções inscritas: uma média 

que chegava a 15 filmes, saltou para 130 produções (MESQUITA E LINS, 2011). Em 2004, a 

tendência de crescimento e valorização dos documentários se confirmam e este momento 

passa a ser chamado pelo crítico de cinema e criador do “É tudo Verdade”, Amir Labaki, de 

“boom do documentário” com o lançamento de 16 filmes em salas comerciais de cinema. 

(LABAKI, cit. TRINDADE, 2011). Nos anos seguintes, o número de documentários lançados 

no circuito comercial continua em ascensão, chegando a 50 em 2013
30

.  

As razões para o crescimento do cinema documental, no Brasil, são várias. Entre elas, 

o baixo custo da produção com a câmera digital, os editais de fomento para a área e a 

ampliação de festivais de temas abertos e específicos. Outra questão que se coloca neste 

debate é se podemos considerar um aumento do interesse do público por este gênero como 

fator que motiva os documentaristas. Seria arriscado, no entanto, afirmar que há um mercado 

fortalecido para o cinema documental brasileiro. Salvo exceções, as produções não passam de 

20 mil espectadores. Uma das causas está relacionada ao problema da ausência de políticas de 

distribuição e exibição. Sem espaços nas salas comerciais, muitos documentaristas expõem 
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seus filmes exclusivamente em mostras, sejam de temas livres ou específicos. Outros, quando 

lançados comercialmente, o são com poucas cópias (MESQUITA E LINS, 2011). Para Freire 

(2010), devido a uma média de público ainda considerada baixa, a existência de uma visão de 

que o “boom” da produção documental foi impulsionado também pelo interesse crescente do 

espectador falseia uma realidade. Para o autor, o acréscimo de documentários se deve mais ao 

barateamento da produção deste tipo de filme, o que leva a ser a primeira experiência de um 

cineasta novato do que pela procura do público pelo cinema documental. 
31

  

Interessante destacar que os filmes que mais ultrapassam o patamar de 20 mil 

espectadores são os ligados, de algum modo, ao cenário musical (TRINDADE, 2011). Foi o 

que ocorreu entre os anos 2000 e 2009. Por exemplo, em 2003, os filmes Nelson Freire (João 

Moreira Salles, 2003) e Paulinho da Viola – meu tempo é hoje (Izabel Jaguaribe, 2003), 

tiveram, ambos, um público acima dos 50 mil espectadores. Dois anos depois é a vez 

de Vinícius (Miguel Faria Jr, 2005) e Coisa mais linda: Histórias e Casos da Bossa 

Nova (Paulo Tiago, 2005) contabilizarem, juntos, mais de 300 mil espectadores. Em 2008 são 

registrados apenas quatro documentários com o mesmo apelo de público e igualmente 

vinculados à música. Dentre eles, o mais visto foi Mistério do Samba (Lula Buarque de 

Hollanda e Carolina Jabor, 2008), que atraiu mais de 30 mil espectadores. No ano seguinte, os 

filmes musicais ganham ainda mais relevo, chegando a 13 produções, sendo que  Simonal - 

Ninguém sabe o duro que dei (Claudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal, 2009), levou 

mais de 70 mil espectadores aos cinemas. Já Herbert de Perto (Roberto Berliner e Pedro 

Bronz, 2009) teve 20 mil espectadores, seguido de Coração Vagabundo (Fernando Grostein 

Andrade, 2009), 19 mil e  Loki - Arnaldo Baptista (Paulo Henrique Fontenelle, 2008) teve 

um público de 15 mil. Em 2010, Uma noite em 67 (Ricard Calil e Renato Terra, 2010) 

alcançou mais de 70 mil espectadores (Trindade, 2011). Ainda segundo Freire (2010), os 

números indicam que o interesse do público está mais ligado ao aspecto cultural, à vontade de 

conhecer mais sobre s vida de um artista e seu trabalho, do que pelo documentário em si.
32

 

Neste período importante do documentário brasileiro contemporâneo, podemos 

enumerar alguns filmes lançados que discutiram temas voltados à população LGBT, em 

especial às pessoas trans que romperam com a lógica binária masculino e feminino como 

verdade absoluta. Em alguns dos títulos, há clara intenção da denúncia. No entanto, grande 

parte ficou restrita a festivais, o que, na falta de uma visibilidade maior, permite que sejam 
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exibidos, conhecidos e debatidos, a exemplos dois documentários desta pesquisa. Desta 

forma, privilegiando a história de vida de pessoas comuns ou de personalidades, grupo ou um 

único personagem, há, nesse momento, um cinema que aborda corpo, sexualidade, com uma 

perspectiva menos sensacionalista e mais questionadora em relação às imagens pejorativas 

associadas a homossexuais e trans até então difundidas. Há um interesse pelo travestilidade e 

transgeneridade, não mais como a descoberta de personagens excêntricos, mas sim como 

identidades fluidas e escolhas individuais.  

Este interesse, com certeza, reverbera na produção e as narrativas tornam-se, 

finalmente, mais realistas ou diretas. O curta-metragem Fabricação Própria (Carol Thomé, 

2007), por exemplo, tem como protagonista Guta Silveira, considerada a primeira transexual 

brasileira a fazer legalmente a cirurgia de mudança de sexo.  O filme traz planos abertos com 

o corpo nu de Guta de forma natural, rompendo com os estereótipos da beleza feminina e 

também em uma demonstração de que o corpo pode ser modificado de acordo com a 

identidade e as escolhas pessoais. Regista também o cotidiano da personagem em seu bairro. 

No ano seguinte,  Amapô (Kiko Goifman, 2008)  fala da travesti Sandra, moradora de São 

Paulo, assassinada barbaramente. Amigos falam do crime e da personalidade da travesti. No 

final do filme, o tom político fica evidente com as cartelas que denunciam o alto índice de 

assassinatos de pessoas trans no Brasil.  

Já no documentário Olhe para mim de novo (Claudia Priscilla e Kiko Goifman, 2013), 

o tema da transexualidade masculina é apresentado a partir da transformação de Silvyo, um 

morador do interior do Ceará que nascera mulher, em homem. Os diretores acompanham o 

transexual em uma viagem em que o protagonista busca um caminho que lhe permita ter um 

filho legítimo com sua companheira. No documentário, desenhado pelo modo performático, 

tendo a busca de um objetivo como condutora da narrativa, acompanha o personagem em 

trânsito por meio de seus depoimentos. Este breve relato acerca das mudanças ocorridas no 

cinema documentário seja do ponto de vista da narrativa e seja no âmbito da técnica nos 

mostrou um quadro rico de formatos e estilos sobre o qual o documentário contemporâneo 

tem se apoiado para abordar seus temas. A reflexão sobre trajetória nos ajudará na análise dos 

filmes selecionados, que começa a seguir com Generonautas.  
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4. A VOZ MILITANTE DOS “ENTREMUNDOS POSSÍVEIS”
33

 

 

A vida não vale nada até que você consiga gritar alto: 

                 Eu sou o que sou ( Jerry  Herman) 
 

 

Este capítulo visa analisar o documentário Generonautas - jornada por identidades 

mutantes (Monika Treut, 1999), tendo em vista a voz dominante e o aspecto ideológico 

militante em prol da causa LGBT, contidos na obra, levando em consideração o tempo 

histórico em que foi realizado. A partir destas respostas, voltaremos para exploração sobre   

como ocorreu a construção da abordagem proposta. Para tanto, utilizaremos como referência 

as noções de voz no campo documental, desenvolvida anteriormente, bem como retomaremos 

à teoria queer em relação às questões de gênero e sexualidade presentes no filme, cuja forma 

de representação nomearíamos como “participativo”, de acordo as categorizações de Bill 

Nichols, com inserções que lembram o modelo reflexivo. 

O documentário Generonautas - jornada por identidades mutantes (EUA,1999), de 86 

minutos, foi escrito, dirigido e produzido pela cineasta Monika Treut. Como sugere o 

subtítulo, no filme vemos a multiplicidade e a fluidez das identidades sexuais e de gênero na 

sociedade humana, expressas no cotidiano de pessoas, residentes na cidade de São Francisco 

(EUA). Cerca de 20 pessoas foram selecionadas para o longa-metragem, sendo que sete são 

os personagens principais. A diretora conversa com transexuais e transgêneros que tiveram 

seus corpos alterados pelo uso de novas tecnologias e medicamentos e também com pessoas 

que não utilizaram intervenções médicas ou tecnológicas em seus corpos, mas os utilizam de 

formas ambíguas, de comportamento adequadas ao binarismo feminino/masculino. Estas 

últimas são representadas por mulheres andróginas e bissexuais que transitam naturalmente 

pelos gêneros masculinos e femininos de acordo com suas vontades e desejos. Há também a 

presença de gays e lésbicas, ainda que em número reduzido. 

A alemã Monika Treut definiu a si própria, em entrevista para a imprensa brasileira 

em 2010, como uma “cineasta do mundo
34

”. Isso porque quando começou a filmar, no início 

dos anos 1980, se tornou um pouco nômade, produzindo nos Estados Unidos, México, Brasil 

e Ásia. A experiência e o contato com outras culturas cinematográficas a deixaram, como ela 
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informa, mais próxima do cinema internacional independente queer do que propriamente do 

cinema independente alemão. Treut, desde o início de sua carreira, fez opção por trabalhar 

com temas ligados às questões das minorias sejam elas mulheres ou vinculados à comunidade 

de homossexuais. Seus filmes falam de pessoas em diferentes partes do mundo, que 

ultrapassam ou subvertem normas construídas e fixados pelas respectivas sociedades. Os 

temas privilegiados em suas obras são: a pauta feminista, lutas sociais, identidade sexual e de 

gênero. A emancipação feminina é tema central principalmente nos seus primeiros filmes, que 

colocam as personagens livres e independentes para experimentar a liberdade sexual.  

A diretora tem no currículo mais de dez longas-metragens e quatro curtas. A 

realizadora também é singular em sua forma de produzir, buscando parcerias e coproduções 

em diferentes países como EUA, Taiwan e Brasil . Neste último, produziu um filme dedicado 

a Yvonne Bezerra de Melo e o seu Projeto Uerê que atende crianças pobres na periferia do 

Rio de Janeiro. Em 2014, Monika voltou ao Brasil para filmar um novo documentário sobre a 

continuidade do “Uerê”, na favela da Maré, no Rio de Janeiro, após a implantação da Unidade 

de Polícia Pacificadora (UPP) em várias comunidades do Estado.  

Ao longo de sua carreira, Treut realizou uma série de documentários direcionados aos 

direitos humanos, com ênfase nas lutas sócio-políticas das mulheres em diversos países. Nos 

anos 1990, residia temporariamente nos Estados Unidos e é ali que começa a se interessar 

pelos transgêneros. O primeiro resultado desta mudança de foco é a produção do curta-

metragem "Max", em 1992, no qual retratou um transhomem (mulher para homem). O filme é 

considerado o primeiro a acompanhar a luta de um transexual pelo direito à cirurgia de 

redesignação sexual (a mudança de sexo) e, por consequência, a seus direitos como cidadão 

comum. 

Max também é personagem de Generonautas. No filme, realizado sete anos após o 

curta, a diretora se debruça sobre o tema gênero e sexualidade desestabilizando o terreno das 

classificações fixas tidas como únicas e que supostamente não podem/não devem ser afetadas 

ou alteradas. Ou seja, Treut trata o gênero sem uma relação naturalmente direta com o sexo ou 

com o corpo. A diretora, portanto, afina-se à ideia de que o gênero "Não é um substantivo, 

mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é 

performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero 

(BUTLER, 2003, p.48). Tal posição é também assumida por Louro (2000), para quem a 

norma predominante na sociedade foi construída historicamente, de acordo com o homem 

branco, heterossexual, de classe média e cristão. Esta é, para autora, a referência mais 

naturalizada, a ponto de, sequer precisar ser nomeada. Tanto que os “outros” são sujeitos 
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sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e serão denominados a partir dessa 

referência. Dessa forma, a mulher é representada como “segundo” sexo e gays e lésbicas são 

descritos como desviantes da norma heterossexual (LOURO, 2000, p.9). Generonautas é 

construído com uma gama ampla destes "outros". No filme, a diretora Monika Treut vai 

mostrar São Francisco como um espaço privilegiado de acolhimento e convivência desta 

diversidade de identidade de gênero, como veremos em seguida. 

Quanto aos personagens estes são apresentados sem se abrir espaço para depoimentos 

emocionados ou outra estratégia que dê margem a interpretações que aproximem aquelas 

pessoas de vítimas de um sistema opressor. Pelo contrário. São críticos em relação à 

sociedade heteronormativa, mas ninguém sofre por ultrapassar as fronteiras do gênero e da 

identidade. A preocupação é mostrar que a sociedade machista e reguladora é que está errada. 

Tal discurso é levantado já na abertura que fica a cargo da diretora. Ela caminha, de costas, 

acompanhada pela câmera. A imagem é um convite para o que o espectador a siga nessa 

viagem rumo às descobertas que irá fazer a respeito de mudanças no corpo, identidade de 

gênero, preconceito, diversidade sexual. Monika Treut foca a comunidade transexual de São 

Francisco, representada pelos personagens que são imigrantes e que foram atraídos pelo local 

tanto pela beleza quanto pelo abrigo que a cidade dá à pluralidade de identidades e como lida 

com a diferença de forma natural. Além disso, São Francisco também concede direitos 

fundamentais ao público LGBT, como se verá em seguida.  

 

4.1 O oásis dos trans e a voz militante 

Em termos de estrutura, Generonautas  não possui uma divisão clara em blocos, tendo 

apenas o primeiro um pouco mais definido, pois é voltado para apresentação dos personagens. 

O documentarista favorece a voz dos infratores. Os depoimentos são, por vezes, longos com 

respeito a pausas, e os cortes não interrompem os argumentos dos personagens. O filme tem 

um tema claro – exposto logo de início pela diretora, como veremos adiante, também não 

expõe a questão de gênero como um problema. Tampouco há contraposição. O documentário 

quer provar uma tese. 

O motivo pelo qual a diretora escolheu São Francisco para abordar a identidade de 

gênero, e a relação dos entrevistados com a cidade, lugar unânime entre o grupo: todos se 

sentem livres, respeitados e seguros na cidade em que habitam como imigrantes. Apesar da 

diretora ter destacado que chegou aos personagens sem a preocupação da origem de cada um, 

não deixa de ser relevante que todos os participantes do documentário não só não tenham 

nascido em São Francisco como repetem, em diversos momentos do documentário, que a 
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mudança para a cidade deve-se a um imaginário que a percebe como acolhedora dos 

"diferentes". “Aqui nem todos são gay, mas há muitos gays e todos são respeitados”, afirma 

Jordy Jones, uma das personagens do filme. Uso da voz off não como uma voz do saber, mas 

apenas como apresentação dos personagens e algumas vezes informando como chegou a eles 

e qual a sua relação com os entrevistados, o que lembra o modo reflexivo de Nichols, ao falar 

do motivo pelo qual levou a optar por um ou outro personagem. 

O filme reforça uma percepção mundial sobre o local. Fundada por espanhóis em 

1776, São Francisco reúne histórias de superação, que incluem o erguimento da cidade após 

desastres naturais, epidemias e problemas políticos e econômicos. A imigração também é uma 

marca em sua trajetória. Talvez uma mistura de todos esses elementos explique o fato de São 

Francisco ser conhecida mundialmente como um lugar onde a convivência pacífica entre 

pessoas de culturas distintas é natural. No que diz respeito aos direitos LGBT´s nos Estados 

Unidos, a cidade foi a primeira a autorizar legalmente o casamento homossexual no país, por 

uma resolução do prefeito Gavin Newsom. No aspecto demográfico, é a segunda grande 

cidade mais densamente populosa dos Estados Unidos, atrás apenas de Nova Iorque. E a que 

abriga o maior percentual de residências de casais homossexuais entre qualquer condado 

americano, com a sua região metropolitana concentrando o maior número de homossexuais 

entre as metrópoles do país. São Francisco também é uma cidade turística. Situando-se em 

uma península de 120 km², é um dos melhores portos fechados do planeta, contando com 

quatro ilhas.
35

 A cidade também já foi cenário de vários filmes - entre muitos clássicos - ao 

longo da história do cinema.  

A diretora parece reverenciar ou, pelo menos respeitar todo este percurso da cidade e 

seus habitantes. Na primeira cena em que aparece fisicamente Treut está sozinha em uma 

esquina (ou uma encruzilhada) de São Francisco. Enquanto vemos a imagem da realizadora 

em plano aberto, sua voz em off  justifica a escolha da cidade para realizar Generonautas no 

lugar que já conhece e para onde seu protagonista Max havia se mudado. A seleção se deve ao 

fato da certeza de que ali encontraria os mais diferentes grupos e pessoas que subvertem e 

transgridem as normatividades de gêneros. E vai além: deixa claro que a ideia é criar uma 

relação afetiva e de aprendizado com essas pessoas as quais admira. “Viajei para São 

Francisco para visitar pessoas extraordinárias que estão ampliando a nossa compreensão sobre 

gênero e seus papéis. Onde mais poderia eu encontrar amigos novos e antigos para me 

ensinarem mais?” (TREUT, em Generonautas).  
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Mais do que as pessoas, o documentário apresenta São Francisco como uma cidade 

que possui energia própria. “São Francisco é um lugar onde a terra se movimenta muito e essa 

energia se sente. A terra movimenta-se, a água é muito poderosa, muitas coisas estão 

acontecendo com a terra aqui. Essa energia entra na vida das pessoas”, diz Texas Tomboy, 

cineasta que adotou a cidade e que é apresentado, no documentário, pela diretora, como 

alguém que a atraiu por se recusar a assumir um gênero. Apesar desta posição, na primeira 

vez que aparece no documentário, Tomboy é enquadrado em tomada lateral com aproximação 

suficiente para se perceber que ele veste um macacão, usa barba e cabelos curtos. Ele joga 

pedras ao mar, seu gestual é masculino. No entanto, em outro momento ele voltará à cena, 

conversando com outros participantes do filme, quando confirma a informação inicial de 

Treut, dizendo que não combina com definições de gênero. Sua fala não tem peso, é quase 

circunstancial, algo que vai ocorrer em diversos momentos de Generonautas, com outros 

personagens. 

Em determinado ponto do filme, Treut segue o documentário para entendermos como 

a polícia local lida com a discriminação de homossexuais e pessoas trans. vemos a externa de 

um prédio.  O crédito diz: “Prédio da Justiça”. E com essa imagem na tela, sobrepõe-se a voz 

off: “O componente de sensibilidade transgênero começou a ser ensinado a recrutas oficiais 

avançados na academia de polícia de São Francisco sobre sensibilidade transgênera no 

contexto de violência doméstica”. No meio do texto, corta para a cena de uma oficial de 

costas em seu escritório. O crédito: Chrystal Weston, DA´s Office. Em seguida, temos uma 

imagem de cobertura de um documento cujo título diz: “Treinamento oficial – São Francisco 

(1998/1999). O off continua. Vemos a oficial caminhando em frente ao prédio com o caderno 

na mão, que indica ser o mesmo documento mostrado anteriormente. A fala termina com a 

oficial sentada olhando para a câmera:  

A primeira coisa que ensinam na academia é a definição de transgênero. O 

prefixo trans significa cruzar e a palavra gênero como apresentação do que 

entendemos como masculino ou feminino. Então transgênero significa 

literalmente cruzar os gêneros. Todos que desafiem ou ultrapassem o gênero, 

incluindo os transexuais e travestis, drag queens, drag kings, gente no pré-

operatório, no pós-operatório, todas essas pessoas são transgêneras. Poucos 

municípios têm uma lei de proteção a transgêneros. São Francisco é um deles. 

É ilegal discriminação a transgêneros em lugares públicos, em empregos, 

hospedagem, nessas coisas básicas e fundamentais.  

 

Como é possível perceber, Treut não apenas privilegia o cotidiano de uma comunidade 

de transexuais e transgêneros em São Francisco, mas também pretende retratar que a polícia 

local não escolhe esse grupo como receptores de ações repressoras advindas dos processos 
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históricos de estigmatização ou de discriminação em função de sua orientação sexual e 

identidade de gênero. Em vez disso, essa minoria tem uma lei que reforça o combate à 

discriminação. Isso já em 1999. Neste campo, se tomarmos o Brasil como exemplo nos dias 

de hoje, a situação não é animadora. Segundo o Grupo Gay da Bahia (GGB, 2010), ainda há 

um fosso entre a polícia e o respeito aos homossexuais, o que faz com que a instituição - 

encarregada de coibir e prevenir a realização de atos violentos - por vezes, ignore a as 

agressões físicas contra essa parte da população. Além disso, segundo o GGB, no país não há 

dados oficiais sobre homossexuais e trans assassinados ou vítimas de agressão. Geralmente, 

as estatísticas levadas em consideração para estudo, são fornecidas pelo próprio GGB, que, 

por sua vez, obtém os números a partir de notícias publicadas pela grande imprensa. A 

situação piora se levarmos em conta que, em pleno século XXI, a homossexualidade é 

considerada ilegal em alguns países. De acordo com estudo divulgado pelo jornal O GLOBO 

(2014), “cerca de 2,79 milhões de pessoas vivem em países onde ser gay gera punições como 

prisões, chicotadas e até morte” (p. 42).  

O filme seguirá com essa perspectiva de celebração a São Francisco.  Esta ênfase ao 

cenário conquistado por um histórico de militância iniciado nos anos 1960, fortalecido 

durante as décadas seguintes e que também sofreu o baque da AIDS nos anos 1980, como 

lembrado no capitulo 2, é reverenciado sempre pelo ângulo de um lugar que acolhe os que são 

“desviantes" do caminho traçado por uma sociedade coercitiva. Talvez, a cena mais 

emblemática desta posição é a que coloca Stafford em um barco, de onde contempla a cidade 

enquanto um off , da sua própria voz , narra: "Terminei em São Francisco porque para alguém 

‘diferente’, aqui é um tipo de Meca, o lugar onde você pode estar e ser você mesmo. Quando 

ando pelas ruas nunca me consideram mulher, mesmo quando os meus peitos aparecem 

através da camiseta". Enfim, em Generonautas, a cidade descrita e assumida pelos 

participantes do documentário se enquadra, integralmente, na definição que Annie Striker 

expressa em um momento do filme:  “São Francisco é a capital sexual do planeta”. 

