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“Sim, eu considero meu trabalho pornografia. 

Pornografia significa estimular os desejos sexuais das 

pessoas e eu estou sempre muito ciente disso. Meu 

objetivo é inferior a arte”.  

 

Tom of Finland 
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RESUMO:  

 

Este trabalho monográfico tem como principal objetivo fazer uma reflexão sobre a 

aproximação que alguns filmes com narrativas sobre a população LGBT fizeram com os 

pensamentos, teorias e estéticas do pós-pornô. Para isso, o trabalho começa uma breve 

reflexão sobre a pós-pornografia e depois faz um estudo de caso sobre dois filmes - The 

Raspberry Reich (Bruce LaBruce, 2003) e Nova Dubai (Gustavo Vinagre, 2014). 

 

Palavras-chaves: cinema; pós-pornô; pornô-terrorismo; queer; representação.  
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INTRODUÇÃO: 

O PÓS-PORNÔ, UMA BREVE REFLEXÃO 

 
“Eu sempre tive uma reação ambivalente com a 

pornografia em geral. Às vezes, ela me excita, outras 

vezes, me enoja. Às vezes me motiva, em outras, me 

faz sentir desconfortável. Mas o principal objetivo da 

pornografia é permitir às pessoas realizarem suas 

fantasias sexuais – conscientes ou não”.  

Bruce Labruce 
 

 Em 1972 os norte-americanos, e porque não, grande parte do mundo ocidental 

capitalista, acompanharam um fenômeno de bilheteria que nunca mais se repetiu em outro 

momento da história até o presente momento que escrevo este texto. Neste ano, estreava 

Garganta Profunda, que originalmente se chama Deep Throat, o filme pornô que teve a maior 

bilheteria da história. Dirigido e escrito por Gerard Damiano, com um orçamento de vinte e 

cinco mil dólares, apenas nos Estados Unidos o filme arrecadou mais de vinte milhões de 

dólares e apresentou ao mundo Linda Lovelace – a mais famosa atriz da indústria 

pornográfica, mesmo tendo atuado em apenas um filme do gênero.  

 Muito mais que um sucesso de público, Garganta Profunda, também foi um sucesso de 

crítica e o centro de acaloradas discussões sobre o prazer feminino e a emancipação da 

mulher, marcando definitivamente a instalação de uma indústria pornográfica que teria seu 

boom de desenvolvimento na década seguinte com a chegada do home vídeo. Durante a 

segunda metade do século XX, principalmente durante o decorrer da história na década de 

1970, através do cinema, temos o início da legalização da pornografia como negócio, 

estabelecendo uma indústria própria de filmes pornôs. Já nos anos oitenta com o 

videocassete, a pornografia se consolida legalmente como um ramo de “entretenimento para 

adultos” e nos anos noventa, com a chegada da internet, a pornografia experimenta um novo 

impulso com a criação de grandes variedades de imagens (RUIZ, 2016). 

 Garganta profunda narra a história de Linda, uma mulher independente, mas que nunca 

conseguiu ter um orgasmo de verdade e, por isso, tem pouco ou quase nenhum interesse por 

sexo. Seguindo o conselho de uma amiga resolve consultar o Dr. Young, interpretado por 

Harry Reems outra lenda do cinema pornô dos anos setenta, que consegue resolver qualquer 

problema quando o assunto é sexo. Em menos de cinco minutos de consulta Dr. Young 
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desvenda o mistério - o clitóris de Linda não está localizado na genitália, mas no fundo da 

garganta. Se isso não fosse problema suficiente o médico ainda descobre que o clitóris está 

bem no começo da garganta e para ser tocado Linda precisa fazer sexo oral em um pênis 

com mais de vinte centímetros. Nos filmes pornográficos pré home-vídeo além de histórias 

mais ou menos complexas existia também romance, e em Garganta Profunda Linda descobre 

o amor verdadeiro em Wilbur Wang (William Love).  Mas para que o amor seja completo 

eles vão ter que solucionar um pequeno problema – o pênis de Wilbur tem pouco mais que 

onze centímetros, o que é insuficiente para conseguir levar Linda ao orgasmo. Como no 

universo do mundo pornográfico tudo é possível, bastando um roteirista criativo, Wilbur liga 

para Dr. Young e ele faz por telefone uma cirurgia de alongamento peniano. Pronto... ele 

fica com os vinte e um centímetros capazes de levar Linda aos mais intensos dos orgasmos 

– aquele que além de prazer vem embalado no amor romântico.  