Neste lugar visto como um espaço livre, Monika Treut realizou seu documentário 

assumindo a condição de militante. Algo que se evidencia logo no início do filme quando a 

voz da cineasta, em off, indica o caminho que irá percorrer. Na tela, a imagem de um grupo de 

hienas (Imagem 4) remete a um documentário do canal Discovery sobre a vida dos animais 

selvagens. Logo, a câmera fecha em uma delas que caminha em slow motion. O cenário é 

iluminado e aberto, mostrado em plano médio. A placidez do quadro é rompida por duas 

situações. Primeiro, porque a hiena, simbolicamente, é um animal rejeitado em função, 
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inclusive, de uma série de filmes de animação - por exemplo, O Rei Leão
36

 que coloca o 

animal como antagonista covarde do personagem principal. Segundo, porque a diretora 

mantém na trilha sonora o som perturbador emitido pelo animal, algo próximo a uma 

debochada risada humana. E, junto a este, acrescenta sua voz em off: “A natureza pode ser 

mais inventiva que a cultura”. Em seguida, Treut confirma sua posição na "contramão" do 

senso comum, ao acrescentar: 

No mundo animal, há uma espécie fascinante pra mim porque elimina a 

oposição entre machos e fêmeas: a hiena pintada. Hienas possuem uma 

aparência masculina devido aos altos níveis de testosterona no sangue. 

Testosterona é o hormônio masculino. O clitóris da hiena pintada fêmea 

parece um pênis. Ele serve para acasalamento e também como canal de 

nascimento. Hienas pintadas fêmeas são maiores, mais pesadas e agressivas do 

que machos.(TREUT, em off, em Generonautas) 

 

 

Imagem 4 - hienas abrem o documentário. 

Mesmo antes do texto da diretora, qualquer espectador leigo em comportamento 

animal teria dificuldade de definir se as hienas em primeiro plano são machos ou fêmeas. A 

intenção da cineasta parece ser exatamente esta: a de desmantelar o principal argumento 

preconceituoso sobre o tema que irá abordar nos próximos minutos: a natureza. E o filme 

aposta nessa linha disposto a romper com estereótipos no tocante às representações de gênero. 

Neste momento, “(...) a voz serena de Treut cria um belo contraste com os animais que 

parecem imponentes e também perigosos” (SCHIFFERIE, 2010, s/n). Vale lembrar que na 

época da produção do documentário, os estudos queer estavam em efervescência, em especial 

nos Estados Unidos. Os teóricos envolvidos na nova proposta, guiada pelo feminismo, 

chegaram questionando fazeres com o corpo, sexualidade e a divisão binária de gêneros, 

como já mencionado nesta pesquisa, pretendem desatrelar essas questões da natureza.  

                                                           
36

 Primeiro filme de animação a ganhar o Oscar de melhor filme, O Rei Leão foi dirigido por Roger Allers e Rob 

Minkoff, em 1994. No filme, as hienas, antogonistas do filme, se unem contra Mufasa e Simba (protagonistas) 

pela posse do reino. 
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Dentre todas as sequências em que a militância da diretora dá o tom ao filme, talvez, 

seja a escolha de Sandy Stone, professora universitária, especialista em gênero e transexual, 

quem mais traduza esta posição. Isto porque, apesar de sua situação de gênero, a personagem 

atravessa todo a, dando um ar científico a seu discurso e, deste modo, apesar do tom poético, 

aproxima o documentário da estilística do jornalismo. Conhecemos Sandy Stone, num plano 

médio, com a famosa ponte Golden Gate ao fundo. Além de bela e famosa, impõe, como toda 

ponte, atravessamentos, movimento. O off de Monika faz a apresentação: “Sandy Stone, 

conhecida como a “Deusa do Cyberspace, é também, mundialmente, conhecida como 

especialista em gêneros. Sandy é professora na Universidade do Texas, em Austin”. Depois, 

uma câmera acompanha Sandy de dentro de um carro. E o off continua: “Sandy serve de guia 

de turismo na nossa viagem de troca de identidades.”  Em passeio pela cidade, bem à vontade, 

Sandy sorri e diz: “Eu amo São Francisco. É como um segundo lar para mim”.  

Um exemplo desta postura militante é o fato de as falas de Stone terem como cenário 

(há uma única exceção) um espaço fechado, formado apenas por um fundo azul escuro, frio, 

seco, com prevalência de enquadramento em plano médio, típico do jornalismo, tanto quanto 

o olhar frontal para a câmera. Aos poucos, como se fosse para dar mais autoridade à sua fala, 

a câmera se aproxima e termina com um close up. O tema central dos discursos de Stone, 

como não poderia deixar de ser, é o gênero (Imagem 5). Na sua primeira fala, a personagem 

coloca que um passo importante para se compreender o transgerismo é aceitar que há mais 

possibilidades do que recomenda a binaridade de gêneros, numa referência clara aos ideais 

queer: 

 

Imagem 5: A personagem Sandy Stone em cena. Ela fala sempre olhando para o público. 

 

Uma das vantagens ou desafios ou ambos do transgenerismo é o que a palavra 

trans implica num amplo quadro de identidades em que movemos e pelas 

quais passamos. Milhares delas talvez. Como as pessoas em nossa sociedade 

continuam a ver só dois, o ato de aprender a ver muitas é o ato supremo. O 
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começo da descoberta do ser, nós mesmos, eu mesmo, você mesmo, a 

profundidade e importância do que somos. E só quando começamos os 

primeiros passos, nessa altura podemos realmente começar a falar sobre trans 

(STONE, in Generonautas).  

 

A onipresença de Stone, não impede que a diretora reforce o discurso a favor da 

multiplicidade e fluidez de gêneros tal como entendida pelos teóricos queer, com outros 

personagens. O tom é de amplitude e, de certo modo, uma perspectiva sem limites como é 

possível depreender do testemunho de Annie Sprinkle, a artista lésbica, “apaixonada por 

indivíduos trans e pelos pássaros”, segundo ela mesma. Seu depoimento é realizado ao ar 

livre e próximo ao mar, em plano aberto. Ali, Sprinkle, enquadrada frontalmente, segura um 

painel repleto de fotos de diferentes espécies de pássaros que logo ganham o primeiro plano, 

tomando toda a tela. Já fora de campo, a posição da artista é colocada pela voz em off:  “Olha 

quantas aves (Imagem 6). Os que estão marcados são os que eu já vi. Você vê quantos 

pássaros existem? É o número de gêneros que existe”. 

 

Imagem 6 - Annie Sprinkle, a artista lésbica, fala para o espectador (olha para a câmera) 

4.2 Em torno da vida ordinária 

Em sua proposta engajada na defesa de um sujeito livre da opressão binária 

homem/mulher, heterossexual/homossexual, o documentário busca esse sujeito que segue o 

seu desejo e trabalha a construção da sua sexualidade criada por ele - e não como uma dádiva 

adquirida naturalmente. Ainda que a obra não eleja um caminho panfletário, Treut defende 

abertamente uma causa: é natural que os sujeitos tenham direito sobre os seus corpos e que a 

questão da identidade de gênero e sexuais possam e devam ser compreendidas como passíveis 

de uma fluidez e não inatos e imutáveis do ser humano. Com esta referência, a seleção dos 

entrevistados apresenta uma variedade em termos profissionais: são artistas, professores 

universitários, sociólogos, técnicos em informática, profissionais liberais etc. Neste caminho, 

a diretora exclui, totalmente, o personagem gay, o transexual ou transgênero que se 



78 

 

apresentem como profissionais do sexo ou de casas noturnas ou, simplesmente, aqueles que 

assumem posturas caricatas ou se apresentam à margem da sociedade. Resumindo, 

personagens que figuram em documentários que abordavam indivíduos transgênero ou 

travesti naquele momento. Em vez disso, o filme opta por falar da bem-sucedida transgressão 

da regulação sexual, gênero e identidade conquistada pelos personagens ali retratados. Essa 

vivência feliz e terna dos sujeitos “transgressores” não é vista no âmbito da marginalidade, 

mas nas ações do cotidiano, em seus trabalhos, em suas casas ou nas ruas. 

Assim, Treut preferiu retratar um olhar longe da imagem pejorativa mesmo em um 

período em que o grupo LGBT era raramente enquadrado sem estereótipos. Os tempos 

mudaram e a percepção do homossexual e das pessoas trans na arte e na cultura também, 

relativamente. Dentro deste contexto, matéria divulgada no jornal o Globo (2014) aponta que 

os transexuais e transgêneros têm sido representados no cinema e na televisão sem os 

estereótipos de anos atrás. O texto cita vários nomes de personalidades que conseguiram 

ultrapassar a barreira do preconceito, agressões físicas e chacotas, conseguindo atuar em 

produções audiovisuais como personagens de destaque. A diretora, que na época desta 

publicação, estava no Rio de Janeiro, comparou a representação atual dos travestis e 

transexuais com a época que realizou Generonautas, isto é, há 15 anos. "Decidi fazer o 

documentário numa época em que os transgêneros eram tratados como personagens de freak 

shows. Quando os programas de entrevistas levavam transexuais e travestis ao palco, eles 

eram tratados como aberrações, a ideia era só alavancar a audiência". (TREUT, em entrevista 

ao O Globo, 2014). 

A ressalva é importante porque a seleção do documentário de 1999 poderia revelar 

preconceito. Mas o fato é que a militância, neste período, criticava a ligação direta que o 

cinema fazia entre os personagens homossexuais e trans com o universo definido como 

marginal à sociedade praticamente, excluindo qualquer outra possibilidade de estratégia de 

sobrevivência. É neste diapasão, portanto, que o filme se constrói, na tentativa de apontar que 

o direito de escolha individual pela identidade de gênero, se pode trazer percalços graves, não 

impede, pelo menos em São Francisco, uma vida pautada por um dia a dia identificado com a 

maioria da população. Esta naturalização cotidiana é identificada em várias cenas do filme.  

Em uma delas, à exceção de um personagem, todos os participantes do filme se reúnem de 

forma descontraída para um jantar na casa da escritora e transexual, Susan Striker. Em um 

momento em separado, a anfitriã aborda a situação dos trans nas sociedades em geral. Apesar 

deste ritmo colado à proposta do cinema direto no sentido de que a câmera parece não 
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interferir na mise-en-scène, em um determinado momento a anfitriã dá um depoimento, de 

forma isolada:  

Há tanta discriminação contra transexuais e transgêneros. Se você sente 

apesar de ter nascido mulher que precisa viver como homem se fizer isso por 

você, talvez você não consiga encontrar trabalho, talvez você perca seus 

amantes, suas crianças, talvez você esteja sujeito a ódio e violência. Talvez 

você vá se meter em todo tipo de situação horrível, porque é algo que você 

precisa fazer para si mesmo. Eu só espero que haja menos disso no futuro, 

que as pessoas sejam capazes de atuar como elas são (STRIKER, in 

Generonautas) 

 

Treut tenta buscar esse futuro apresentando os personagens em seus universos 

cotidianos. É assim que conhecemos o transexual masculino Jordy Jones. Sua apresentação é 

feita enquanto ele caminha na rua. A cena sugere uma preocupação em mostrar a sua relação 

natural com a cidade. Assim como outros, Jones não está escondido ou apenas em ambientes 

frequentados pelo público LGBT. Treut apresenta o personagem ressaltando que se tornaram 

bons amigos. A diretora também exalta as competências artísticas de Jordy cujo trabalho, para 

ela, reflete uma sensibilidade única. A estratégia narrativa do documentário, nesta sequência, 

é acompanhar o personagem pelas avenidas, inclusive nos momentos em que ele entra em 

uma loja de videogames na qual brinca com uma máquina que faz autorretratos divertidos. Há 

uma elipse e logo ele aparece na própria casa, deitado no sofá (Imagem 7). Sem olhar para a 

câmera ou mesmo para a realizadora, inicia seu depoimento.  

 

Imagem 7 - Jordy na única cena em que o entrevistado não fala olhando para a câmera  

nem para a entrevistadora. 

  

Esta posição insinua um paciente em um divã. É a única vez no documentário que um 

dos personagens fica aparentemente emocionado, mas ainda assim, a câmera o filma de perfil, 

num plano médio. Além disso, o sofá bem vermelho e saturado chama tanta atenção que 

quase compete com a figura do entrevistado, aproximando-o da invisibilidade. Ouvimos o 

depoimento de Jordy, que mostra um ressentimento em relação à abordagem dos transexuais 

pela mídia que, em boa parte, se preocupa em dar ao tema transexualidade uma conotação 



80 

 

antinatural. Ele cita, ironicamente, um texto jornalístico em que foi pauta e, também, a forma 

como buscaram explorar seu corpo:  

Toda exposição na mídia começou com um artigo. O título era ´Por que é 

que essa mulher está se barbeando”? Há coisas que estou fazendo com 

minha arte que falam muito mais sobre aspectos interessantes da 

transexualidade do que algo tão mundano como se barbear. A próxima vez 

que me queiram fotografar me barbeando, direi: ´você gostaria de me 

fotografar escovando os dentes e limpando as unhas dos pés? (JORDY in 

Generonautas) 

  

A preocupação em localizar o processo de transformação de Jordy leva a diretora a 

intercalar uma série de fotos com Jordy criança, quando era menina e, depois, no período de 

realização do filme, já com o corpo masculino. Designer gráfico, o personagem estende suas 

questões em torno da mudança de sexo para pequenas histórias que cria em parcerias com 

amigos. “Sempre me interessei em escrever e sempre fui um artista visual. Quando comecei a 

trabalhar com computadores. Foi muito fácil e, lógico, uma extensão do que eu vinha fazendo 

em outras mídias”.  

O documentário dedica uma breve, mas interessante, sequência às realizações de 

Jordy. Uma delas traz uma narrativa que começa com um símbolo feminino comumente 

colocado na porta dos banheiros públicos que indica uso exclusivo de meninas. A imagem, 

em segundos, se transforma, no outro emblema masculino que sugere o uso permitido para 

homens e fica nessa alternância até aparecer o título do trabalho abaixo das figuras que se 

movimentam ora para o masculino ora para o feminino: BRANDON – A one year narrative 

Project installments. Vale destacar que tais símbolos colocados sobre as entradas de sanitários 

de estabelecimentos, e instituições em geral, têm sido questionados pelos movimentos trans, 

que a partir destes emblemas são proibidos de usarem banheiros públicos.  

A participação de Jordy no documentário é intensa, revelando, talvez, uma admiração 

maior da diretora pelo artista. Em uma sequência quase ritualística, a câmera acompanha uma 

aparição do personagem que surge, rapidamente, no topo do telhado de um prédio. A metáfora 

possível é a famosa "saída do armário" tendo, aos seus pés a cidade de São Francisco, em 

primeiro plano enquanto ele está de costas, contemplando a paisagem. Em off, uma amostra 

das referências de Jordy:  "Quanto eu tiver 90 anos, quero ser um Quentin Crisp. Acho que ele 

é fabuloso. Lendo algumas das suas experiências com um tipo de jovem cujas transgressões 

não puderam ser escondidas. Me identifico fortemente com isso". Vale lembrar, que Crisp é 

um dos mais polêmicos artistas gays dos anos 1970.  
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Jordy é um desses sujeitos que transgrediram o gênero. Ainda que tenha vivido grande 

parte de sua vida como menina, - como visto na foto de sua infância - ele rompe com o 

destino que lhe fora traçado ao nascer. Ele, como outros, é um participante ativo na 

construção de sua identidade. Esse é caminho que elegeu para a sua vida, mesmo que essa 

escolha tenha um alto custo, como o de ser alvo de chacota, de agressão física ou verbal, de 

ter dificuldades em ingressar no mercado de trabalho e, talvez, o que doa mais, o de não ser 

aceito dentro das relações familiares. Em cena mais à frente do documentário, Jordy fala de 

sua transexualidade e de suas escolhas. O depoimento descontrói a ideia de que o transexual 

feminino e masculino se interessa pelo mesmo gênero oposto ao que se identifica.  

 

Gostaria de ter meus seios removidos. Possivelmente, no ano que vem. Tem 

vários médicos que usam técnicas muito boas, que depois de terminado a 

pessoa parece que tem o peito de alguém que nasceu como um menino 

normal, e teve uma adolescência normal, em vez de ter tido uma adolescência 

de garota com pequenas saliências. Não fazer cirurgia nos seios pode acabar 

com a homo-sociabilidade. Eu gosto. Não me importo que bichas me toquem. 

Por outro lado. Se alguém põe a mão aqui (ele coloca uma das mãos em um 

dos seios) pode ficar meio complicado (...). Espero que ninguém tire a mão e 

diga: Meu Deus é uma menina! (JORDY, in Generonautas)   

 

Na sequência, temos um plano do mar que logo abre para a cidade. Em segundos, 

outro personagem entra em quadro de perfil e fica em plano médio. Ela está num barco e 

observa a cidade. O off de Monika faz a apresentação: “Quando conheci Stafford, fiquei 

maravilhada em descobrir a análise realista dele em relação ao gênero”. O off muda e Stafford 

inicia sua fala contando um diálogo que teve com sua mãe. Ainda no meio do texto, vamos 

para uma varanda. Vemos o personagem sentado em plano médio em entrevista com a 

documentarista: “Eu estava conversando com minha mãe: ´que hora do dia eu nasci? Ela 

disse? ´eram duas e meia da manhã, mas isso foi há muito tempo atrás e você era ainda uma 

menina”´. É o ponto de partida da entrevistada para falar da sua transitoriedade entre os 

gêneros. Enquanto ele fala, vemos fotos suas na infância como roupas e apetrechos que a 

identifiquem como feminino. Conforme sua idade vai avançando nas imagens, vemos que ele 

começa a aderir a outro corpo e roupas que o deixam masculinizado. O depoimento: 

Cresci numa cidade pequena chamada Gridley, na Califórnia, o número de 

habitantes chega a cerca de 5000 pessoas, meu pai era motorista de caminhão, 

do tipo Hell´s Angels. Tinha quatro irmãos e uma irmãzinha. Crescemos de 

forma um tanto selvagem e com liberdade para fazer o que queríamos. Como 

vinha de uma cidade pequena sabia que tinha que sair. Eu era muito diferente 

e queria ser fotógrafa. Então eu entrei para o exército como fotógrafa e viajei 

durante anos. Sair do exército não foi nada agradável. Eles tentaram me 

perseguir um pouco (STAFFORD in Generonautas).  
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Aqui, importante ressaltar, a partir da fala da personagem, que o trajeto escolhido de 

viver de acordo com suas escolhas de identidade e de gênero, tem um ponto de referência 

importante que é a família. Destacada por marxistas como Althusser (1973) como uma das 

instituições que integram o sistema que perpetua normas e padroniza gestos num processo de 

disciplinamento nos corpos, foi essa família que deu forças a Stafford a andar por seus 

próprios caminhos em vez de forçá-lo a permanecer infeliz enrustido numa bolha. Trata-se, 

então, de um ponto de vista do personagem, assumido pelo documentário, que estabelece um 

contraponto, inclusive, com o fim dos anos 1960, quando a família é vista como um dos 

pilares a ser derrubado na perspectiva da contracultura e das transformações sociais. Fazer um 

paralelo entre estes dois finais de década - 1960 e 1990 - desvelam um movimento que 

merece reflexão: o ponto de vista do personagem investe na valorização de uma "instituição 

conservadora", ao destacar que foi fundamental crescer num ambiente que não lhe negara a 

escolha, a experimentação, embora tais opções o forçassem a procurar outros ares onde fosse 

natural viver a multiplicidade da sexualidade.  

Mudou a família ou se trata de uma percepção muito particular do personagem, 

pautada, talvez, pelos laços afetivos? Embora não seja possível, óbvio, questionar o discurso 

de Stafford neste sentido, vale lembrar que o ponto de vista "não se reduz ao ângulo a partir 

do qual se conta a história" (XAVIER, 2003, p. 69). O que se pode colocar, no entanto, é que 

o documentário de Treut, assumidamente militante, como já dito, assume uma forma de narrar 

em que não há, internamente, uma tensão ao discurso projetado pelos personagens. Ao 

contrário: o investimento é na naturalização do depoimento, no fluxo das falas sem 

interrupção, em uma edição que não investe em cortes abruptos que poderiam demarcar, por 

exemplo, discordância da diretora em relação ao que é colocado. Neste sentido, esta fala que 

valoriza a família surge como uma aposta ou um desejo de mudança do que seria o "normal" 

no período. Retomando ao clima cotidiano, vale destacar a sequência realizada no Clube 

Confidencial, uma casa noturna mantida pelos sócios Staford e Jord Jones. Antes de 

conhecermos o ambiente, Jordy aparece dentro de um carro explicando como nasceu a 

iniciativa.  

É uma cena misturada muito interessante, a versão americana do milênio para 

o que era Berlim nos anos 20. Muitas coisas diferentes acontecem ao mesmo 

tempo sem um monte de obstáculos que somos entre as coisas. Por exemplo: 

‘gays vão a este clube, pessoas trans para este, lésbicas para este’. Sempre 

queremos tudo aberto (JONES in Generonautas).  

 

Na sequência, estamos na casa noturna. Jordy apresenta o próximo número. O local é 

pequeno, todos assistem ao espetáculo sentados. Os corpos assumem as mais diversas 
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identidades. No palco, Jordy anuncia: “Bem-vindos ao Clube Confidential. Temos um grande 

leque de talentos para vocês hoje, incluindo o melhor talento de São Francisco. Temos hoje o 

melhor show de drag king”. Em seguida, duas drag queens, de Nova York, assumem os 

postos de apresentadoras. Uma delas provoca: “uau, temos alguns homens quentes na plateia. 

A segunda completa: “Eu amo isso. Só em São Francisco os homens mais bonitos são 

mulheres”. Todos aplaudem. 

Mais à frente, vemos um artista iniciando sua performance. Começa jogando longe o 

leque que segura. Conforme a letra avança, ele vai alternando entre masculino e feminino de 

acordo com suas roupas e características físicas. Primeiro, ele mostra um grande bigode, 

depois retira com força a peruca. Por fim, arranca o vestido que nos permite notar a cueca, 

que por sua vez é cheia de desenho de marcas de batom. Na música, o refrão entoa “I am what 

I am”. “Eu sou o que sou”. Em outro momento, diz: “Life's not worth a damn till you can 

shout out/“I am what I am”. Ou seja, “a Vida não vale nada até que você consiga gritar alto: 

‘eu sou o que sou”´. A letra mais do que lembrar, estabelece que, queiram ou não, “eu sou o 

que sou”. Algo como dizer em alto e bom tom: meu corpo é o meu espaço e faço dele o que 

eu quiser. Por isso, encaixa tão perfeitamente na proposta do documentário.  

 

4.3 Corpo fora da ordem 

A relação com o corpo é uma das preocupações mais presentes entre os trans e 

Generonautas não escamoteia o tema. Há uma cena em que Stafford diz que no início de sua 

mudança corporal, arriscou sua vida ao tomar testosterona para se tornar “mais masculina”. O 

personagem fala abertamente que, antes de morar em São Francisco, tomava o medicamento 

clandestinamente e sem qualquer orientação médica. A escolha pela exposição do depoimento 

demostra que esse assunto interessa a diretora, que não fica apenas na apresentação da 

transformação corporal. Há, no discurso do entrevistado, um elemento importante da agenda 

gay da época e que persiste até hoje em muitos países: a necessidade de políticas de saúde 

para o público trans que as auxilie em seus processos de transformação corporal. Dessa 

forma, o futuro, de certo modo, já existia em São Francisco se observamos como o 

documentário mostra a assistência médica oferecida pela Clínica Transgênera destinada aos 

trans. Já na época em que o filme é realizado, Stafford e outros amigos são atendidos no 

estabelecimento. Lá recebem o tratamento e a medicação correta, além de acompanhamento 

especializado. 

Max foi a primeira pessoa a me ajudar a descobrir onde conseguir 

testosterona. Nós conseguíamos no mercado negro. Era um lugar muito 
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esquisito, arriscado e uma cena nada agradável. Nós subimos para o 

consultório desse estranho médico. Ele tinha seus 80  anos. Não deixava você 

aplicar sua própria injeção, queria seus 40 dólares a cada duas semanas. Era 

estranho e muito antiquado. Estou muito feliz que a ‘Transcender Clinic´ 

tenha aberto (STAFFORD in Generonautas).  

 

A citada Clínica Transgênera ganha considerável destaque em Generonautas.  A 

instituição é voltada para pesquisas no âmbito da questão de gênero e para o atendimento a 

pessoas trans ou a outros indivíduos que ainda tenham dúvidas quanto à sua sexualidade. 

Mark Freeman, um dos médicos responsáveis, diz que ele e outros profissionais de saúde 

desenvolveram a ideia de criar um estabelecimento com atendimento direcionado aos trans 

para reduzir a discriminação que recai sobre essa parcela da população. Depois, ele conta: 

“Compreendemos rapidamente que tínhamos que receitar hormônios. Com a ajuda do 

departamento de saúde pública, fomos capazes de abrir a clínica uma noite por semana”. A 

clínica se limita ao tratamento hormonal com o suporte de equipe médica e psicológica. O 

acompanhamento psicológico, no entanto, não é avaliar se a pessoa está apta ou não a iniciar 

ou continuar o processo. Um dos médicos que atendem na clínica deixa claro que o 

estabelecimento não interfere na autonomia do indivíduo trans. Para ser atendido e receber o 

tratamento devido, é necessário apenas que o paciente passe por alguns exames e tenha 

consciência dos passos que está tomando.  

Treut entrevista médicos, profissionais da clínica, e pacientes. Os depoimentos tratam 

dos diversos aspectos em torno da questão da transição. As imagens e depoimentos coletados 

reforçam a ideia da clínica como um lugar de atendimento médico e psicológico baseado no 

respeito à diversidade é o mote. Veronica Register é uma das pacientes que enaltecem a 

clínica: “Tenho vindo aqui há dois ou três anos. Eu já passei pelo pós-operatório e não preciso 

tomar a quantidade de hormônios que outras garotas. Tudo está funcionando muito bem. 

Realmente é uma ótima clínica”.  

No período da realização do filme, as pesquisas na área das mudanças corporais ainda 

eram incipientes ou o tratamento hormonal ainda era pouco oferecido nas instituições de 

saúde públicas ou privadas. Nesse sentido, podemos entender a ênfase à clinica, como uma 

escolha da diretora em apresentar São Francisco não só como um local onde se vive de fato o 

respeito à diversidade. Somos levados a acreditar que ali, além de acolher os sujeitos 

transgressivos de gênero e sexualidade, também é possível encontrar assistência em termos 

médicos, psicológicos e sociais para as pessoas trans ou com outras identidades de gênero. 

Nesse sentido, outra médica, Linnette Martinez, assinala que o respeito às escolhas de 

identidade de gênero e sexo é o motor da clínica: “Eu tenho paciente que me diz sou ‘bi-
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gênero. Eu apenas quero ser mais andrógina’. Eu sou lésbica, mas quero ser mais masculina”. 

Ela segue dizendo que em termos médicos, não teria a resposta exata, mas cumpre o papel 

social que é dizer:  ‘Fique à vontade, se expresse da maneira que quiser`.  

Em caminho semelhante, o médico Mark Freeman reforça o discurso de que a clínica 

vai além dos cuidados médicos. Pela fala do profissional, não há um distanciamento ou 

relação hierárquica entre médico e paciente. Ele afirma contar com carinho do perfil das 

pessoas atendidas por ele. A leitura que podemos ter desta sequência é a da repetição da 

imagem positiva do estabelecimento. Mark conta: “A maioria das pessoas que atendo quer 

passar de homem para mulher, mas gosto de trabalhar com pacientes de mulher para homem. 

Acontece certa ligação especial.(...). Sou gay também e sinto como se viesse do mesmo 

mundo.”  

A situação narrada pelos pacientes da clínica contrasta com o universo marginal dos 

transgêneros, persistente até hoje. Sabe-se, por exemplo, que no Brasil o silicone industrial é 

ainda, nos dias de hoje, muito utilizado por travestis, principalmente as mais pobres, como 

denuncia o documentário Bombadeira. Tal é o descaso do poder público na área. O produto, 

utilizado para a lubrificação de peças automotivas, contém muitas impurezas. Por isso, sua 

aplicação pode trazer danos ao corpo como deformidades ou na pior das hipóteses, levar à 

morte.  

Por outro lado, a importância das mudanças físicas em Generonautas gesta, inclusive, 

cenas ficcionais: um dos personagens, Jordy Jones, realiza uma performance  (Imagem 8) que 

encena uma intervenção química de seu corpo por meio da introdução de hormônios 

masculinos, algo que faz, segundo o filme, cotidianamente. No entanto, para a cena construída 

no documentário, a opção ficcional introduz uma outra entrevistada de Treut, agora vivendo o 

papel da enfermeira que aplica o medicamento. O tom provocativo desta cena performática 

em que explicite um transhomem em ação cotidiana de reposição hormonal tem ao fundo uma 

trilha que remete aos clichês de filmes ficção cientifica que, por sua vez, sugere suspense. O 

ritual é tão minucioso que a edição corta para um plano detalhe das mãos com luvas pegando 

um medicamento. Outro corte, agora um close up, destaca o rótulo onde está escrito 

“Testosterona”. O processo é mostrado, passo a passo: vemos as mãos de Jordy pegarem a 

seringa, depois as luvas sendo retiradas, a agulha inserida no composto, até a enfermeira 

injetar o medicamento nas nádegas de Jordy. As mãos com a seringa ficam em close up 

novamente. Segundos depois, o “paciente” surge em super close up, com barba e outras 

características que o colocam com o gênero masculino. Detalhe importante: agora ele sorri, 

aliviado. 
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Imagem 8 - Jordy simula uma aplicação de hormônio. Cena remete a uma ação performática. 

A sequência toda tem o objetivo de mostrar parte de um processo de modificação 

corporal de um transhomem. Nota-se a intenção da realizadora em desconstruir a ideia de que 

nossos corpos não são imutáveis. Ao optar por tocar na possibilidade de várias interferências 

no corpo, Generonautas defende claramente o discurso de que regras e imposições também 

podem e são quebradas mesmo em relação ao aspecto físico. Isso porque os indivíduos nem 

sempre acatam todas as ordens, embora os manuais de conduta sejam extremamente fortes e 

presentes em diferentes esferas e instituições sociais. Para Connell e Messerschmidt (2013), 

trata-se de considerar que as histórias institucionais e econômicas e também as relações 

familiares e pessoais acabam por configurar uma somatória de forças que limitam, de forma 

massiva, os processos de modificações do corpo. Outros autores concordam.  

 

Se múltiplas instâncias sociais, entre elas a escola, exercitam uma pedagogia 

da sexualidade e do gênero e colocam em ação várias tecnologias de 

governo, esses processos prosseguem e se completam através de tecnologias 

de autodisciplinamento e autogoverno que os sujeitos exercem sobre si 

mesmos. Na constituição de mulheres e homens, ainda que nem sempre de 

forma evidente e consciente, há um investimento continuado e produtivo dos 

próprios sujeitos na determinação de suas formas de ser ou "jeitos de viver" 

sua sexualidade e seu gênero (LOURO, 2000, p. 17). 

 

Talvez por este peso excessivo do real a diretora, no caso da performance de Jordy, 

tenha optado por investir em uma experimentação narrativa, como faz, em outra sequência 

com o vídeo produzido pela artista Annie Striker no qual, ela e seu namorado transexual, 

abordam diversas possibilidades que novas práticas sexuais entre os dois após mudanças que 

podem ocorrer no corpo do parceiro transexual. Ambos expõem e demonstram a relação 

sexual que mantém em uma sequência marcada por manipulação explícita dos órgãos genitais 

do trans. Mudar de identidade de gênero, alterando o corpo é uma questão que atravessa, 
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praticamente, todo o filme. Para Butler (2002), o corpo nas sociedades modernas é altamente 

sexuado e nele residem diferentes discursos e normas para que aja de acordo com o sexo que 

veio ao mundo, o que dá início ao processo de construção sexo-gênero. Generonautas mostra 

que uma trajetória de vida voltada para a “feminização” ou “masculinização” não é um 

caminho único. Afinal, “Pode ocorrer, além disso, que os desejos e as necessidades que 

alguém experimenta estejam em discordância com a aparência de seu corpo” (LOURO, 2000, 

p.8). As novas possibilidades, portanto, abrem portas para a transgressão das classificações 

fixas e rompem as fronteiras de gênero e sexualidade.  

O filme constrói essa transgressão às “leis naturais” ao trazer personagens que não se 

reconhecem como portadores de um corpo que não condiz com o seu gênero. Além disso, faz 

opção de apresentar que, mesmo na época da realização do filme, transexuais e transgêneros 

têm a opção da manipulação dos seus corpos graças às novas tecnologias (química 

laboratorial). Um dos que se beneficiaram dos avanços nos processos médicos, especialmente 

cirúrgicos na área, foi o protagonista do curta-metragem citado anteriormente, Max. Ele 

retorna ao longa e, junto com outros personagens, conta da sua jornada pela mudança de seu 

corpo. Ele ainda recebe os cuidados da citada clínica, mas sua meta, na verdade, é a cirurgia 

de mudança de sexo, mas o filme não se aprofunda nesta questão.  

Max Valério pode ser identificado como pertencente ao gênero masculino, a partir dos 

seus trajes e gestos, o que é, geralmente, aceito pelo senso comum. Ele é másculo, veste 

jaquetas, usa roupas largas, e tem cabelos bem curtos. Esta aparência é desmentida pela 

diretora que, em off, ressalta como e quando conheceu o personagem que protagonizou seu 

curta, como já citado. O texto da diretora enfatiza que já no início dos anos 1990, instante que 

encontrou Max, este dava seus primeiros passos no percurso da transformação de mulher para 

homem, fisicamente falando. Logo depois, enquanto é enquadrado caminhando pelas ruas de 

São Francisco, o personagem narra sua história de vida: “Antes eu era Anita Valerio. Nascida 

em Heidelberbg, Alemanha, em 1957. Foi uma explosão em minha vida quando descobri que 

não era lésbica, que eu era um transexual, e que eu era, na realidade, um homem 

heterossexual”. A referência ao passado inclui uma imagem antiga de Max: bem mais novo e 

com cabelos pretos, ele aparece sentado numa cadeira próxima a uma televisão. Trata-se de 

imagens que do curta-metragem de 1992, realizado por Treut.  

A escolha em retornar ao passado de Max denota a preocupação da diretora em 

acompanhar a questão das mudanças em relação identidade de gênero no âmbito social, 

histórico e político. Ela inclui no documentário o debate a respeito da trajetória de alguém que 

lutou para ter o corpo correspondente com o gênero com o qual se identifica e que ela soube 
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documentar anos atrás. Ou seja, o passado e o presente de Max, agora morador de São 

Francisco, ajudam a entender os avanços na área. E mostra, ainda, a sensibilidade da diretora 

em relação a seus personagens. Em outra cena de 1992, Max caminha com Treut, enquanto 

sua voz conta o processo que vivem: 

Basicamente o que se faz é encontrar um psicólogo, ou algum tipo de 

conselheiro, depois de terem examinado você, pelo menos durante um mês, se 

eles decidem que você é sincero e talvez um transexual, você pode obter 

hormônios masculinos, testosterona. Uma a cada duas semanas, tem uma nova 

dose padrão. O que ela pode fazer mudar você quimicamente para homem. Eu 

senti isso de cara, entre três a quatro horas. Foi uma experiência muito intensa. 

Quando acordei no dia seguinte e tinha muita energia. Não podia acreditar. 

Meu Deus! Eu desci a rua e pensava: é assim que os homens se sentem (MAX 

in Generonautas)?  

 

A fala de Max é natural, sem dramas e praticamente descreve os passos de um 

transexual para iniciar o processo de transformação de mulher para homem. O personagem 

não comenta nada a respeito do debate em torno da necessidade da patologização da 

transexualidade. Ele diz que é só “encontrar um psicólogo ou algum tipo de conselheiro”, sem 

questionar se essa obrigatoriedade é realmente válida ou se a escolha não deveria estar 

atrelada a um documento fornecida por um profissional da área de saúde mental. Esse não 

parece ser um problema para ele, nem para a cineasta. 

Vale lembrar que transexualidade ainda hoje é considerada uma doença, sendo 

catalogada tanto no DSM IV - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 

APA (Associação de Psiquiatria Norte-Americana) quanto no CID-10 - Código Internacional 

de Doenças, classificação da OMS (Organização Mundial da Saúde). Esse, aliás, é outro 

momento de proximidade com a teoria queer: a discussão da patologização da identidade 

trans. Se não há oposição aberta, ao menos o filme não quer trazer à tona a discussão em 

torno do diagnóstico de transtorno de identidade de gênero. Judith Butler, um dos principais 

nomes dos estudos queer, critica a realização deste diagnóstico para que o sujeito trans possa 

dar início ao processo de redesignação sexual. “Minha visão é a de que as instituições sociais 

e médicas devem afirmar o transgênero como uma importante realidade psíquica e social e 

fornecer assistência que permita a transição livre da patologização. Considero muito doloroso 

que as pessoas tenham de se submeter a essa patologização para obter assistência e 

reconhecimento”(BUTLER, 2013, p. 29).  

 A discussão em torno da questão da patologização da transexualidade tem crescido nos 

últimos dez anos, sobretudo nos Estados Unidos. No Brasil, já é possível alguns protestos de 

ativistas contra patologização das identidades trans. Em termos mundiais, há os que defendem 
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a cirurgia atrelada apenas ao desejo do paciente, uma vez que o conceito dado pela medicina 

sobre a experiência transexual se baseia em valores morais da cultura heteronormativa. Por 

outro lado, há grupos que sustentam que essa norma deva ser mantida porque permite que seja 

atestada uma patologia, promovendo o acesso a vários recursos médicos e tecnológicos 

necessário a uma transição (BUTLER, 1995).  

Receber o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero - TIG - é ser, de 

certa maneira, considerado doente, errado, disfuncional, anormal e sofrer 

uma certa estigmatização em consequência desse diagnóstico. Assim, alguns 

psiquiatras ativistas e pessoas trans têm argumentado que o diagnóstico 

deveria ser totalmente eliminado, que a transexualidade não é um transtorno 

psiquiátrico - não devendo ser entendida como tal - e que as pessoas trans 

estão engajadas em uma prática de autodeterminação, um exercício de 

autonomia (BUTLER, 1995, p.96). 

 

Todas estas questões, polêmicas, como dito, são ignoradas pelo documentário. Apesar 

da ênfase ou do resgate de Max, que poderia acionar uma trilha para a inserção do tema, pois 

ele, em 1999, afirma ter planos para realizar a cirurgia, esta não é problematizada. O 

personagem é seguro ao apontar suas mudanças, mas elas são apresentadas de forma linear e, 

até mesmo, superficiais. É assim que ele realça ser loiro em 1999 e brinca com o fato de se 

sentir mais homem agora, após a retirada dos seios. Internamente, acredita que também tem 

novos valores que o levam a se sentir um homem biologicamente falando e, portanto, mais 

passível de ser aceito na sociedade. Suas transformações também foram narradas em um livro 

de sua autoria. E, para encerrar esta sequência, ele diz, sorrindo:  

Estou planejando fazer uma operação genital quando puder pagar. Vou ser 

exigente. Vou querer a mais simples e não-invasiva forma de cirurgia. Que é 

qual? Vou ter bolas. Acho que se precisa de grandes bolas num mundo como 

este. Vou ter o tipo mais real  possível, é certamente possível, vou ter meu 

pequeno pau, que é basicamente a libertação do pênis clitorial, que cresceu 

bastante. E eu basicamente faço o que eu sempre fiz com o sexo: cingir-me a 

um ´dildo´, explorar, ser inventivo, usar a imaginação, o que funcionou bem 

(MAX in Generonautas). 

 

A exposição clara de Max em escolher pela cirurgia de mudança de sexo exibe o 

desejo do personagem em optar pelo gênero masculino por inteiro, valendo-se do conceito 

heteronormativo. Ele fala abertamente que pretende ser um homem e não quer estacionar no 

chamado “terceiro sexo” ou apenas transitar pelas identidades de gêneros. De todos os 

personagens do filme, Max é o único que deixa claro esse desejo. A escolha da diretora por 

mostrar a vontade do personagem, que dialoga com a heteronormatividade, direciona o 

documentário na direção da liberdade individual em termos de orientação sexual e identidade 

de gênero.  
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4.4 O caminho do meio  

Em seu percurso em busca da diversidade em ternos de gênero e sexualidade, a 

diretora ainda, na sequencia no interior da clínica, insere outras duas questões relativas a 

corpo e ao gênero: a intersexualidade e a androginia. Ficar no meio do caminho em termos de 

identidade de gênero parece ser opção para várias pessoas e, por isso, não passa despercebido 

na produção. Uma das principais personagens do filme que traz o tema intersexo, pouco 

explorado, nos documentários até então, ingressa no documentário na clínica. A cena começa 

com um plano geral de um corredor. Entramos para uma sala e a voz off de Treut anuncia  um 

encontro seu  inesperado com outra pessoa que não se enquadra na normas fixadas pela 

sociedade conservadora: “Encontramos Hilda por acaso na ‘Clínica Transgênera’ de São 

Francisco. Achei ela muito atraente e extrovertida”. A informação remete a um processo 

reflexivo no momento em que a diretora mostra como ocorreu a participação de uma 

entrevistada, bem como a mudança de roteiro no meio do caminho, em função das notícias 

que encontrava no percurso. 

Após a narração, a personagem é atendida por uma funcionária que solicita 

informações à paciente: “Então, você está mais nos cuidados primários”? Hilda responde: “Eu 

tenhas certas características femininas e masculinas. Queriam me dar hormônios na 

puberdade, então isso me classifica como intersexuada”. A partir daí, começa o off de Hilda. 

Em meio à sua fala, aparece o seu close up. A entrevista aqui ocorre com ela olhando para a 

câmera. Parece explicar: “Intersexuada é só o termo moderno para ´hermafrodita´. Sempre me senti 

diferente. E não sabia colocar em palavras. Só senti que eu não era como outras mulheres. Como 

minha mãe, ou minha irmã ou as garotas na escola”. A personagem revela que na adolescência, a 

pouca informação sobre o assunto, a deixava sem respostas sobre o seu próprio corpo e sua 

sexualidade.  

Enquanto continuamos ouvindo o depoimento de Hilda, vemos imagens de arquivos 

da entrevistada. As fotos trazem Hilda jovem. Na primeira, em close up, ela está bem 

maquiada e com cabelos impecavelmente penteados. Hilda comenta que no início da 

juventude, numa tentativa de “adequação” ao mundo heteronormativo investiu em roupas 

femininas e maquiagem, o que é comprovado pelas fotos que aparecem sobrepondo a fala da 

personagem. O off de Hilda continua. Ela justifica o fato de vestir-se com roupas 

supostamente como sendo femininas. “Ter uma sexualidade agressiva não era adequado. 

Estava louca para assumir. Tive paixões por garotas toda minha vida e durante o colégio. 

Também naquela época comecei a transar com mulheres”. Nesse momento, ela diz que foi a 

partir daí que percebeu que, mesmo se considerando, na época lésbica, era diferente de outras 
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mulheres. Em nova sequência, Hilda informa que com o tempo abandonou o comportamento 

mais feminino e experimentou outros caminhos mais próximos do masculino. “Eu tinha uns 

19 anos onde passei uma grande transição e me sentia mais masculina. Eu estive indo e vindo. 

E depois finalmente eu desisti da aparência feminina, essa coisa draga como eu pensava. 

percebi que estava escolhendo algumas roupas para que meu corpo parecesse mais feminino. 

Em off :   

Eu sabia que havia certas roupas que se as vestisse não ficaria diferente de um 

homem. Comecei minha experiência observando os homens e descobri como 

era ser um homem: como os homens se movem, conversar a energia que eles 

têm. E foi assim o meu processo e auto-aprendizado de como ser um homem. 

Foi bizarro, foi louco. Eu comecei a escrever um livro sobre isso, porque foi 

como aprender um novo comportamento. Fiz de tal forma que diferentes 

rapazes onde eu trabalhava, chegaram a pensar eu era um super garanhão. Me 

diziam: ‘uau, você tem uma motocicleta grande e uma mulher cada dia´. Não 

tinha uma cada dia (Hilda in Generonautas). 

 

Os intersexuais, mais conhecidos como hermafroditas, estão entre os exemplos de que 

esse processo heterossexual normativo pode ser transgredido mesmo no nascimento. Nesse 

aspecto, vemos mais uma intervenção de Sand Stone. O texto fala do grande número de 

pessoas intersexuais no planeta e como essas pessoas ainda são tratadas como “anormais”.  

O número de pessoas que nascem com a genitália de mais de um sexo é maior 

do que podemos pensar. Mas alguns médicos servem como controladores das 

nossas expectativas sociais em como gênero se opera. Então eles mudam o que 

se chama de ‘genitália ambígua´  para torná-la mais reconhecível como 

masculina ou feminina. Se pudéssemos enxergar se permitíssemos que as 

pessoas crescessem como nasceram descobriríamos que existe uma variação 

de identidades, bem maior que a física do que pensamos existir (Stone in 

Generonautas).  

 

O que Stone fala off é a voz contrária às regras de gênero e sexuais à época em que o 

filme foi produzido. O áudio critica claramente as intervenções médicas que insistem em 

“reparar” o indivíduo que nasça com dois órgãos genitais: o masculino e o feminino. A 

“correção” é feita, muitas vezes, na infância sem que a criança possa interferir sobre o que ela 

sente ou deseja. O texto quer nos convencer que as normas vigentes são falhas em relação às 

classificações sexuais, pois não levam em conta as singularidades que cada pessoa possa 

trazer consigo. No caso específico dos hermafroditas, a sociedade patriarcal pode ser ainda 

mais perversa quando a opção do sexo da criança é recomendada por médicos jogando para o 

futuro o que uma intervenção como esta possa trazer ao sujeito, quando compreender que seu 

sexo biológico foi arbitrariamente escolhido por terceiros. 
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 O meio do caminho parece ser o porto seguro para a personagem Hilda ao menos no 

tempo da produção do filme. “Agora estou tentando voltar e habitar o meio termo que sinto 

que sou eu. O meio termo é um local onde as pessoas não têm muita certeza do que você é”. 

Em seguida, da mesma maneira que os outros personagens, Hilda revela que do jeito que é, 

sente-se confortável em São Francisco: “Aqui eu posso ser eu mesma”. Em outros momentos 

do filme, a diretora retoma à multiplicidade de identidade de gênero, aos atravessamentos e ao 

“meio termo”, definição de Hilda em um destes trechos, Anie está em plano aberto, próximo 

ao mar, e se refere ao sobe e desce da maré para elucidar sua visão sobre sexo e gênero. 

“Estão sempre mudando, às vezes você é um pouco mais homem, às vezes mais mulher, às 

vezes quer se vestir gatinha, às vezes um bofe”. Aqui mais uma referência à teoria queer 

quando indica que o gênero está livre dos rótulos que nos classificam a partir das roupas ou 

comportamentos que separam homens e mulheres. Ela continua: “Às vezes se sente agressiva, 

às vezes passiva, às vezes se sente no meio. Então você vê que tudo está sempre mudando, 

como a maré”. Ela encerra, em tom descontraída, sorri: “Essa é a minha filosofia do dia”. 

Depois do texto da Annie, há mais duas intervenções finais de professora Jones:  

Como generonautas nós procuramos através do mar do desejo. Como 

‘personautas’ procurávamos  através do mar da simples identidade. Como 

gênero estamos olhando através das formas pelas quais nos diferenciamos dos 

outros em temos de espectro de desejo (JONES in Generonautas).  

 

Desejo este, que Jord Stone em outra cena, faz questão de dizer que não tem nome 

nem segue regras. Temos o close up dele, deitado novamente em seu sofá vermelho. Sua fala 

e sua experiência descontroem o discurso da garantia que ter nascido com um sexo biológico 

significa que seguirá o gênero correspondente e, além disso, seguirá a orientação sexual 

determinado pela genital com a qual veio ao mundo. Pelo contrário, Jordy aborda o desejo 

como um lugar sem endereço específico. “Descobri na minha vida, através da experiência 

com a transexualidade, e não apenas nela que meus desejos mudam como eu mudo. Muitas 

mulheres se interessam por mim, mas não estou retornando esse interesse sexualmente no 

momento”.  

As duas falam dos personagens Jordy e Annie novamente localizam a teoria queer. O 

ponto central da levantado aqui é o da recusa às classificações tradicionais que estariam, de 

acordo com os referidos estudos, diretamente ligados à distribuição de preceitos e papéis para 

os âmbitos feminino e masculino de acordo com a lógica heternormativa. Para Annie e Jordy, 

afirmar que sexo, gênero e desejo é um entrelaçamento natural e coerente é um erro. 

BUTLER (2014) problematiza essa naturalidade do desejo ligado ao sexo. Ela afirma: “Não 

estou certa de que me engajo em uma ´desconstrução´ do par sexo/gênero, mas certamente 
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emprego formas desconstrutivas de leitura para mostrar como a autoidentidade de categorias 

sociais revela-se mais complexa do que pareceria à primeira vista (BUTLER, 2014, p.29).  

A androginia também está presente no documentário. Em certo trecho, Stafford revela 

que sua aparência física lembra tanto o masculino e o feminino. Ele se sente bem assim. 

Apesar de já ter usado testosterona por um tempo, seus traços são finos. O personagem conta 

que suas características físicas já lhe renderam dinheiro entre 1987 e 1992, quando foi 

contratado como modelo por diferentes revistas de moda sempre realçando a aparência 

andrógina. Enquanto, ele narra a experiência, a tela é preenchida com algumas das fotos 

publicadas.  

Retornando às personagens, Susan Striker, é escritora, historiadora transexual (homem 

para mulher). Diferente do senso comum, Susan não tem o estereótipo de mulher indicado 

pela sociedade patriarcal. As roupas que usa não podem ser consideradas, à luz da sociedade 

heteronormativa, femininas ou masculinas. Alta, Susan, cabelos longos e roupas largas, tem 

uma aparência andrógina. E segue assim por todo o documentário.  

Nesta perspectiva, cabe retornar a experiência de Hilda Vilario ao afirmar que “fica 

bem tanto com o corpo masculino e feminino”; namora homens e mulheres, e usa roupas 

socialmente reconhecidas como “femininas ou masculinas” de acordo com sua vontade. O 

depoimento de Hilda, com direito a muitos sorrisos da personagem, traduz em palavras e 

imagens o direito da mulher em ser livre e ter prazer com o gênero que deseja sem culpa. Ou 

seja, ela subverte ordens e códigos e representações sociais, como sugerido pela pauta das 

reivindicações feministas da época.  

Em certo momento, Stafford também faz ligação com o descompromisso de  se atrelar 

ao batismo de identidade que os indivíduos recebem na infância: menino ou menina.  Na 

metade do filme, a personagem revela que, com o tempo, descobriu que não quer adotar 

nenhuma identidade de gênero; parou de tomar testosterona e que está feliz assim. Enquanto 

ele fala, sentado em sua varanda, vemos ensaios fotográficos dela com roupas de homem, de 

barba usando vestido etc. Voltamos e ele diz: 

Eu acho que fazemos coisas na vida para mudar a aparência ou mudar a 

pessoa que somos. Algumas pessoas mudam de cidade e assumem uma nova 

personalidade, outra cortam o cabelo, outras deixam um bigode, ou barba ou 

raspam. E a personalidade se vai alterando ao mesmo tempo. Tem pessoas que 

fazem piercing e tatuagens, outras tomam testosterona. Não tenho tomado 

testosterona faz dois anos. Parou de ter sentido pra mim. Não sei se vou ou 

não voltar a tomar. Decido quando tiver a fim” (STAFFORD in 

Generonautas.  

: 



94 

 

LOURO (2000) lembra que os corpos são expressados pela cultura e dinamicamente 

alterados por ela. As características que compõem o corpo acabam formando uma marca fixa, 

uma identidade. “E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si; em consequência, 

esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades nem inconstância” (p.8). De 

forma geral, classifica-se a identidade de gênero, sexual ou étnica de acordo com suas 

características biológicas. E deduz-se que ambos seguirão fixados de forma natural. A autora 

argumenta que essa relação é muito mais complexa do que se admite.  

Stafford é a personificação dessa complexidade apontada por LOURO (2000). O 

artista não se define como homem nem mulher. Ele não se preocupa com os rótulos, ou 

divisões estabelecidas pela sociedade patriarcal ou com as discriminações às pessoas que não 

cabem nessas classificações. “Não me importo realmente com gênero. Deixo as pessoas 

pensarem o que quiserem e se ficam confusas as deixo confusas. Não tenho uma resposta para 

elas. Stafford continua firme, seguro. Ele associa os novos debates a respeito de gênero aos 

avanços da sociedade: “Sim, a confusão de gêneros é um pequeno preço a ser pagar pelo 

progresso social”. Eles podem aprender a conviver apesar do gênero, não preciso disso para 

me sentir bem”. Nesse momento, ouvimos o off de Monika Treut:. “Como prefere que se 

dirijam a você? “Ele ou ela”. Stafford responde: “Tanto faz, desde que não exista ironia”.   

 

4.5 Um investimento afetivo
37

 

A ironia, assim como o sarcasmo alheio, que costumam acompanhar a vida de 

transexuais e transgêneros, como Stafford, são também condenáveis em Generonautas. A 

construção dos personagens não obedece a lógica de abordar um grupo com caricaturas ou 

estereótipos. Tampouco há distanciamento entre o realizador e os personagens, tendo o 

entrevistado o papel de exótico possuidor de práticas antinaturais. Pelo contrário, logo nas 

primeiras cenas, Treut faz questão de mostrar sua proximidade com alguns dos seus 

entrevistados. No início de uma cena, vemos um grupo de pessoas que conversa numa 

calçada. A diretora de costas entra no plano, atravessa a rua, segue até eles e é recebida com 

sorrisos e abraços por alguns daqueles que estarão no documentário. Uma delas é apresentada 

pelo off: “Estou muito feliz que Annie Sprinkle, a minha artista preferida. Se mudou 

recentemente para a cidade de São Francisco. Annie apoia pessoas transgêneras há muito 

tempo.” Após a narração, surge o transexual Tomboy. Ele é apresentado a Annie de maneira e 

informal, trocam elogios: “você é lindo”, diz ela, sorrindo. Ele responde: “você também” e a 

                                                           
37

 Não pretendemos aqui discutir o conceito de afeto. 
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abraça. Ela se empolga: “vai ser um grande filme”. Em seguida declara para a câmera: “É o 

meu tipo de homem, de mulher, pessoa”. Ele a beijo carinhosamente no rosto. Sorriem.  

Parece o anúncio de uma divertida incursão no mundo daquela cidade e alguns de seus 

moradores. Uma celebração de todos ali sem papéis hierárquicos definidos.  Essa inclusão da 

diretora no filme é a marca de sua militância. Parece-nos uma adesão ao modo participativo, 

parte dos seis modos de representação documental (poético, expositivo, participativo, 

observativo, reflexivo e performático), segundo Nichols (2005) que é o contrário do modo 

observativo.  

Para o autor, nesta forma de representação, o cineasta está ali, como sugere o tempo, 

para participar efetivamente, criar, instigar e, sobretudo, provocar situações com suas 

entrevistas. Ele fica visível em vários momentos com seus personagens. É o que faz Treut em 

Generonautas. Somos levados a acreditar que a proximidade visível entre a diretora e os 

personagens sinaliza uma espécie de relação de cumplicidade entre o realizador e 

personagem. Há outros momentos semelhantes. Entre eles, destacamos uma das intervenções 

de Susan. Nela,  a professora  aparece em close up que olha desconfiada para a câmera. Corta 

para outro plano agora dela sorrindo. Depois outro com Treut também sorrindo, ao lado de 

sua pequena equipe. Em outro plano aberto, Susan tira fotos de todos.  

No que diz respeito à ética, É possível afirmar que a diretora não ultrapassa os limites 

da responsabilidade diante de seus entrevistados em relação ao que deve ou não ser mostrado, 

como indica Freire (2007). Ao se debruçar sobre a questão autoral do filme de não-ficção, o 

autor problematiza as escolhas de ordem ética e estética do realizador em relação a seus 

personagens: “No caso do documentário: o que pode ser mostrado? E aquilo que pode ser 

mostrado, como deve sê-lo?” (p.4). A documentarista se apresenta de forma respeitosa, não 

interrompe. Está presente fisicamente também no filme, se relacionando com todos.  

As cenas finais seguem no caminho participativo. Em sequencia que fecha o 

documentário, a diretora reúne todos os personagens do documentário no já referido Club 

Confidencial. Jord Stone e Stafford, sócios da casa, são os primeiros a aparecer, estão 

nitidamente felizes. Aos poucos, vão chegando os frequentadores cotidianos. Com eles, 

vamos reconhecendo alguns rostos. A edição fica ágil. Treut aparece bem à vontade entre os 

presentes.  É perceptível uma maior intimidade entre eles desde o jantar com parte dos 

participantes, citado acima.  A diretora recupera o início do filme, quando indaga: “Qual o 

melhor lugar para aprender sobre novas identidades e ainda fazer e ou promover novos 

encontros e amizades?.” 
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Já próximo do fim, vemos Sand Stone, a especialista, em mais uma intervenção. Desta 

vez, em um quintal bonito ao lado da piscina, brinca com a câmera e filma parte da equipe. 

Treut aparece bem próxima da câmera, ri, interage com a entrevistada. Uma demonstração de 

que a relação realizador/personagem não é hierárquica. Pela primeira vez em todo o 

documentário, Sand se prepara para discorrer sobre um tema ao ar livre. Temos um novo 

close up da professora universitária, que continua falando para a câmera, como se olhasse 

para o espectador.  

No novo cenário, em vez do azul fechado, o fundo é o verde das plantas do jardim. É 

dia e a luz é natural. A montagem é alternada entre close up e plano aberto. Em meio à 

elucidação, ela levanta, aproxima-se da câmera e aponta para a câmera como se dissesse: 

“estou falando com você”.  Após o corte, ela surge, soltando uma gargalhada, já à vontade 

com a equipe.  

Gênero é uma série de sinais que mandamos uns para os outros. Isso envolve 

espaço pessoal e distância psicológica que é a área onde você tenta se incluir, 

que pertence a você. Para a mulher é menor do que é para o homem. O tom de 

voz para o feminino: a inflexão ascendente, para o masculino descendente. 

Roupa é opcional. Como nos transformamos e aos outros à nossa volta? Se 

mudando de um espaço estreito para um maior, para um espaço de maior 

distância psicológica, caindo na situação em que o seu espaço invade o outro e 

você se tornou inquestionavelmente o espaço do masculino é isso que 

procuramos é isso que precisa aprender a fazer. (STONE in Generonautas). 

 

Por fim, o ponto de vista defendido pelo filme, como dito anteriormente, claramente 

militante, é o da negação da heteronormatividade compulsória, as identidades de gênero fixas 

e mesmo as orientações sexuais consideradas imutáveis. Em lugar das antigas nomeações, 

propõe, devemos dar lugar à riqueza e a fluidez de gêneros e desejos, em benefício das 

escolhas, da democracia.   
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5. DE GRAVATA E UNHA VERMELHA: ATIVISMOS COTIDIANOS NO REINO 

DO EU 

Você tem que imaginar que a fonte disso é um modelo de 

classificação, baseado no que tem entre as pernas. Eu digo: daqui a 

uns duzentos anos, eles vão achar nós uns primitivos. Classificar as 

pessoas em função disso? (LANZ in De Gravata e unha vermelha) 

  

Neste capítulo, faremos a análise fílmica do documentário De gravata e Unha 

Vermelha (2014), dirigido por Miriam Chnaiderman. Buscamos compreender como o 

documentário aborda a questão de gênero e sexualidades, tendo em vista a desconstrução, 

promovida pelo filme, de algumas normas criadas e protegidas - além de reiteradas - 

historicamente, pela sociedade, no tocante ao corpo e sua relação com o binarismo feminino e 

masculino. Nesse sentido, destacaremos o papel da vestimenta, dos gestos e da aparência, na 

defesa que o documentário faz da existência de múltiplas e transitórias identidades, uma das 

marcas da contemporaneidade, tal como indica Hall (2011).  

Dentro desta proposta, tomaremos como indicativos alguns itens para auxiliar na 

interpretação do conteúdo exposto na obra. Interessa pensar sobre o sentido da noção da 

diversidade de gênero e sexualidade, apresentado pelo documentário, e como ele é 

transmitido. Para tanto, nossa análise focará, particularmente, os seguintes pontos: que tipo de 

voz é predominante? Quais os recursos sonoros, visuais e narrativos que se sobressaem? Qual 

o perfil dos entrevistados? Há ideias que se contrapõem ao ponto de vista do filme? Qual a 

relação entre a realizadora e os personagens? Importante salientar que interessa mais refletir 

sobre a obra a partir da discussão acerca das várias possibilidades de viver a orientação sexual 

e o corpo e menos a qualidade do filme.  

 

5.1 Estrutura  

Miriam Chnaiderman é psicanalista e, desde 1994, se dedica também a dirigir 

documentários sobre pessoas e temas associados à exclusão, perdas, abandono, 

reconhecimento social etc. Exemplos nestas perspectivas podem ser encontrados em pelo 

menos duas de suas obras anteriores à De gravata e unha vermelha. Um deles é Dizem que 

sou louco (1994), documentário que acompanha moradores de rua, buscando identificar entre 

eles quem são os chamados loucos e os desempregado, filhos da desesperança e, assim, a 

partir da classificação, perceber as diferenças claras e sutis entre eles. A outra seria 

Sobreviventes (2008), filme que aborda o universo de pessoas que estiveram expostas a 

situações terríveis decorrentes da experiência de quase-morte e dão testemunho de como 

conseguiram sobreviver e seguir convivendo com a lembrança de seus dramas. 
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De gravata e unha vermelha (Miriam Chnaiderman, 2014) segue na mesma linha da 

abordagem social. O documentário, de 84 minutos, articula já no título um imbricamento de 

gêneros significativos: a gravata, um artigo mais associado ao masculino, e a unha vermelha. 

Ou seja, a diretora opta pelo conectivo “E” que soma, em vez de “OU”, o que permite inferir 

que a proposta é conectar os dois elementos em um único corpo. Diagnóstico reforçado por 

um artifício presente no filme: em planos inseridos como comentários - ou seja, não integram 

os depoimentos - a maioria dos entrevistados usa uma bolsa em formato de gravata e posam 

para a câmera. 

Componente histórico do traje masculino e quase sempre associada à elegância, a 

gravata amplia as possibilidades de interpretação, na medida em que é entrelaçada à unha 

vermelha - um estereótipo de sensualidade nas tipificações da femme fatale - formando, 

portanto, um duplo de elegância e sensualidade que caracteriza um determinado olhar sobre a 

realidade das reações ao binarismo de gênero. Ou seja, tal articulação simbólica tanto pode ser 

vista como enfatizando os estereótipos de "poder", como remeter - o que nos parece adequado 

– ao universo da valorização da aparência, como contraponto aos dilemas existenciais dos 

transgêneros. Ao abordar as subjetivações transexuais, transgêneras, travestis e gays, 

considerando a vestimenta como uma aliada do ato transgressor, o filme de, certa forma, se 

aproxima das subversões contemporâneas às diferentes normas heterossexuais. 

Em 2014, o filme estreou no Festival É tudo Verdade. Desde então, foi exibido em 

diferentes mostras de cinema. No mesmo ano, em novembro, conquistou o “Prêmio Felix” no 

Festival do Rio, concedido aos melhores filmes com temática LGBT do evento, na categoria 

Melhor Documentário.
38

 A cartunista Laerte foi a principal motivação para a produção do De 

gravata. A inspiração deve-se ao fato de ela, aos sessenta anos, passar a se vestir de mulher e 

assumir, publicamente, a sua mudança de identidade de gênero. Contudo, a diretora, ao iniciar 

a pesquisa para o filme, ouvir de Laerte que ele não queria se identificar como transexual, o 

que chamou a atenção da documentarista que começou a procurar outras personagens. Já 

neste processo de investigação, a realizadora se deparou com vários sujeitos que rompem com 

a naturalização das práticas cotidianas, destinadas ao que é ser homem e mulher, reinventando 

seus corpos de formas distintas. E assim decidiu abrir o roteiro para outros personagens além 

dos que integram a comunidade trans.
39

  

                                                           
38

 A diretora já havia sido premiada, em 2003, na edição do “Femina”, festival de cinema feminino pelo filme 

Procura-se Janína (2003). 
39

 Informações retiradas do Depoimento de Miriam Chnaiderman, após a exibição do filme no festival É tudo 

Verdade, em janeiro de 2014. 
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 A obra conta com 16 entrevistados, oriundos de várias cidades e distintos quanto à 

formação, idade e classe social. Eles compõem um painel em que o corpo aparece como um 

lugar plural e não como forma física, que expressa diferenças sociais simbólicas e sociais 

entre masculino e feminino. A diretora optou por mesclar pessoas conhecidas no meio 

artístico e cultural com outros menos conhecidos e/ou anônimos. Entre as figuras mais 

notórias, estão o cantor Ney Matogrosso; a cartunista Laerte; a atriz e cantora, Rogéria, e o 

cantor Bayard, do extinto grupo Dzi-Croquettes. Os outros 12 entrevistados, como já 

colocado, são menos conhecidas ou até desconhecidas do público: Dudu Bertholini (estilista), 

João Nery (considerado primeiro transexual operado no Brasil), Johnny Luxo (clubber e dj), 

Candy Mel (da Banda “Uó”), Letícia Lanz (presidente da Associação Brasileira de 

trânsgênero), Eduardo Laurentino (designer de chapéus), Walério Araújo (estilista de drag-

queens), Leo Moreira Sá (ator), Dudda (estilista de homens que se vestem de mulher), Taís 

Gomes (transexual que aguarda cirurgia), Bianca Exótica (professora) e Samantha 

(profissional do sexo). A escolha por um grupo diversificado demonstra o interesse em 

apresentar um Brasil, da metade dos anos 2000, onde pessoas distintas vivem a diversidade 

fora das classificações fixas de identidade de sexo e gênero. Além disso, a variedade de locais 

indica que essa realidade também já não é exclusividade das grandes capitais do país. "As 

categorias são empobrecedoras. A sexualidade é múltipla. É lindo que cada um possa viver do 

seu jeito" (CHNAIDERMAN, em entrevista)
40

.  

A posição social dos entrevistados não interfere na hierarquia dos personagens. Laerte 

tem o maior número de inserções, assim como suas tiras (Imagem 11) atravessam vários 

momentos do documentário Em seguida, aparece o praticamente desconhecido do grande 

público, o estilista Dudu Bertholini, que além de participar como entrevistado, conduz a 

narrativa, cumprindo o papel de entrevistador/provocador. É com ele que entrevistados 

interagem (Imagem 10). No entanto, ele não aparece ao lado de todos os retratados. Bertholini 

se define sem identidade de gênero. Em certo momento do documentário, ele diz: “eu sou a 

pessoa que.. não quero estar no estereótipo do masculino, não quero estereótipo do feminino, 

eu quero mais é descobrir uma maneira única e minha de ser”.  

A escolha de Bertholini, no entanto, se deve ao acaso. Segundo Chnaiderman, ela o 

conheceu numa padaria, frequentada por senhores conservadores. Foi atraída, então, por 

aquele homem alto, magro, com trajes coloridos e femininos que usava. A naturalidade dele 
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 Entrevista para o jornal Folha de São Paulo (cotidiano/03/04/2014), disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/04/1435038-longa-de-gravata-e-unha-vermelha-embaralha-

diferenca-de-generos.shtml. 
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chamou a atenção da diretora que o convidou para fazer as entrevistas do filme.
41

 O cartaz do 

filme também tem a imagem de Bertholini, o que demonstra que a forma como ele se veste 

pode ser vista como uma espécie de síntese da proposta do filme ou, pelo menos, do mote do 

documentário (Imagem 9). Outra personagem que ganha destaque é a ativista Letícia Lanz, 

que também é Mestre em Sociologia, pela Universidade Federal do Paraná, tendo concluído o 

pós-graduação em 2014, aos 62 aos de idade.
42

 Suas aparições são fortes. Sua história de vida 

é singular, seus depoimentos contém um tom politizado, engajado e emocionam. Ela concede 

a entrevista em bar/café aconchegante. No espaço, não há clientes. Só a personagem e a 

equipe do filme. Assim como Lanz, os demais entrevistados também estão em locais que 

parecem expressar suas identidades. Desta forma, mostram-se à vontade, seguros. Ney 

Matogrosso, por exemplo, gravou sua participação num cenário que domina, ou seja, sua casa, 

local onde prefere conceder entrevistas.
43

  

 

.                   

Imagem 9 - cartaz do filme                     Imagem 10 -  A cena retrata um dos depoimentos de Laerte. 

                                        Neste momento, é a cartunista quem conduz a entrevista.                                                                                                              

 

Em uma sequência, a câmera acompanha a visita de Lanz, que percorre o local 

(imagem 13) onde falará de sua trajetória. Enquanto a entrevistada observa o espaço, ouvimos 

a música Super-Homem (a canção), de autoria de Caetano Veloso, na voz de Gilberto Gil
44

. A 

melodia continua A melodia continua em BG (background). Em seguida, com Laerte. O 

primeiro plano da sequência foca os pés da cartunista. A câmera sobe, em pan vertical, 

                                                           
41

 Informações retiradas do Depoimento de Miriam Chnaiderman, após a exibição do filme no festival É tudo 

Verdade, em janeiro de 2014. 
42

 O título da dissertação de Letícia Lanz é “A pessoa transgênera: entre a transgressão e a conformidade com as 

normas de gênero”.. O trabalho faz parte das referências bibliográficas desta pesquisa.  
43

 Em contato com o cantor para uma gravação de um vídeo institucional, ele informou a esta pesquisadora,  que 

prefere conceder qualquer entrevista em sua casa. 
44

 O trecho da música extradiegética é este: "Um dia, vivi a ilusão/de que ser homem bastaria/que o mundo 

masculino/tudo me daria do que eu quisesse ter" (Gilberto Gil). 
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revelando sua roupa e o plano, termina, no rosto da cartunista. Em seguida, há um plano bem 

aberto mostrando que Laerte está sentada em um sofá, tendo, ao lado, Bertholini. 

O trecho da música revela muito da transexual Leticia Lanz, que após mais de 50 anos 

como gênero masculino, decidiu viver como mulher. Tal mudança, conformo ela conta, deve-

se a um desejo que se manifestou a partir dos quatro anos de idade. O cenário onde Lanz 

concede a entrevista é coberto por objetos coloridos com um quadro de uma modelo nua por 

trás dela. Podemos compreender o local como ambiente feminino, dentro do modelo de 

feminilidade tradicional. Ao mesmo tempo, a direção de arte recria “selecionou” um universo 

com mobiliário que lembra os anos 1970. A paleta de cores utilizada é composta basicamente 

por verde e o vermelho, este último predominando no vestido da personagem. Há também 

uma televisão, modelo antigo, ligada, que transmite imagens em preto e branco desfocadas.  

Os demais personagens são inseridos, ao longo do documentário, com diferentes 

tempos nas falas e de número de inserção entre eles. Em termos de estrutura, o filme não é 

construído de forma linear. A apresentação dos personagens, no entanto, é feita de forma 

linear. Por outro lado, há uma preocupação em apresentar cada entrevistado: no primeiro 

bloco, cenas e frases curtas buscam resumir o papel que cada um irá desempenhar no 

documentário. Em termos formais, a narrativa é construída majoritariamente em função das 

entrevistas. Como psiquiatra, Chnaiderman deixa seus personagens à vontade: ela escuta 

todos e, praticamente, não intervém. Como falam de suas experiências pessoais a respeito do 

gênero e sexualidade, há momentos de entrega, segredos compartilhados e, aparentemente, 

não há a necessidade de "arrancá-los" com perguntas. Os enquadramentos ocorrem de forma 

tradicional. O personagem olha para quem lhe faz a pergunta, sem mirar o público. Apesar de 

o modelo entrevista ser a estratégia narrativa predominante, o documentário procura quebrar 

esta opção, inserindo opções artísticas que concebem certa leveza ao assunto, como por 

exemplo, as inclusões de tiras de quadrinhos da cartunista Laerte.  

O documentário apresenta, ainda, sequências em que são realizadas encenações e 

performances, além de planos em que predominam o silêncio e a solidão de algumas 

personagens, que funcionam como pequenas pausas às entrevistas. São poucos os registros de 

ações cotidianas, ou seja, o que aquelas pessoas estariam fazendo se a câmera não estivesse 

ali. A montagem alterna entre cortes rápidos - demonstrando uma proximidade com a 

linguagem de videoclipe - e sequências mais longas. Em algumas sequências, os cortes 

picotados parecem sugerir uma união das histórias individuais, transformando-as em uma 

grande memória coletiva dos transgressores, resistentes e sobreviventes da luta contra a 
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discriminação e exclusão. É quase como se as frações compusessem uma grande história da 

transgressão de gênero no Brasil 

Há, também, inclusão de imagens do filme documentário Glen or Glenda (Ed Wood, 

1953). O filme trata da questão da angústia de um homem que escondia o desejo de se vestir 

de mulher. As cenas do homem observando roupas femininas, exibidas em vitrines, em plena 

década de 1950, permite, pelo menos, duas interpretações. Uma, é a de brincar com os atuais 

sujeitos retratados - quebrando uma ordem esquemática marcada por falas alternadas - quando 

os personagens falam da liberdade com que gostam de se vestir. A outra, é a de apresentar que 

um sujeito travesti não é uma invenção do século XXI. 

Quanto à forma de exposição, a diretora opta por não usar a voz off. A voz do 

documentário é unilateral, não há posições divergentes a dos entrevistados. As experiências  

dos participantes, sem contrapontos, portanto, reforçam o argumento em favor da diversidade, 

proposta da obra. A presença do estilista Bertholini, como entrevistado e entrevistador, deixa 

essa perspectiva ainda mais evidente. Estar fora dos padrões binários como ele se auto-define, 

por exemplo, indica que o estilista não está à frente do documentário fortuitamente. Pelo 

contrário. É possível ler nessa opção que haverá muito do seu ponto de vista nos argumentos 

levantados na obra. Esta preferência por alguém que compartilha das experiências 

semelhantes às dos entrevistados para guiar o filme, aproxima o documentário ao modo 

performativo, segundo as classificações de Nichols (2005). Isso porque, segundo o autor, uma 

das características desse modelo é o da presença do diretor no filme, aparecendo nas cenas e 

dando o tom do documentário, defendendo sua opinião, a partir de sua própria vivência. Esse 

estilo, ainda segundo o autor, é utilizado com frequência por grupos e pessoas que defendem 

temas ligados a minorias exploradas, estigmatizadas etc. Assim, embora não entre em cena 

fisicamente, a personagem de Bertholini pode ser vista como um alter ego da realizadora ou, 

pelo menos, alguém sintonizado com sua visão em relação ao que discute no filme. 

Mas, apesar desta opção performática, é o modo participativo que mais se afina à 

proposta do documentário, se pretendêssemos nomeá-lo de acordo com as categorizações de 

Nichols (2005). Isso porque vemos, em alguns momentos, o entrevistado não só interferir 

(uma marca do participativo), provocando algumas respostas, mas concordando, 

entusiasticamente, com argumentações dos personagens em outras situações. Além disso, 

Bertholini também é um dos depoentes, numa inversão dos papéis onde o sujeito retratado 

assume o lugar do dono da “voz”.  

Os personagens não são confrontados nem questionados. Não há contrapontos de 

outros entrevistados. Os retratados expõem suas histórias de transgressão, de subversão, de 
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superação e discriminação da forma que lhes convêm, e, por isso, parecem à vontade. O trato 

responsável e respeitoso com que o documentário lida com os retratados pressupõe um 

compromisso fechado entre os personagens e a realizadora. Os entrevistados, em nenhum 

momento, parecem coagidos ou constrangidos na apresentação de suas histórias. Essa relação 

indica que houve um acerto entre quem filma e quem vai ser filmado quanto ao que será 

exposto e de que forma, vínculo que deve predominar no campo ético do documentário como 

defende Freire (2007).  

 

5.2 Entre a comédia e o drama: o vestir como suspensão cotidiana da regra 

 

Imagem 11 - Tiras da cartunista Laerte sobre  travestilidade são inseridas ao longo do documentário. 

 

Neste filme, a roupa é alçada a uma função bastante significativa, ou seja, ela é colocada 

como um instrumento de subversão em relação aos papéis sociais determinados pelos 

discursos sobre gênero e sexualidade. Este uso é possível porque uma das primeiras formas de 

reconhecimento de gênero “inscritas nos corpos” é como a pessoa se veste, como se exibe 

publicamente, associando seu comportamento e gestos aos construídos historicamente 

(LOURO, 2008). O depoimento de Letícia Lanz, uma mulher transgênera (ainda com o nome 

de Eustáquio), aponta para a oposição do filme ao discurso da naturalização entre sexo e 

gênero e, a partir daí, contesta a absorção do código social desempenhado pela roupa.  

 

Sempre gostei de me produzir, de ser bem Barbie e ser, inclusive, aquele 

modelo de mulher que as minhas amigas feministas costumam tanto jogar 

pedra. Mas é que eu acho que eu sou tão legal que elas me aceitam, sabe? 

Porque eu ainda tenho aquela imagem de mulher que eu acho que me foi 

roubada ao longo da vida (LANZ in De gravata e unha vermelha). 

 

Embora esteja à vontade para contar a sua história, Lanz aparece sempre tensa. Fala 

timidamente, emocionada, e, por vezes, com a voz embargada. Em algumas ocasiões, sua voz 
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fica em off, enquanto aparecem planos detalhes de seus sapatos femininos e as unhas das 

mãos pintadas de vermelho. Uma preocupação nítida em mostrar elementos femininos 

presentes na materialidade corporal da entrevistada, que se identifica como transgênero. Tal 

medida ocorre porque, como já colocado, a roupa cumpre um papel fundamental no 

documentário. A vestimenta, aqui, não está restrita a distinguir feminino e masculino de 

acordo com as normas heterossexuais. Chnaiderman opta por trazer o tema vestimenta como 

elemento livre das normas de gênero. A fala do estilista e designer de chapéu, Eduardo 

Laurentino, logo no início do filme, no momento em que ocorre a sua apresentação, reforça 

esta preocupação: “Eu sou um homem, mas eu quero, eu gosto de usar saia”. O depoimento, 

após, uma sequência em que experimenta diferentes modelos de chapéu, indica que o filme 

irá, entre outras coisas, questionar o papel da roupa na definição de masculino e feminino. 

Argumentos sobre o direito de usar o que convém ao sujeito são expostos por vários 

personagens. Em uma dessas exposições, o dj Johnny Luxo revela que desde criança, tinha 

consciência sobre sua orientação sexual (gay), e adorava se vestir diferente dos outros 

meninos, vontade que seguiu até à juventude e não foi encarada com naturalidade nem pelos 

amigos próximos. Sua fala é cortada e inserida em diferentes momentos do documentário. 

Mas todo o seu depoimento, a exemplo do de Leticia Lanz, é realizado em ambiente de 

acordo com o figurino e personalidade do entrevistado. O espaço, que remete aos anos 1950, é 

clean, tem apenas dois sofás e uma estátua de Iemanjá, no canto direito, ao fundo (imagem 

12). As cores - verde do sofá e azul escuro das paredes - combinam com a roupa colorida do 

personagem. Há o cuidado em criar um ambiente próximo da roupa e da identidade dos 

retratados também em outras cenas rápidas do filme. Por exemplo, aquelas em que vemos 

Johnny experimentando figurinos.  

Johnny Luxo conta que usa, cotidianamente, roupas diferentes que mobilizam olhares 

pelo aspecto singular dos trajes. O figurino usado por ele no documentário, por exemplo, 

lembraria caracterizações de personagens de filmes de ficção científica, mas em uma versão 

bem divertida, em que se destacam os solados largos e pesados do tênis, o macacão 

ultracolorido e um chapéu estilizado a partir desta indumentária típica da China, não por 

acaso, vista como potência mundial, hoje. Tal cuidado com o vestir ressoa no destaque que ele 

dá às roupas em seu depoimento que é também marcado por relatos de discriminação, de 

incompreensão, mas que, apesar disso, está sintonizado ao humor dos seus trajes. Esta 

liberdade de inflexão e discurso é demonstração de que a postura de ouvinte, assumida pela 

diretora, permite o registro de depoimentos que chegam próximos ao desabafo. No caso do dj, 

ganha destaque a referência que faz ao como teve que lidar com a pressão social para que se 
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encaixasse nas normas e padrões de gênero e sexualidade. O personagem lembra que, nos 

anos 1990, quando começou a frequentar a noite, por ser um rapaz muito magro, reto, com 

cara de criança e adepto de roupas consideradas extravagantes, já ouvia dos amigos que seria 

travesti. A fala denota um preconceito ligado a uma rede de significações na qual se definem 

os sujeitos. No caso dele, ser magro, ter um rosto de criança e usar roupas femininas, acabaria 

em um único e irrefutável destino.  “E isso (virar travesti) era uma coisa que eu sempre ouvia 

e eu achava engraçado quando as pessoas falavam aquilo eu falava: `gente será´? Mas a minha 

vontade não é essa. Minha vontade é de ser desse jeito que eu sou”.   

 

     
Imagem 12: como se pode conferir na imagem Johnny Luxo (à esquerda, identidade gay) concede 

entrevista num ambiente que lembra os anos 50.  Imagem 13:  Letícia Lanz (transgênera) conversa num 

espaço, cujo conceito, além de combinar com o figurino da entrevistada, remete aos anos 1970. 

 

Em outra sequência, vemos Johnny contando sobre as dificuldades em seguir um 

caminho diferente do que foi designado na infância. Apesar da confidência, o tom irônico 

suaviza o drama: “Eu lembro que meu pai tinha horror, horror ao Ney Matogrosso, porque 

naquela época o Ney Matogrosso era daquele jeito tipo ´nunca vi rastro de cobra nem coro de 

lobisomem...’ E meu pai tinha medo que eu me transformasse em algo semelhante aquilo”.  

Seu depoimento ganha suavidade pelo riso que segue à fala. Aliás, o tom cômico acompanha 

outras cenas que trazem situações presentes no cotidiano de uma pessoa trans. Letícia Lanz 

conta: “Outro dia, no supermercado com meu neto, foi engraçadinho porque ele gritou: Vô, 

compra bala para mim. Vô! E gritou alto e a moça disse: Não é vô é vó. Ele é Ele, é meu vô!” 

Letícia Lanz está casada há mais de trinta anos com outra mulher com quem se uniu 

oficialmente quando era homem. Na época em que começou a transição, o casal já tinha 

filhos, que aceitaram a escolha do, então, pai. Hoje ela tem netos. 

 Apesar de considerar que transgressão às normas e papéis de gênero a partir da 

travestilidade também pode vir por meio do humor e da crítica, aqui é necessário fazer uma 

ressalva: em função de um histórico, já destacado, onde gays são, muitas vezes, motivos de 

chacota, é preciso demarcar que a piada também pode reforçar preconceitos e fortalecer 
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estereótipos. Esta é uma armadilha que o filme não conseguiu escapar, pelo menos na 

sequência em que nos apresenta um grupo de homens heterossexuais, moradores de 

Gonçalves, na cidade do interior de Minas Gerais, que se travestem de drag queen (Imagens 

14 e 15). Dois dos personagens que se produzem como mulher à época do carnaval, com o 

intuito de participar de um concurso, contam que se preparam o ano inteiro para este dia O 

documentário entrevista os rapazes, que se declaram héteros e amigos destes participantes. 

Um dos amigos diz: “Acho que é o meio deles realizarem a fantasia deles. É porque no meio 

do ano, eles já ficam falando. Acho que eles não veem o dia de chegar o carnaval para 

poderem se vestir, se produzir”. A fala expõe, ainda que não de forma declarada, uma piada, 

associando o interesse dos participantes do concurso em gostar de usar roupas femininas. No 

entanto, tal prática estaria, para aquele local e para eles, permitida apenas em época de 

carnaval. 

   

Imagens 14 e 15: À esquerda, um dos héteros do interior de Minas Gerais e, ao lado, já devidamente 

maquiado no esforço de se caracterizar como drag queen e assim participar do concurso que elege a mais 

bonita do local. 

Outro personagem que adere à fantasia anualmente conta que começou a brincadeira 

justamente para se aproximar das mulheres. Em dado momento, revela: “Elas falavam deixa 

eu pegar no seu peitinho. A gente diz que pode e depois pega nos delas também”. A decisão 

de levar homens héteros que usam roupas de mulher, uma vez por ano, demonstra certa 

vontade da diretora em lançar nas telas o maior número possível de exemplos de transgressão 

com o corpo. No entanto, se uma deliberação desta não vier acompanhada de uma justificativa 

que aponte para o propósito, a intenção se perde. Ou pior: pode fazer o caminho contrário da 

ideia inicial. É isso que acontece com esse momento do filme. Sem profundidade essa 

sequência do filme destoa da perspectiva crítica que acompanha todo o restante do 

documentário. Não há indícios na fala dos entrevistados participantes do concurso, nem na 

dos seus amigos, de que a experiência levou a mudanças nas ações cotidianas no que diz 

respeito à revisão de preconceitos, à opressão às mulheres, por exemplo.  
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A drag queen se aproxima do objeto que o imita e, ao mesmo tempo, o expõe 

e critica. Pelo excesso e pelo exagero, escancara as normas de gênero e 

demonstra seu caráter artificial. Ela pode ser vista como um exemplo de 

subversão e também de possibilidade de agência. Mas a figura da drag não 

será sempre, necessariamente, subversiva. Por vezes, as formas paródicas de 

gênero acabam por provocar, tão somente o riso inconsequente (LOURO, 

2014, p. 34). 

 

Os exemplos contemporâneos citados até aqui se aproximam da teoria queer, 

especialmente nos estudos que se centram nas subjetividades corporais, concentrando os 

processos que constroem tais corpos subversivos como abjetos, patológicos ou anormais. Por 

isso, merecem tratamento psicológico, desprezo ou punição no aspecto social, físico e moral, 

como vimos no capítulo dois. Os corpos normais, assim chamados por entenderem e seguirem 

as regras da natureza (sexo) e combinarem às normas seu gênero, são os corpos inteligíveis, 

ou seja os héteros (BUTLER, 2003). Para Louro (2014), no entanto, os desvios e as 

“imperfeições” dos considerados abjetos, podem ser compostos por chances de reconstruções 

subversivas da identidade e até mesmo para a constituição de novas concepções de gêneros. 

Neste caminho, o filme de Miriam Chnaiderman traz personagens que nos fazem refletir a 

respeito da infinidade de escolhas que qualquer indivíduo pode fazer com o seu corpo, 

passando pela roupa e a aparência e, também, pela escolha do gênero e para quem vai 

direcionar o seu desejo.  

A perspectiva da subversão aos comportamentos preestabelecidos presentes no filme 

não está apenas nos personagens que usam seus corpos fora dos padrões, no cotidiano, mas é 

representada também nas manifestações artísticas. Além das tiras de Laerte, temos mais 

formas de expressão contestatórias de outros dois personagens: Ney Matogrosso e o 

integrante do Dzi Croquettes, Bayard Tonelli, cujas carreiras foram embaladas pela 

transgressão de normas durante a ditadura militar no Brasil. O primeiro narra sua experiência 

à frente dos Secos e Molhados, banda de sucesso nos anos 1970, enquanto Bayard Tonelli  

fala de seu trabalho no grupo teatral que, na mesma década, quebrou tabus em suas 

apresentações ao público. Este também revela histórias sobre a sua sexualidade. 

(..) Do meu ponto de vista era uma transgressão, apenas. Uma transgressão, e 

eu tinha a sorte de ter uma voz diferente, que encantou as pessoas. Porque eu 

sabia, eu via as pessoas ouvirem no rádio e ficavam enlouquecidos com 

aquela voz porque eles não sabiam se aquilo era um homem, se aquilo era 

uma mulher, o que era aquilo? Não era nem homem, nem mulher também 

(MATOGROSSO in De Gravata e Unha Vermelha). 

 

O depoimento do cantor, ao lado do entrevistador Bertholini, é corroborado por 

imagens de arquivo do grupo em atividade que sobrepõem sua fala. Segundo Trevisan (2000), 
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tanto o intérprete Ney Matogrosso quanto o Dzi Croquettes confundiram os limites entre 

feminino e masculino em pleno regime antidemocrático. “Em seus (dos Dzi) espetáculos, 

homens de bigode e barba apresentavam-se com vestes femininas e cílios postiços, usando 

meias de futebol com sapatos de salto alto e sutiãs em peitos peludos” (p.288). Ney 

Matogrosso apresentava-se, à frente dos Secos e Molhados, como uma figura andrógina, que 

rebolava ostensivamente no palco e ainda exibia uma agudíssima voz de contralto. “Homem, 

mulher, viado? Sua voz contrastava com seu corpo másculo e peito peludo. A ambiguidade 

dos Dzi Croquetes chegava nele a um verdadeiro paroxismo” (TREVISAN, 2000, p. 289). 
45

 

 

Eu pensei assim, é uma maneira que eu tenho de contestar, então eu vou ser 

uma criatura que jamais viram. Eu não queria ser mulher, mas eu não estava 

restrito ao espaço do homem porque eu criava uma figura tão completamente 

estranha que podia ser, um inseto, podia ser um pássaro, podia ser um... eu 

não sei, porque eu usava tudo (MATOGROSSO in De Gravata e Unha 

Vermelha). 

 

. 

5.3 A genitália não é marca de gênero  

Outras “personalidades” integram a narrativa fílmica que busca desmarcar os 

binarismos (homem/mulher, heterossexual/homossexual, pênis/vagina) como referências para 

identificar gêneros e sexualidades. A travesti, atriz e cantora Rogéria se apresenta, dando o 

tom da sua participação na produção: “Estou neste filme para confundir”. Sem receio de 

revelar seu nome – Astolfo Pinto - ela diz que tem “pinto” e nunca pensou em ficar sem o 

órgão. Seu depoimento é realizado numa sala que lembra um camarim da cantora. Um foto 

gigante de seu rosto estampa a parede ao fundo do cenário. Rogéria expõe sua escolha pela 

identidade feminina sem necessariamente optar definitivamente pela cirurgia de mudança de 

sexo, apesar de ter alterado o seu corpo por meio de hormônios.  

A crítica ao gênero como parte de uma estrutura biológica tem sido tema de outros 

documentários recentes. O documentário, Mr. Angel (Dan Hunt, 2013) trata da trajetória de 

vida do transgênero Buck Angel, que dá nome ao filme. O personagem passou pela 

transformação corporal, retirou os seios, tomou hormônios e alcançou o biótipo masculino, 

mas quis manter a vagina. Ativista do movimento transgênero, Buck Angel hoje é ator pornô 

e tem sua própria produtora. O filme mostra como Buck, ao mesmo tempo em que vive de 

seus filmes, também faz uso político das produções na luta contra o preconceito aos 

transgêneros. O documentário acompanha o protagonista em campanhas promocionais dos 

                                                           
45

 Para Trevisan (2000), o cantor Ney Matogrosso foi a matriz para uma geração que defendia a ambiguidade no 

âmbito da arte como Cazuza e Cassia Eller (p. 245).  
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seus trabalhos, bem como em sua atividades cotidianas sempre ligadas às causas trans. A fala 

inicial do personagem, resume a intenção do filme: "Estou tentando mudar isso, não tem nada 

a ver com meus genitais. Você entende? Só porque tenho uma vagina, não significa que eu 

não seja um homem, sabe?”  

A desconstrução de gênero, associado a uma genitália, parece ser relevante para a 

diretora. O depoimento de João W Nery (Imagem 16) e o do ator Leo Moreira expressam essa 

posição. Ambos se identificam com o gênero masculino sem optar pela construção de um 

órgão genital masculino. João Nery declara: “Eu não acho que um pênis é que faz um homem. 

Como não é uma vagina que faz uma mulher. Como não é um corpo que define uma 

identidade, um gênero”. Na mesma direção, Leo Moreira diz: “A parte genital para nós, 

transexuais, masculinos, tem umas complicações. Não existem ainda resultados muito 

positivos no mundo. Eu particularmente não quero, não tenho necessidade, sinceramente, não 

tenho nenhuma obsessão pelo falo”. 

 

 

Imagem 16: Como se pode observar, João Nery apresenta características do gênero masculino, incluindo a 

barba e o tipo de chapéu.  

João Nery concede sua entrevista numa sala, sentado com o livro “Viagem Solitária”, 

que escreveu sobre sua trajetória, em seu colo, numa demonstração de que a diretora também 

não se importaria em divulgar o seu trabalho. Ele é quase sempre filmado em plano aberto. 

Aparece sozinho. No fundo, há discos e livros, no que pode ser uma intenção em conectar o 

ambiente a um estilo acadêmico. O personagem é considerado o primeiro trans homem no 

Brasil que passou pela transformação corporal. “Eu sou um transexual. Eu nasci com um 

corpo feminino e convivi com esse corpo até os 27 anos, quando eu faço, há mais de 30 anos a 

primeira cirurgia”. 

Assim, como outras crianças trans, João Nery sofreu em sua infância por não 

compreender o seu corpo e não se identificar com uma série de expectativas que pairavam 

sobre ele. “Quando era criança, sempre me senti um menino, desde que eu nasci e eu tive uma 
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infância meio complicada, por que eu, na pracinha, sofria homofobia, né? Eu era chamado de 

Maria homem. Morria de vergonha, cheguei a um ponto de não brincar mais na pracinha”. 

Leo Moreira, outro entrevistado, passou por situação semelhante: “No meu primeiro dia de 

escola, a minha mãe me vestiu com um uniforme feminino. Ainda falei: Eu não vou com essa 

roupa, é roupa de menina. E ela, ela olhou para mim, nos meus olhos e falou: Mas você é uma 

menina”. Ele para e se emociona. No documentário, as falas de Leo Moreira e a de João Nery 

revelam a dificuldade em crescer com a sensação de ser diferente e de não ser aceito por isso. 

As  situações de constrangimento tão fortes, na memória dos dois, se inserem na 

discussão sobre as normas que devem ser obedecidas pelos indivíduos a partir das expressões 

é um menino, é uma menina (BUTLER, 2003). Tais normas, são, para vários autores, um 

conjunto de atribuições impostas: “Afirma-se e reitera-se a uma sequência de muitos modos já 

consagrada, a sequência, sexo-gênero-sexualidade (LOURO, 2008, p.15). E, considerando tais 

autores e os depoimentos no documentário, para quem não adere a este percurso - mesmo que 

seja uma criança – resta a chacota e, por vezes, o isolamento.  

Em outra sequência, João Nery aponta para a capa do livro que estampa seu rosto 

antes e depois da transformação. “Eu era um rapazinho. Eu era assim, ó. Essa cara aqui era eu. 

Esse gato aqui. Ainda tinha cabelo. Exatamente aqui eu estou com 27 anos. Foi quando eu me 

operei”. O comportamento dele, novamente expõe a liberdade do personagem para tomar suas 

atitudes dentro do filme sem a intervenção do diretor no momento da filmagem ou na edição, 

já que não há cortes. João narra sua história e sua trajetória de luta contra a homofobia. A 

busca pelo corpo com o qual se reconheceria começou durante o regime militar no Brasil e 

quando pouco se falava em transexualidade no país.  

Primeiro, ele fez cirurgia de mama, ainda jovem. Não pode retirar tudo, como queria, 

porque era proibido. Aos 27 anos, depois de já ter conseguido extrair as mamas, fez “também 

uma esterectomia, que é a retirada dos órgãos reprodutores internos. "Útero, ovário, joguei 

tudo no lixo com o maior prazer”. João também empresta o seu nome para a “Lei João W. 

Nery”, ou a Lei de Identidade de Gênero do deputado Jean Willis, que propõe a mudança do 

prenome e do gênero a pedido das pessoas que se identificam como trans, sem necessitar de 

cirurgia, hormonização, advogado ou laudo de um médico psiquiatra. O personagem revela 

sua crítica à tendência de tratar a transexualidade como patologia. “Eu não me considero um 
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doente mental. Eu acho que há toda uma psiquiatrização, há todo um poder biomédico e 

psiquiátrico com interesses para adoecer as pessoas”.
46

 

 Também na direção oposta à corrente hegemônica que impõe o que deve prevalecer 

nos comportamentos feminino e masculino, a cartunista Laerte, se diz ainda na fronteira. “Eu 

não gosto muito de dizer que eu sou heterossexual, homossexual ou bissexual. Eu sou uma 

pessoa que vivo a minha sexualidade dessa forma. Eu tenho desejo por essas pessoas de 

vários gêneros, de várias condições”. Mais à frente, ao lado do Dudu Bertholini, Laerte fala de 

uma perspectiva de quem passou a mudar o seu corpo a partir de sua identidade, por muito 

tempo, velada, mas vendo-se obrigada a entrar em outras normas com as quais não 

necessariamente se encaixa. Ou seja, a contestação do seu estado físico e, principalmente, 

com suas maneiras de mostrar ao mundo e se sentir melhor – com as roupas - e a decisão de 

mudá-lo, tem que vir obrigatoriamente ao encaixe com outras regras, diferentes das que 

seguia sendo outro gênero.  

Eu pensei em fazer tratamento hormonal porque eu achei que isso ia ter um 

resultado visível. Um resultado palpável. E, vim a saber que isso não 

acontece, não na minha idade. Então, eu ando considerando colocar implante 

de mamas, para ter seios. Eu posso destruir essas minhas argumentações, né? 

(LAERTE, in De Gravatas e unhas vermelhas). 

 

O tom contraditório do seu depoimento é percebido pela cartunista. Continuando sua 

fala, ela expõe, de certo modo, a dificuldade que tem (e outros, provavelmente, também) em 

relação a seguir ou não o modelo feminino pautado por mamas desenvolvidas, por exemplo. 

Esta ambiguidade, revelada de forma direta e clara, espelha a evidência dos embaralhamentos 

que as escolhas de gênero e sexualidade mantém. Ney Matogrosso, também no filme, declara 

que, apesar de ultrapassar os limites das fronteiras entre os gêneros com suas performances, 

nunca quis abandonar o seu lado masculino. “Em nenhum momento eu quis o espaço da 

mulher. Gosto de ser do sexo masculino. Gosto! Sabe? Gosto, gosto de ter pelos. Gosto de ser 

homem. Agora, isso não pode me restringir”. A manutenção deste trecho da entrevista na 

narrativa fílmica remete a uma vivência queer com a qual o documentário parece se 

identificar. Isto porque, o discurso do cantor se aproxima da teoria da performatividade, 

defendida por Butler (1999). Se as sociedades elaboram maneiras de regular e de materializar 

o sexo e os gêneros nos corpos dos sujeitos, e se essas instruções precisam ser renovadas 

                                                           
46

 Há várias instituições que liberaram nos últimos anos e meses o uso do nome social para as pessoas trans em 

suas instalações. Universidades, escolas e até mesmo locais de trabalho público e privado conferem agora o 

direito de transexuais de serem chamados pelo nome que lhes agrada. Apesar da importância das iniciativas, elas 

escondem um problema geral que é o da ausência de uma Lei Nacional que conceda o direito à população trans. 

Sem a lei, essa comunidade continua sempre com uma cidadania respeitada pela exceção. 
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constantemente – como vimos anteriormente nesta dissertação, há, por outro lado, há, por 

parte de alguns, a recusa em seguir o percurso imposto. De gravata e unha vermelha também 

transita pela integração às normas. A personagem Candy Mel se coloca como uma transexual 

que pretende ser mulher e já se sente como tal, de acordo com o padrão dominante e a 

concepção biológica que os colocam dentro de um projeto chamado mulher reproduzida por 

estereótipos. “Eu menstruo como mulher”. Mais à frente, ela afirma: “Bom, eu acho que a 

parte mais feliz é se sentir desejada. Você andar na rua e as pessoas falarem: Poxa, que moça 

bonita. Ou então, tipo, receber uma cantada de pedreiro”. Mel, cantora de ritmos que parecem 

misturar pop e funk, mostra uma inclinação para o discurso heteronormativo da mulher que 

necessita dos elogios machistas baseados no corpo. Este diagnóstico é reforçado pelas 

imagens de cobertura dos seus depoimentos. Enquanto sua voz, em off, revela suas posições, 

surgem, na tela suas apresentações musicais ao lado de dançarinos homens numa casa noturna 

que parece lotada. No espetáculo, os companheiros bailarinos e a cantora parecem copiar 

sistemas de outras cantoras e mulheres pop.  

 

Para mim, a cirurgia tem que acontecer. Alguma hora ela vai acontecer. É o 

que eu falo, eu tenho vários problemas sexuais, com certeza. Não sei se dá 

para observar, isso é uma coisa que eu acho que não dá, só para quem 

convive realmente comigo sabe que eu tenho dificuldade em me relacionar 

com outros homens, enfim, tenho dificuldade com isso e eu acho que para 

mim, se eu não tiver o meu corpo completo eu não vou conseguir me 

relacionar com ninguém, de corpo e alma (Mel in De gravata e unha 

vermelha). 

 

 A transexual Samantha Aguiar concebe para si o mesmo ideal de mulher, defendido 

pela cantora Candy Mel, sobretudo pelo viés machista de submissão da mulher ao homem. 

Para ela, ser mulher de verdade é não apenas aderir à performatividade, ou seja, ao conjunto 

de práticas e de performances (BUTLER, 2003), mas também reconhecer no homem uma 

certa superioridade. “Como transexual, depois que a gente se transforma, é muito importante a 

opinião dos homens, muito, muito mesmo. Porque a mulher, gente, é pro homem. Tipo assim, 

toda mulher, ela tem a sua vaidade feminina em função, às vezes, dos homens também, né?”. 

Em outra cena, ela afirma se ressentir de não ter sua vivência hetenormativa definitiva: “Eu já 

tive dois namorados na vida assim, mas aí eu nunca tive um marido certo, assim, mesmo, de 

encontrar um homem justo para estar do meu lado sempre”.  
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Imagens 17 e 18: nas cenas, as duas transexuais (Taís e Candy) já com corpo de mulher e maquiagem, que 

remete a uma escolha feminina. 

 

 Seguindo a formação convencional de entrevista, somos apresentados à Taís Souza. 

Sempre que aparece, está sentada no sofá em uma sala residencial. Na parede atrás dela, há 

um painel com sua foto e os seios à mostra. Taís conta que saiu do interior para a cidade 

grande em busca do processo transexualizador. Seu discurso é politizado. Assim como João 

Nery, condena a ausência da autonomia das pessoas trans na aprovação da cirurgia, marcando 

mais uma vez o caráter eclético dos personagens no documentário. Taís pretende fazer a 

intervenção de mudança sexo, mas deixa claro que a batalha não será fácil, pois depende de 

uma trajetória longa na qual não só o discurso médico, mas o jurídico, têm poder de decisão. 

“O Estado é que é dono do meu corpo. Ele que vai decidir por mim. E quando eu decido que 

eu tenho que aplicar silicone, botar prótese e cortar o meu pênis, o Estado diz que eu não faço 

parte dessa sociedade”.  

 A exposição de Taís, assim como a de João Nery , se encontra no discurso de setores 

LGBT e dos estudos queer contra a patologização, por acreditarem que os  transexuais podem 

mudar seus corpos sem interferência do médico e do juíz.
47

 Enquanto o Estado controla as 

mudanças radicais, no cotidiano a realidade é outra. Uma das questões mais complicadas, em 

termos de saúde pública, é o uso indiscriminado de hormônio. Taís Souza, por exemplo, conta 

que iniciou reposição hormonal a partir da observação do que ocorreu com sua mãe que teve 

que iniciar este tratamento por ter retirado os órgãos reprodutores femininos (útero e ovários). 

Na ocasião, segundo o depoimento de Souza, ela tinha 11 ou 13 anos e questionou a mãe 

sobre o porquê de estar fazendo reposição hormonal.  
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 Hoje, a transexualidade é considerada transtorno mental,  tipificada no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM). Para que o transexual 

consiga fazer a cirurgia de mudança de sexo, ele precisa do parecer de um médico psiquiatra que indique que 

sofre de disforia de gênero. Após esse documento, é a vez do judiciário opinar sobre o desejo da pessoa trans. 

Esse processo dura no mínimo dois anos. Para Bento, (2013), essa não autonomia do paciente trans condiz a uma 

“cidadania cirúrgica ou a uma cidadania precária”. Isto porque a pessoa trans é obrigada a se submeter a uma 

série de sessões com um grande questionário, para, no final, conquistar a sua vontade se tiver um laudo, baseado 

em respostas associadas à sociedade heterormatividade, o que comprovaria sua transexualidade. Segundo a 

autora, perguntas como: Você sente considera emotiva? Ou você chora com facilidade? São comuns. A 

associação feita é que se chorar com facilidade está próxima do gênero feminino de fato. 
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Então ela dizia que era por ter feito a cirurgia e para repor os hormônios 

femininos que não tinha mais e tal. E ai eu falei: Se esse hormônio traz a 

feminilidade de novo, eu vou tomar, né? Que alguma coisa vai acontecer 

comigo. E ai eu comecei a tomar os hormônios da minha mãe escondido 

(TAÍS SOUZA in De Gravata e Unha Vermelha). 

 

Todas estas questões evidenciando as dificuldades em relação às mudanças definitivas 

nos corpos trans, ganha leveza no filme graças às sequências que valorizam a aparência 

construída a partir do figurino. Uma cena particularmente explícita neste sentido é 

protagonizada pelo entrevistador/provocador, Dudu Bertholini. Ele está em sua casa, em pé 

em um espaço que parece seu quarto. Veste roupas femininas enquanto fala sobre sua 

experiência em torno das escolhas sexuais e de gênero que fez. Ao seu lado, uma arara
48

 com 

roupas coloridas, lembra o cuidado da direção de arte no sentido dos personagens ocuparem a 

tela alinhados aos cenários que, de certo modo, os identificam. Assim, localizado em um local 

que se sente à vontade, Bertholini fala com entusiasmo sobre o lugar que ocupa entre 

masculino e feminino.  Conta que sempre foi “fascinado” pela imagem da mulher, mas que 

nunca pensou em se transformar em uma. “Eu nunca cheguei a imaginar, por exemplo, que eu 

colocaria peito ou que eu mexeria no meu corpo para me transformar numa mulher. (...) ser 

um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? Pelo contrário”.  

Apesar da sua posição, o entrevistado não evita falar que sua situação não é exclusiva. 

Em outra sequência, ele narra, busca de travestis, que são seus amigos, pelo corpo mais 

próximo do de uma mulher e da sociedade heteronormativa. De acordo com Bertholini, o que 

motiva estas pessoas, é um sonho de perfeição. Algo que se reflete não só nas características 

mais evidentes de gênero, mas também em outros órgãos do corpo. São escolhas referenciadas 

em uma estética contemporânea. Por exemplo, aumentar ou tornar mais grossos os lábios, 

diminuir a testa, evidenciar sobrancelha, mudar a voz. E, mesmo tendo outras opções 

estéticas, o entrevistado não critica este caminho. 

 
Eu acho que não existe nada de errado em querer se transformar em quem 

nós queremos ser. Agora, perfeição não existe. Não existe a perfeição. O que 

é a perfeição? Perfeição diante dos olhos de quem? O que existe é uma 

harmonia entre quem nós somos e o nosso contexto de vida (BERTHOLINI 

in De gravata e unha vermelha) 

 

As evidentes dificuldades de uma posição única, até mesmo defender as próprias 

posições, ampliam a percepção das enormes dificuldades, ainda, que rondam as pessoas que 

se decidem por normas diferentes do hegemônico sistema binário homem/mulher. Talvez 
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 Arara é um acessório que organiza peças de roupas. 
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quem melhor explicite esta dificuldade seja Laerte. A certa altura do seu depoimento, a 

cartunista problematiza esta questão, assumindo que, em geral, as pessoas têm dificuldade em 

romper com padrões e regras culturais normatizantes que formam os sujeitos. “Eu demorei 

mais um tempinho até entrar em contato com a possibilidade de transgredir gênero também. 

Porque é uma coisa que nem sempre a gente tem claro. Naquela hora, eu estava só saindo de 

uma vivência doentia com o meu corpo”. Tal rompimento, no entanto, não se dá igualmente 

entre os que além de se assumirem trans, investem nas transformações do corpo. Apesar dos 

posicionamentos que buscam deslocar a importância da genitália, há outras pressões que 

envolvem, também, indicadores corporais do gênero que sempre foram reconhecidos por 

garantir a identidade:  “As pessoas ficam se segurando nessas coisas como se a identidade 

dependesse dessas pequenas regras. Então tá, você não modula a voz, você não fez uma 

educação de voz para ficar com a voz feminina? Não, eu continuo com a minha voz” 

(LAERTE, in De gravata e unha vermelha). 

 

5.4 Diálogo com a diversidade e o direito às escolhas 

 A desconstrução das classificações e, por conseguinte das hierarquizações, advindas 

da aparência corporal é, como dissemos, um dos focos do filme, mas a produção ainda destaca 

a luta contra a violência homofóbica, mantendo, na narrativa, a defesa das identidades e 

sexualidades livres e múltiplas. Este posicionamento se evidencia nas entrevistas que não 

cortam as referências explícitas às bandeiras do movimento gay. Neste sentido, uma das falas 

contundentes é a de Jonny Luxo que se refere à própria identidade, como percebida desde a 

infância, sem ser contestado. 

 “Eu sempre fui gay, desde criança, com sete anos de idade eu já tinha total 

consciência de que eu era gay, de que eu gostava de meninos e que estava tudo bem para 

mim, não tinha problema nenhum. O problema, na verdade, eram os demais à minha volta”. 

Na sequência, ele fala de sua experiência com o bullying que acompanha as crianças e 

adolescentes homossexuais e trans, narrando um episódio que, segundo ele, o marcou quando 

estava no terceiro colegial
49

. A forma como descreve o jovem que o agrediu está bem colada 

aos clichês que envolvem as situações de bullying. Deste modo, o episódio é pontuado pela 

aparente gratuidade da agressão - na versão de Luxo - além da adesão intensa e praticamente 

instantânea do grupo, conforme o discurso do entrevistado, que é mantido no documentário:  

menino começou a me xingar, puxou meio um coro, - "bicha, bicha, bicha, bicha, bicha" - , e 

                                                           
49

 Hoje, corresponde ao terceiro ano do Ensino Médio. 
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aí eu lembro que virei para trás para ver de onde estava vindo o zum zum zum. Na hora que 

eu virei, ele cuspiu e caiu um cuspe na minha cabeça, bem na minha cara”.  

Como não há qualquer questionamento quanto à veracidade ou não desta e outras 

histórias que são narradas pelos personagens, o documentário assume estas vozes como a "sua 

voz". De todo modo, mesmo que se possa redimensionar os detalhes das falas, o fato é que 

qualquer pesquisa rápida na internet traz à tona o quanto está presente, ainda, a violência 

contra gays e trans, nas escolas, especialmente entre jovens
50

. No caso de Jonny Luxo, este 

acredita que as agressões devem-se, especialmente, aos traços femininos que diz ter desde a 

infância, o que daria a seu rosto um ar andrógino. Isso, segundo o personagem, não o 

incomodava, mas sim as piadas das outras crianças e o que sucedia dessas supostas 

brincadeiras. “O drama na verdade era quando a diretora da escola chamava os meus pais para 

conversar. E aí eu pensava assim: gente, porque não chama também os pais dos outros? 

Porque, na verdade, o único que se fodia era eu”, resume.  

O direito às oportunidades de trabalho é outra questão levantada no documentário. A 

professora transexual Bianca (Imagem 19) acredita que é uma exceção no meio transexual e 

travesti. Boa parte do depoimento dela ocorre em voz off. Enquanto narra as dificuldades de 

trabalho, vemos cenas da personagem em seu cotidiano, como na rua, ou no estacionamento 

da saída da escola. A câmera a acompanha até que ela entre em seu carro. Vimos Bianca 

também no salão de beleza, ou mesmo em cenas performáticas, sugerindo atividades 

cotidianas ligadas à mulher. As cenas apontam para uma vontade de colocar a personagem em 

ambiente diferente da prostituição, profissão que se convencionou associar – genericamente - 

às travestis. Importante lembrar, porém, que a diretora tampouco critica as profissionais do 

sexo.  

Em certa altura, a personagem narra a dificuldade de uma pessoa trans conseguir 

espaço no mercado de trabalho devido à mudança do seu corpo, principalmente se a alteração 

corporal não estiver condizente com o nome de registro. Devido aos empecilhos, muitos  

optam pela prostituição ou empregos informais. Com apoio da mãe, ela conta, conseguiu sair 

deste lugar de exclusão que a sociedade empurra a comunidade transexual, travesti e 

transgênera, quando se trata de formação escolar e profissional. 

Minha mãe disse você não se contenta de ser gay? Eu falei: eu não sou gay, 

quero ser mulher. Quero ser uma transexual. Ai a minha mãe falou: mas 

você vai sofrer e consequentemente a gente vai sofrer também, eu e o seu 

                                                           
50

 Neste sentido, é praticamente impossível não ressaltar o quanto as unidades de ensino, especialmente as do 

Ensino Fundamental e Médio parecem não estar preparadas para trabalharem esta questão, mesmo após a 

inclusão nos Parâmetros Curriculares Nacionais da temática da sexualidade como um tema transversal a ser 
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pai. Vamos fazer o seguinte então, se forma, consegue um emprego estável, 

depois você vira trans. E foi isso que eu fiz. Eu esperei, trabalhei, fiz 

faculdade e me efetivei como professora de inglês (BIANCA, in De Gravata 

e Unha Vermelha). 

 

 

Imagem 18: professora Bianca em cena de situação cotidiana.  

 

A fala de Bianca se assemelha à ideia de João Nery, quando este comenta sobre o 

preconceito que os transexuais sofrem cotidianamente e do seu desejo em fazer parte da 

sociedade que não o coloque em risco de sofrer agressões morais e físicas. Isso explica, 

talvez, a vontade do entrevistado em se integrar à divisão binária: “Eu sinto nos trans-homens, 

e acho que, em muitas trans-mulheres também, assim, é a vontade de sair da transfobia. A 

grande maioria dos trans quer mesmo é entrar no binarismo, quer mesmo é se tornar homem e 

ficar invisível”. A transfobia, destacada por Nery não é uma mera expressão sobre um 

fenômeno social.  O preconceito aos trans, além da violência diária, fundamentada por meio 

de olhares, piadas, risos irônicos, perseguição nas escolas, falta de oportunidade de trabalho, 

também mata. O Brasil é, atualmente, um dos campões em número de assassinatos de 

travestis, transexuais e transgêneros, conforme veremos mais adiante. Daí, ser legítimo o 

desejo de João Nery em se passar despercebido. 

Ainda no tema discriminação e falta de oportunidade, Leticia Lanz, fala de sua 

experiência. Por muitos anos, enquanto ainda se expunha com o gênero masculino, ela foi 

consultor de empresas. Já havia conquistado na carreira, um posicionamento, de certa forma, 

confortável financeiramente, uma vez que possuía uma cartela com muitos clientes. Após, sua 

transformação corporal para mulher, no entanto, perdeu toda sua clientela, como se sua 

atuação profissional tivesse relação direta com o seu corpo físico Ou seja, agora, que 

transgrediu a fronteira e se identifica como mulher, não teria mais capacidade para exercer a 

mesma profissão, como se fosse outra pessoa.  A  intervenção de Lanz é politizada e engajada. 

Nesse caminho, comenta as diferenças com que a sociedade lida o tema transexualidade e 

transgênero, tendo em vista a classe social. Para ela, o tratamento dado a uma pessoa trans de 
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baixa renda, por exemplo, é o da discriminação. Já  o indivíduo trans de classe média ou alta - 

ou reconhecidos no âmbito público – é encarado com curiosidade apenas. Portanto, não são 

pesos iguais.  

Quando é uma personalidade pública, como o Laerte, o Brasil recebe até 

com uma excentricidade, como aconteceu agora com a Daniela Mercury, 

mas se é uma pessoa comum, que interage numa fábrica, que interage dentro 

de casa, no campo, essa pessoa é molestada demais, sabe? (LANZ in De 

gravata e unha vermelha).  

 

Na sequência em que explora a experiência da Letícia, o documentário abre também o 

debate para o tema da família não-convencional (Imagem 20) já em discussão há algum 

tempo na sociedade. Ela comenta como formou sua família de forma emocionada. Chora. 

Conta que conheceu a atual mulher na Alemanha, onde foi estudar, ainda com a identidade 

masculina. Começaram a namorar e a uma semana de se casarem, ela disse que não 

conseguiria seguir como homem, mas queria muito casar e ter uma família. E contou a 

verdade para a namorada, que a acolheu e respeitou sua escolha pela identidade feminina. 

Elas estão casadas há 37 anos. Na época da união, a população trans ainda buscava 

visibilidade. A Situação mudou significativamente desde então.  

Eu queria muito ter filhos, eu queria muito ser uma pessoa comum. Ai meu 

pai disse, olha... meu pai sempre soube da minha história e me aceitou. A 

minha mãe não. Ela sabe, mas não aceita. Ele disse, essa mulher te escolheu, 

vá. E eu casei. E foi uma grande coisa que eu fiz na minha vida, porque a 

gente sempre teve uma vida maravilhosa. Tivemos três filhos maravilhosos. 

Dois homens e uma mulher. E hoje eu tenho dois netos, um neto e uma neta. 

(LANZ in De gravata e unha vermelha) 

 

A história de Letícia Lanz e sua família é incomum. Se a sociedade ainda se incomoda 

com um beijo entre duas mulheres em uma novela, como encara o amor e o relacionamento 

entre uma mulher transgênera e outra mulher lésbica? Daí, a importância do filme em 

humanizar e valorizar uma situação tão especial. Abre, desta forma, um outro olhar, menos 

estigmatizado e que foge ao padrão cultivado, quase sempre, inclusive no cinema ficcional. O 

belo relacionamento da personagem Lanz contrasta com a visão de outra entrevistada sobre o 

mesmo tema. A professora Bianca não demonstra esperança em vê-la em uma relação 

amorosa – no seu caso  heterossexual - e respeitada pela sociedade. A sua fala denota o 

preconceito latente: O homem gosta de uma transexual para fazer sexo. “Mas a gente quer ir 

na padaria de mãos dadas, a gente quer ir num cinema, a gente quer ir num parque, a gente 

quer viajar com o companheiro da gente. E isso é fora de questão”. Em outro momento, ela 

reforça a ideia da dificuldade de ter um companheiro, assumindo uma postura de inferioridade 

diante de um padrão social dominante que privilegia o binarismo: heterossexual/homossexual. 
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Como um homem hétero, que me assumiu como mulher, me apresenta numa festa da empresa 

no final do ano? (...) Como o homem me apresenta para uma família? Um pai, com os irmãos 

falando, tinha tanta mulher para você ficar, foi ficar logo com essa, que não é mulher? 

(BIANCA in De gravata e unha vermelha). 

 

Imagem 20: imagem de arquivo. Letícia Lanz (última à direita) junto de sua família, que reconhece e 

aceita sua condição de transexual feminina. A primeira à direita é a esposa de Letícia. O Documentário 

mostra possibilidade de composição de novas famílias. 

 

5. 5 Proximidade com a teoria queer e com o movimento LGBT/cotidiano  

No momento da realização do filme De Gravata e Unha vermelha, há um grande 

ativismo gay, lésbico e trans no Brasil e no mundo. Muitos militantes trans não só fazem 

parte dos grupos homossexuais, mas integram movimentos feministas, ainda que haja 

divergências entre as ativistas. Há ainda grupos voltados exclusivamente para a questão das 

travestis e transexuais, caso do “Transrevolução”
51

 no Rio de Janeiro. O processo 

transexualizador foi instituído pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em 2008, portanto, 

entendido como um direito de Saúde Pública, apesar da necessidade da patologização dos 

transexuais como porta para a cirurgia. As paradas gays incluíram o T (transexual), na 

nomenclatura, e o número de participantes tem aumentando a cada ano, além de serem 

realizadas em diversos lugares do país.  

Nas universidades, já há simpósios e congressos que debatem o corpo, a sexualidade e 

o gênero sob uma perspectiva múltipla e cambiante. Na TV e no cinema, o tema conquistou 

mais visibilidade. Os festivais de cinema, bem como os filmes de ficção e documentários que 

tratam da diversidade sexual, continuam crescendo, como mencionado anteriormente. Na 

televisão aberta, ainda que de forma lenta e menos arrojada, vemos representações de afeto da 

homossexualidade, como o beijo entre pessoas do mesmo sexo.  E, se levarmos essa questão 

para os canais fechados, vemos que a diversidade sexual é ainda mais ampla e tratada com 
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 O Grupo “TransRevolução” é filiado à RedTrans-Brasil e representa o Estado do Rio de Janeiro, 

nacionalmente no Governo Federal . Surgiu em  2009 com a proposta dentro do Grupo Pela Vidda, organização 

voltada para o tratamento de pessoas vivendo com HIV e Aids. 
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naturalidade: há muitas séries ficcionais em que todos os personagens são gays, lésbicas ou 

trans e cujo roteiro se concentra na vivência cotidiana da comunidade LGBT. No Brasil, 

houve um acréscimo de instituições que aprovaram o uso do nome social dos alunos e alunas 

trans em seus espaços internos. O mesmo acontece com a utilização do banheiro pelos trans 

de acordo com o gênero que se reconhece. Em termos de políticas públicas locais, é possível 

listar, de modo igual, outros progressos para os LGBT.
52

  

Este cenário que confirma avanços no sentido dos direitos LGBT, no entanto, enfrenta 

uma ofensiva conservadora. Basta lembrar os ataques dos fundamentalistas religiosos contra a 

população gay e trans e a violência tanto física quanto a verbal que diariamente acomete os 

homossexuais e trans. Segundo o Relatório do Grupo gay da Bahia (GGB/2014), 50% dos 

assassinatos de pessoas trans ocorridos no mundo, em 2014, aconteceram no Brasil. Se não 

bastasse, o Legislativo, representado por forças retrógradas, cada vez investe mais contra as 

agendas dos movimentos gays e lésbicos. Entre os exemplos, atualmente, encontra-se em 

tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei 6583/13
53

, popularmente conhecido como 

Estatuto da Família. O objetivo do PL é delimitar o conceito de família como entidade 

familiar o núcleo social formado entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou 

união estável. Indica ainda família a comunidade composta por qualquer dos pais e seus 

descendentes. Se aprovado, o projeto nega a pessoas de identidades sexuais e de gênero, que 

não correspondam à heteronormatividade, o direito à adoção de crianças.  

Neste território de intensa e constante luta de forças, avanços e retrocessos, somos 

levados a entender De Gravata como uma obra que pode suscitar diferentes visões, que 

investe na direção do combate à homofobia, propondo a negação de identidades fixas. Ou 

ainda, que problematiza o binarismo heterossexual/homossexual e descontrói a naturalização 

do sexo/gênero e desejo. Neste sentido se harmoniza com a teoria queer. Tais ideais podem 

ser vistas em depoimentos de personagens do filme sobre como eles mesmos se reconhecem. 

Laerte se encaixa, pelo menos naquele momento, na transitoriedade, como ela mesmo depõe: 

“Eu não gosto muito de dizer que eu sou heterossexual, homossexual ou bissexual. Eu sou 

uma pessoa que vivo a minha sexualidade dessa forma. Eu tenho desejo por essas pessoas de 

                                                           
52 A Prefeitura de São Paulo, considerada a maior cidade do país e da América do Sul, lançou recentemente um 

programa de apoio a transexuais e travestis que oferece bolsas de R$ 840,00, oportunidade de estudo e 

qualificação profissional, com auxiliar parte desta população que sofre violência nas ruas. A mesma Prefeitura 

criou o Centro de Cidadania LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgênero). No 

local, vão trabalhar 20 profissionais, entre psicólogos, advogados e assistentes sociais, que prestarão atendimento 

às vítimas de homofobia. Elas receberão orientação jurídica e psicológica gratuitamente (AGENCIA BRASIL). 
53

 Fonte: Câmara dos Deputados, disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005
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vários gêneros, de várias condições”. Mais à frente, outro exemplo de diálogo com a teoria 

queer. Desta vez, a partir dos discursos de Bianca que acredita que nunca será mulher, pelo 

menos, no modelo de feminilidade determinado socialmente pela genitália, no entanto, 

acrescenta:  "Mas lógico, óbvio, que eu nunca vou ser um homem”. A fala lembra os estudos 

queer quando estes valorizam as multiplicidades dos corpos e que estes não precisam, 

necessariamente, se adequar a uma lógica normativa. Em outras palavras, uma trans feminina 

pode dizer, sou uma mulher com pênis, e daí? 

É com este sujeito que transgride as regras dos corpos e subverte as normas do gênero 

que os teóricos queer estão preocupados. Isso porque a sociedade ainda não os assimila como 

cidadãos. Para provar a tese de que a sociedade ainda não lida de forma natural com a 

diversidade de gênero, o filme simula o que seria uma atividade cotidiana de um dos 

personagens do documentário. A realidade criada é para que o espectador assista à reação das 

pessoas nas ruas quando estas veem Eduardo Laurentino caminhando naturalmente em um 

espaço público  (Imagem 21).  

 

Imagem 21: Na cena, o designer Eduardo Laurino usa saia e chapéu. Na sequência, o documentário 

acompanha sua caminhada nas ruas e a reação das pessoas ao vê-lo com vestimenta considerada feminina. 

 

Ele está vestido com uma saia e uma camisa feminina, além de um chapéu incomum e 

caminha numa rua movimentada de São Paulo. A câmera acompanha sem interferir nas ações 

dele e das pessoas, optando por uma incursão no modo observativo. Nesse estilo, o espectador 

tem a impressão de que as situações acontecem tal qual aparecem na tela. Não se dá conta de 

que há ainda a escolha da edição posteriormente.  A intenção é, claro, simular uma ação 

rotineira do retratado que, em seu dia a dia, desobedece as normas de gênero ao usar roupas 

consideradas femininas.  

Na realidade brasileira em que homossexuais e transexuais são agredidos verbal e 

fisicamente por manifestar afeto, ou quando trans são impedidos de usar banheiro público 

apenas por causa da roupa que usam, a ideia de mostrar o quanto as pessoas se incomodam 

com o corpo masculino usando vestimentas femininas é uma aposta política do filme, por 
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meio de um ato pequeno, isolado e corajoso de Eduardo Laurino. No caminho, podemos 

observar o estranhamento das pessoas em torno do personagem. Alguns ensaiam risos. O 

espectador pode até temer pelo pior. O fato é que um homem vestindo-se como mulher não 

passa despercebido e, tampouco, é encarado com naturalidade.  

 De gravata e unha vermelha investe no ativismo cotidiano das personagens. Ainda 

que haja personagens ligadas ao movimento LGBT, elas se centram mais em suas 

experiências pessoais e no enfrentamento diário do preconceito. A forma de luta está na arte, 

no trabalho, em sala de aula, ou, simplesmente, ao  mostrar ao mundo como se quer ser visto. 

O filme apresenta personagens que aderiram a essa forma de manifestação solitária, mas não 

menos corajosa, em diferentes momentos históricos. E, talvez possa estar aí, o ponto fraco do 

documentário. Ao lançar mão de um número grande de personagens, um filme torna-se um 

painel com muita informação e pouco aprofundamento. Alguns personagens poderiam ser 

mais explorados no lugar de outros que não acrescentaram à proposta do filme, caso dos 

homens que saem durante o carnaval de mulher. Além disso, a diversidade de personagens 

diluiu, de certa forma, o tema principal.   

 De todo modo, em relação às questões que norteiam esta pesquisa, o filme oferece, em 

especial, um lugar privilegiado em relação às escolhas de ativismo que parecem também 

marcar esta geração que tem ousado assumir outras identidades de gênero e também 

sexualidades que passam ao largo do modelo binário padrão. E não se pode negar que o filme, 

em que pese seus limites, quando se desloca da militância tradicional acaba por oferecer, ao 

chamado cidadão comum, algumas referências que, quem sabe, tem tudo a ver com muitos 

dos seus dilemas e a forma de encará-los. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Ao chegar às considerações finais, reafirmamos que a definição de análise fílmica de 

dois documentários com temáticas sobre gênero e sexualidade, considerando os direitos da 

população trans, produzidos em 1999 e 2014, se amparou na valorização do documentário no 

seu duplo aspecto: formação do imaginário e a ideia de representação “fiel” da realidade. 

Além disso, o cinema interessa por sua capacidade de atingir um público heterogêneo, em se 

tratando de filmes independentes exibidos em diferentes festivais.  

No período em a pesquisa foi iniciada, havia, como atualmente, uma produção 

considerável de filmes no Brasil, muitos com dificuldades de exibição em salas comerciais. 

De outro lado, havia uma profusão de festivais, alguns ligados aos direitos humanos e à 

diversidade sexual. No âmbito do preconceito ao público LGBT, podemos falar o mesmo. O 

cenário de dois anos atrás se assemelha ao que vemos nos dias de hoje. Se havia avanços no 

sentido da promoção da igualdade, por outro, existiam ameaças à democracia e à diversidade, 

por meio de projetos como a “cura gay”
54

. São retrocessos marcados principalmente pelo 

crescimento do fundamentalismo religioso no país. Este segmento social, dento do governo e 

de partidos, tem pressionado contra a criação de leis e políticas em favorecimento da 

cidadania LGBT.   

No tocante aos direitos dos transexuais e transgêneros, a história se complica ainda 

mais. Na esfera dos direitos básicos, não há, por exemplo, uma legislação que normatize a 

mudança de nome nos documentos para as pessoas trans. Ou seja, ainda hoje, esse grupo é 

obrigado a conviver com um nome na carteira de identidade que não condiz com sua forma 

física. Para resolver a questão, o Brasil, em vez de adotar uma lei nacional, optou pelo “nome 

social”, uma ação que legitima o direito ao nome, de acordo com a identidade de gênero, em 

espaços como universidades, bancos, repartições públicas. Tal estratégia equivale a uma 

“cidadania precária” (BENTO, 2014, p.16)
55

. Em outras palavras, uma lei definitiva, que 

assegure os direitos da pessoa trans, incluindo a troca do nome, eliminaria grande parte da 

exclusão a que o/a transexual e o transgênero são submetidos cotidianamente. Feitas essas 

considerações, gostaríamos de responder às indagações projetadas no início do percurso e que 

motivaram este estudo.  

Sem pretender encerrar as questões levantadas com as nossas considerações, buscamos 

fazer algumas reflexões a partir das respostas que obtivemos.  As principais perguntas eram: 

                                                           
54

 Como tratado no capítulo 2 desta dissertação. 
55

 Tema já mencionado no capítulo 5 deste estudo. 
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Que relações podemos estabelecer entre os filmes Generonautas – jornadas por identidades 

mutantes e De Gravata e Unha Vermelha,  tendo em vista a construção e consolidação de 

direitos sociais para o seguimento LGBT? Como se constroem os diferentes ativismos nas 

duas produções, mantendo-se a perspectiva de uma militância desenhada pelas organizações 

LGBT (Lésbica, gay, bissexual e trans)? Qual a articulação dos filmes - seja em maior ou 

menor grau - com o cotidiano, no sentido de se reconhecer neste "espaço de vivência e 

convivência" uma trilha para a consolidação dos propósitos do ativismo? Quais as marcas 

temporais específicas dos filmes que dialogam com a teoria queer? Finalmente, como a ética 

se localiza nos documentários ao expor indivíduos historicamente discriminados? 

No filme Generonautas, como já dissemos, é claro o teor militante em defesa das 

causas trans e de sexualidades e gêneros múltiplos. Há também a proposta nítida de trazer à 

tona, o que, na época, era um tema pouco difundido ou explorado de forma pejorativa: novos 

arranjos sexuais e de gêneros e, portanto, a configuração de novas identidades. A militância 

encontrada na produção é apoiada na voz off, que, de certa forma, indica um argumento pré-

definido. O procedimento, no entanto, não está  atrelado a uma “voz do saber”, autoritária e 

didática. Ao contrário, a opção da diretora é construir sua questão com base na “voz do outro” 

entrevistado. Esse “outro”, integrante de comunidade que tem seus direitos negados ou 

negligenciados, ao longo da história, ou que são invisíveis socialmente. Assim, o texto, 

sempre narrado por Treut, imprime  uma reflexão crítica.  

Importante ressaltar que o ponto de vista da diretora, transmitido no documentário, 

deve-se em parte à sua atuação como ativista. Treut é, assumidamente, feminista e defensora 

da causa homossexual, o que lhe concede um domínio sobre a tese final que propõe: a 

comunidade LGBT deve ser respeitada para que este grupo possa viver de forma plena a sua 

cidadania e, não mais, ficar refém da segregação, da violência e da ausência de direitos em 

sua vida cotidiana. Mais: as diferentes identidades sexuais e de gênero são mais complexas do 

que os arranjos binários impostos. Neste sentido, o documentário traz, em 1999, depoimentos 

de pessoas que romperam com a rigidez e normas que dividem os indivíduos em 

homem/mulher ou heterossexual/homossexual. O fato é que no período da realização do filme 

havia um intenso debate pelo qual transitava o movimento gay e lésbico a respeito de quais 

caminhos seguir. E havia também o crescimento, nos Estados Unidos, da teoria queer, cujos 

estudos, um ano mais tarde, chegariam às universidades brasileiras.  

A discussão sobre os rumos da comunidade LGBT era forte em várias partes do 

mundo e, conforme Louro (2008) havia, na verdade, começado a partir da segunda metade 

dos anos 1980 quando o interesse pelo tema da sexualidade (homossexualidade) cresceu 
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muito em várias instâncias sociais, incluindo, a universidade. Os grupos organizados contra a 

homofobia, nesta época, alimentados pelo aparecimento da AIDS, também cresciam. No 

entanto, as bandeiras dos grupos ativistas e os estudos de gênero no âmbito universitário não 

caminhavam numa mesma direção. A política de identidade única homossexual estava em 

crise e revelava sua insuficiência.  

 

Em termos globais, multiplicam-se os movimentos e os seus propósitos: 

alguns grupos homossexuais permanecem lutando por reconhecimento e por 

legitimação, buscando sua inclusão, em termos igualitários, ao conjunto da 

sociedade; outros estão preocupados em desafiar as fronteiras tradicionais de 

gênero e sexuais, pondo em xeque as dicotomias masculino/feminino, 

homem/mulher, heterossexual; e ainda outros não se contentam em 

atravessar as divisões, mas decidem viver a ambiguidade da própria 

fronteira. A nova dinâmica dos movimentos sexuais e de gênero provoca 

mudanças nas teorias e, ao mesmo tempo, é alimentada por elas (LOURO, 

2008, p. 37). 

 

Neste cenário, o termo queer, edificado por intelectuais e ativistas gays, como já 

lembrado nesta pesquisa, desconstruíam a ideia do binarismo de gênero (homem e mulher), 

entre outras questões relacionadas à sexualidade e identidade. Para os teóricos queer, tal 

oposição abraça não apenas os discursos homofóbicos, mas continua presente também nos 

discursos favoráveis à homossexualidade. Em outras palavras, os debates sobre sujeito 

fragmentado, identidades fluídas e representações sociais mantêm, ainda, a mulher como 

segundo sexo e gays, lésbicas, bissexuais como sujeitos de sexualidades desviantes (Louro, 

2008), algo que o queer combate e que o filme assume. Sua estratégia é colocar, de forma 

indireta e através das situações e falas dos entrevistados, as bandeiras defendidas pela teoria.  

Ainda em Generonautas, há uma situação a destacar: a existência das singularidades 

intersexuais. O tratamento dado a esta questão no documentário é cuidadoso, narrativamente 

atrelado à entrevista (Hilda), e também remete à teoria queer: a ideia de que dessas normas 

projetadas como únicas e naturais são falhas. Para os queers, não há alinhamento natural 

sexo/gênero/desejo. Nossa subjetividade estaria moldada por uma sociedade coercitiva que 

procura, intencionalmente, através de múltiplas estratégias colar uma identidade masculina ou 

feminina ´normal´ e duradoura no indivíduo (LOURO, 1998). Tais ações não garantem, no 

entanto, que a inexistência de disputas ou negação ao modelo planejado. Muitos sujeitos irão 

arriscar-se por outros caminhos: “De um modo ou de outro, estes sujeitos escapam da via 

planejada. Extraviam-se. Põem à deriva. Podem encontrar nova posição, outro lugar para se 

alojar ou se mover ainda outra vez. Atravessam fronteiras ou adiam o momento de cruzá-las” 

(LOURO, 2008, p. 17).  
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Por isso tudo isso, a diretora opta por não retratar os personagens no lugar comum da 

exclusão e da não aceitação social de sua condição. Dentro deste panorama, o preconceito e a 

baixa escolaridade de algumas travestis e transexuais levariam essas pessoas ao destino quase 

inequívoco do trabalho considerado sem valor pela sociedade: prostituição, shows em boates 

etc. O espectador que tem esse cenário acima como o único possível se depara com outra 

realidade no filme e pode refletir sobre as antigas formas de representações estereotipadas das 

pessoas trans. No campo da ética, Treut adota a voz off para reforçar sua intenção que é o de 

conhecer pessoas que mudaram sua forma de compreender gênero e sexualidade, de acordo 

com sua própria fala. Quem faz a narração, porém, não é um ser oculto, somente. Em 

diferentes momentos, a realizadora - dona da voz - aparece fisicamente no filme e o faz em 

diferentes momentos, o que abre espaço para a ideia de uma construção dividida da obra, cujo 

resultado estaria estipulado pela troca. Situação reforçada por meio de comentários feitos pela 

diretora que, entre outras informações, revela que alguns entrevistados chegaram ao filme por 

intermédio de outros personagens.  

Mais de uma década depois do documentário da diretora alemã, De gravata e unha 

vermelha (Miriam Chnaiderman, 2014) também opta pelo viés da desconstrução de 

estereótipos que dividem o mundo em binarismos: roupas para homem, roupas para mulher, 

corpo de homem, corpo de mulher, cores de homem, cores de mulher etc. Ou seja, todo esse 

emaranhado de divisões simbólicas que atuam sobre os corpos, a partir do nascimento do 

indivíduo. Muitas mudanças ocorreram no âmbito da luta LGBT, desde 1999, ano de 

lançamento do filme de Treut. Só para citar algumas: vimos um boom de festivais LGBT no 

mundo e, no Brasil, a partir do precursor MIX Brasil. As paradas gays, do mesmo modo, 

ganharam relevância: cresceram em número e locais onde elas ocorrem. Além disso, neste 

período, no Brasil, ainda surgiram novos grupos a favor da cidadania homossexual e trans. 

 Nesse aspecto, a visibilidade transexual e transgênera chegou a um patamar 

expressivo com debates, seminários e congressos, e reivindicações em torno dos seus direitos 

desde a redesignação sexual (cirurgia de mudança de sexo) oferecida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) ao uso do banheiro público. Vale lembrar um dos casos ocorridos recentemente 

no Brasil e que ganhou notoriedade: Em 2012, em um bar na cidade de São Paulo, a Trans 

Laerte foi impedida de usar banheiro feminino.
56

 Ao notar a cartunista no sanitário, uma 

                                                           
56
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mulher que estava com uma criança no espaço se disse constrangida com a presença da 

artista. Vítima de preconceito, na época, Laerte, que começou a usar roupas femininas desde 

2010, disse que banheiro público ainda é considerado um tabu e um reino dos heterossexuais.  

Nesse contexto, o filme de Miriam Chnaiderman mostra-se alinhado à atualidade e 

expõe elementos que começam a integrar a luta contra a homofobia a partir do 

reconhecimento de que existe um leque ampliado de gênero e sexualidade.  E a obra da 

diretora é clara na defesa deste ponto de vista. A proteção à diversidade ocorre quando não há 

contraposição dos argumentos dos personagens. E, mais ainda, quando coloca uma pessoa, 

cujo corpo veste a desobediência das regras estabelecidas sobre o uso de roupas para o 

masculino ou feminino, para guiar o documentário. Entre os assuntos levantados pelo filme, 

um que se destaca é a sua defesa da desconstrução de uma das  verdades mais estabelecidas 

pela identidade do gênero: que o masculino está totalmente vinculado ao pênis, assim como a 

do feminino está associada à vagina. Tal postura ainda divide bastante o próprio movimento 

LGBT e também é problema no interior de “um feminismo mais conservador para quem ainda 

soa como esquisitice homens que se afirmam feministas ou mulheres trans que se afirmam 

como mulheres sem a marca genital” (BENTO, 2014, p. 46).  

No filme dirigido pela psicanalista, pessoas reais emergem, então, concretamente, 

interrogando nossa forma de ver e dividir as pessoas entre gêneros. Para legitimar o discurso, 

o documentário faz uso de entrevistas com um número significativos de pessoas, entre  

artistas e anônimos. E segue levantando debates atuais no campo da sexualidade e gêneros 

fluidos, assumindo, entre outras, a urgência da mudança de nome para travestis e transgêneros  

como  prioridade para os ativistas LGBT (sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transgêneros). Pelo menos três personagens se apresentam no início do filme com o nome 

que escolheram para si.  

A roupa como elemento transgressor das normas de gênero e dos dispositivos de 

poder, portanto, contra-hegemônico, e também agenda da teoria queer, é um diferencial do 

filme em relação a Generonautas.  Homens que vestem saias ou vestidos e se maquiam sem, 

no entanto, ter vontade de mudar de gênero permeiam todo o filme. A luta contra a 

patologização da transexualidade é outro tema igualmente presente no documentário. Surge 

na voz de uma das transexuais entrevistadas que, num tom politizado, questiona a 

legitimidade do saber da medicina e ou da biologia, que situa a transexualidade no campo da 

anormalidade. Com isso, o Estado detém, ainda, o poder sobre o corpo dos sujeitos. 
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Importante lembrar que os indivíduos cisgêneros
57

 não costumam ser incomodados quando 

buscam a modificação corporal por meio de intervenções cirúrgicas. Os sujeitos transgêneros, 

por sua vez, ao buscarem alterações em seu corpo, são questionados e vistos como abjetos. 

A existência dessa possibilidade biotécnica de ―mudança de sexo e da 

demanda transexual por essa prática reacende as discussões sobre os limites 

da autonomia corporal e sexual da pessoa em relação às intervenções e 

transformações no próprio corpo e à legitimidade moral e legal de alterar sua 

identidade sexual e vivenciá-la como um direito por meio dos novos recursos 

biotecnocientíficos. No contexto atual, o acesso à ―terapia de mudança de 

sexo não depende exclusivamente da vontade e do consentimento livre e 

esclarecido da pessoa transexual (VENTURA, 2010, p.11 e 12 apud LANZ, 

2014).  

 

  Falaremos de alguns pontos em que Generonautas e De Gravata se encontram. 

Importante ressaltar, porém, que não há interesse em comparar os dois filmes, mas de refletir 

sobre as obras. Os dois documentários utilizam a entrevista como principal eixo de construção 

dos documentários. E, desta forma, tecem os documentários. Ou seja, as questões voltadas 

para condutas de gênero e identidades são postas pelos próprios participantes. Em De gravata, 

o texto dos 16 entrevistados é tido como verdade, já que não existe, com poucas exceções, a 

introdução de imagens de arquivo que comprove o que está sendo dito por todos os 

participantes. Desta forma, o filme parece acompanhar a formação psicanalítica da diretora, 

ou seja, privilegia o ouvir com poucas interferências ao que está sendo exposto.  Diferente de 

Generonautas, no filme de Chnaiderman, não há “voz off”. O documentário é desenhado 

exclusivamente com depoimentos dos “outros”. A diferença, aqui, se revela nos cortes. Na 

produção brasileira é possível perceber, em especial, na primeira parte do filme, um esforço 

para criar - como consequência de falas distintas do personagem -, uma voz única, coletiva. 

Com isso, as apresentações são picotadas com cortes bruscos, em alguns momentos. No 

documentário da alemã Treut, somos apresentados suavemente aos entrevistados que 

caminham, sorriem ou jogam pedras ao mar antes de comentarem suas experiências.  

 No campo ético, vale destacar, nas duas obras, o quanto as personagens falam com 

naturalidade, o que demonstra uma relação de proximidade com o realizador. Expõem suas 

vidas, geralmente, de suas casas ou de lugares onde se sintam visivelmente confortáveis. Em 

nenhum momento os personagens são colocados em situações constrangedoras ou mostram-se 

coagidos. No caso de De Gravata, além da diretora se oferecer a ouvir, quem conduz as 

entrevistas é também um sujeito que transita pelos gêneros, harmonizando ainda mais a 
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relação entre entrevistado e a realizadora. Outo ponto em comum: as duas produções não se 

preocupam em classificar  os personagens, mas respeitá-los nas suas singularidades. Quanto 

ao diálogo com os estudos queer, é nítido quando os dois, em épocas distintas, propõem 

reflexões acerca do fim das classificações de gênero ou sexualidade.  

 O esforço teórico empreendido pela teoria queer, mas não exclusivamente por ela, é 

justamente desafiar os termos pelos quais a cultura dominante vem perpetuando diferenças 

enquanto desigualdade, reconhecendo que as adesões teóricas são também locais políticos 

capazes de instrumentalizar-nos para o bom combate. Nesse sentido, os dois elegem por 

descrever e mostrar como os transexuais lidam com seus corpos, indicando também que é 

possível escapar da via planejada. Mais do que isso, os sujeitos trans, ao manipularem os 

corpos e viverem seus desejos como querem, na transgressão e na insubordinação, mostram 

que gênero e sexualidade são assumidos, pelo menos por eles e pelos teóricos que concordam 

com estas posições, como construções sociais, históricas e culturais.  

 Quanto à proximidade com a luta trans, acreditamos que as duas têm formas diferentes 

de apresentar a defesa de uma causa. Em Generonautas, a via é a da militância, apontando 

para direitos da comunidade LGBT. Tal postura ocorre na  valorização exacerbada da cidade 

de São Francisco (EUA) que, segundo o documentário, é um oásis para esta população. Não 

por acaso, a região foi escolhida pela realizadora para entrevistar sujeitos que se encaixassem 

na ideia que gostaria de transmitir. Tal abordagem da cineasta pode ser associada à postura 

ativista que a diretora mantém na sociedade em prol das bandeiras feministas, gay e trans.  

Já De Gravatas, embora siga na mesma direção da defesa da transgressão, trata o  

tema de modo menos militante e mais pessoal. Segundo esta concepção, as mudanças podem 

advir das ações cotidianas. O ativismo pode estar na atitude solitária (ou coletiva) do artista 

que usa sua arte contra a opressão balizada pelo sexo e o pelo gênero, a exemplos do cantor 

Ney Matogrosso, da artista Rogéria e do grupo Dzi Croquete. A luta por respeito e afirmação, 

como sujeito trans, pode ser construída na sala de aula, numa convivência diária entre 

professora transexual, Bianca, e seus alunos; pode estar também num livro, escrito por um dos 

entrevistados, cujo conteúdo traz a experiência de vida de um transexual, marcada pela luta 

por respeito e dignidade. O ativismo está, igualmente, nas ruas, por meio de um homem que 

cobre seu corpo com roupas femininas e caminha diariamente nos espaços públicos. Por fim, 

a suspensão da cotidianidade, tão demarcada pelos binarismos, pode estar na reflexão 

provocada por atos diversos, mesmo que silenciosos, ainda que isolados.        

 Seja pela via da militância ou pelo ativismo cotidiano, as propostas em defesa da 

liberdade sexual e de gênero, presentes nos documentários expressam, para nós, a importância 
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da produção audiovisual nos mais diversos aspectos, particularmente neste território tão 

disputado da cultura e da formação do imaginário. Isso porque – avaliamos – sempre serão 

necessários discursos contra-hegemônicos, que alimentam o debate oferecendo-se às linhas de 

disputas e de reafirmação de certas posições. E neste tema especialmente, pois, como 

sustentamos até aqui, mesmo com visíveis progressos no campo da sexualidade e gênero, os 

direitos como marcos legais não são uma realidade. Uma evidência, como procuramos 

reafirmar em vários momentos deste trabalho, está ligada diretamente ao fato da violência 

homofóbica continuar com seus números alarmantes até o momento. Segundo o Grupo Gay 

da Bahia (GGB), a violência contra a população gay e trans em 2014 seguiu sem que pouco 

se fizesse para reduzir esses crimes brutais. Dados do grupo
58

 mostram que, no ano passado, 

foram registrados 312 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil. Houve um pequeno 

decréscimo (-7,7%) em relação a 2013 (338 mortes), mas cresceu 14,7% nos últimos quatro 

anos. Ainda de acordo com o estudo, o Brasil é o campeão mundial de crimes cometidos 

contra homossexuais e transexuais.   

 Por fim, gostaria de anotar as principais dificuldades com as quais me deparei ao 

longo desta pesquisa. Uma delas gira em torno da bibliografia queer, já que se trata de uma 

teoria ainda recente. As dificuldades variavam desde a pouca disponibilidade de obras 

traduzidas a até mesmo encontrar as principais referências. Assim, aconteceu com o livro 

Problemas de gênero, de autoria de Judith Butler, um dos principais nomes da proposta 

queer. A publicação está com a edição esgotada e é leitura considerada obrigatória para os 

estudos da teoria. Situação semelhante ocorreu com o livro Manifesto Contrassexual, de 

Beatriz Preciado, outra teórica importante deste campo teórico. Nesse caso, o livro, publicado 

há 15 anos na Espanha, só chegou ao Brasil em janeiro de 2015. Para solucionar tais 

problemas, tive auxilio das redes sociais, onde é possível encontrar diferentes pessoas 

associadas a grupos interessados no tema e na troca de informações e conhecimentos. Foi uma 

experiência agradável e promissora. 

 No âmbito das frustrações, cabe salientar a confirmação que já supúnhamos: a questão 

de gênero no meio universitário ainda parece ser um tema “menor”. Ao longo do percurso da 

pesquisa, encontrava as mesmas pessoas e muitas ligadas, há anos, à luta contra a homofobia. 

Nas faculdades de comunicação e de cinema, por exemplo, o assunto não está tão presente 

quanto – acreditamos - merecia. O estudo de normas de gênero, levando-se em conta 
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possibilidade de superação das regras, evitaria erros grosseiros na abordagem da população 

LGBT, feitas cotidianamente, tanto pela imprensa oficial quanto pelo cinema, sobretudo o de 

massa. Por outro lado, a perspectiva positiva em defesa das diferentes identidades de gênero e 

sexualidades, dentro do ambiente universitário poderia cooperar para uma sociedade justa e 

igualitária em prol das singularidades de cada indivíduo. E se esta ainda não tem a dimensão 

que acreditamos que lhe daria mais contundência, também não podemos ignorar que ela já 

existe. E esta dissertação não deixa de ser uma evidência neste sentido - em que pese nosso 

lamento anterior.  Quanto ao que me instigou para uma possível agenda futura seria um 

estudo acerca do cinema atual independente e o diálogo com o ativismo LGBT, considerando 

a importância dos festivais neste cenário. Isto escrito, quase que automaticamente, também 

revela, para mim, que concluir este trabalho reconhecendo tantas inconclusões e já uma 

motivação e perspectiva de continuidade, reforça, sutilmente, o quanto aprendi nesta travessia, 

que também sempre foi um processo de formação pessoal e de revelação do meu vínculo 

emocional com o documentário e com a temática do direito à liberdade de gênero e sexo. 

Cotidianamente.  
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