 Muitas das discussões envolvendo Garganta Profunda, principalmente aquelas que 

viram no filme uma peça publicitária que refletia uma certa emancipação feminina, estão 

diretamente ligadas pela ideia da personagem de Linda ser uma mulher que está em busca do 

prazer e não se contenta apenas em fornecê-lo para seu parceiro sexual. Afinal, questiona a 

personagem, se ela não sente prazer porque deve fazer sexo? Há também no filme uma certa 

defesa de outras posições sexuais para além da penetração da vagina, como o sexo oral tanto 

masculino quando o feminino. Linda Lovelace acabou sendo símbolo de um movimento de 

libertação sexual que ganhou muita força nos Estados Unidos durante a década de 1970.  

 Enquanto na Califórnia Linda Lovelace se tornava uma celebridade do pornô 

heterossexual, do outro lado do país em Nova York, no ano de 1971 o diretor Wakefield 

Poole escrevia seu nome na história da pornografia gay lançando nos cinemas o que é 

considerado o primeiro longa-metragem pornô gay da história, Boys in the Sand. Esse status 

de -“primeiro filme” – lhe é atribuído por ser o primeiro filme pornô gay a estrear nos 

cinemas comercias. O filme fez um relativo sucesso. O título é uma brincadeira com Os 

Rapazes da Banda (The Boys in the Band), adaptação de uma peça homônima completamente 

envelhecida, dirigida por William Friedkin em 1970. A história inexiste, são três cenas de sexo 

que possuem em comum apenas os cenários, entre eles uma casa à beira mar. Apesar dessa 

estrutura narrativa de várias cenas de sexo sem uma conexão dramática entre si ser muito 

comum na indústria pornográfica atual, na época em que Boys in the Sand foi lançado isso era 

pouco usual.  
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 Apesar de todo o pioneirismo de Boys in the Sand, foi com seu filme seguinte que 

Wakefield Poole foi catapultado como um dos principais nomes do cenário pornô da década 

de 1970, dirigindo e estrelando Bijou, um dos mais emblemáticos filmes da pornografia gay 

masculina dessa década. Se no filme anterior não havia história alguma, aqui Poole não 

apenas cria uma narrativa como ainda trabalha com a questão das imagens subjetivas, sonhos, 

surrealismo e cria uma encenação extremamente complexa. O filme não possui diálogos, 

nem som direto. Filmado em 16mm, narra a história de um operário de uma construção que 

acha no meio da rua de uma Nova York cosmopolita um convite para entrar no bar Bijou. 

Depois de se masturbar calmamente em casa, o operário vai até o bar e descobre que o 

mesmo é um portal para entrada da sua própria mente, pelo qual todos os seus desejos são 

realizados. Além da presença constante das luzes de neon e da cor vermelha, há imagens 

refletidas, sobreposições, sexo grupal, insinuação de sadomasoquismo e clima onírico que 

borra a linha do que é real e o que é apenas imaginação da personagem principal. Muito mais 

que uma obra esteticamente arrojada, Bijou, trabalhou com elementos ainda na década de 

setenta que seriam a matéria prima para as artistas do pós-pornô da década de 1990.  

 Os filmes citados acima são exemplos de uma “nova onda da pornografia visual” que 

surgia com força nesse momento nos Estados Unidos. Não se destinavam “simplesmente 

celebrar a permissividade sexual ‘liberada’ pela revolução sexual americana, ela foi ao menos 

parcialmente ligada, como a própria revolução estava ligada, à busca por um conhecimento 

maior sobre a sexualidade”. (WILLIAMS, 1989, p. 98) 

 Olhando dos dias atuais para o passado, o ano de 1972 parece ser um ano feliz para 

a solidificação da indústria cinematográfica pornográfica, na perspectiva comercial e artística. 

Se de um lado você tem um fenômeno de bilheteria e um filme que vira um dos símbolos do 

movimento feminista como Garganta Profunda, de outro você tem o começo bastante 

promissor dos filmes pornográficos gays e uma discussão sobre outras e possíveis formas de 

sexualidade e de experimentação do corpo. Mas essa euforia não durou muito – com a 

popularização do home vídeo, a descoberta da AIDS e a intensificação das políticas de 

vigilância sobre os corpos e das práticas sexuais. 

 É por ser o mais bem-sucedido exemplo do que estava acontecendo na pornografia 

dos anos setenta, que Garganta Profunda ajuda a entender o que aconteceu com os filmes 

pornôs nos anos seguintes. Também é o filme que estabeleceu de vez a indústria dos filmes 

adultos como um negócio estabilizado e lucrativo. Nasce nesse momento da história, uma 

indústria com objetivo explícito de gerar lucro e ampliar o número de consumidores, 
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perdendo a antiga intenção de transgressão da ordem estabelecida. Contudo, ao mesmo 

tempo em que este gênero comercial se estabelece, surge com a mesma força a censura por 

parte dos setores mais conservadores. (LEITE, 2006). 

 Para Michel Foucault essa censura sobre os corpos e os sexos se estabelece ainda no 

século XIX através de certo cientificismo da época que ganha novos contornos no século 

XX, principalmente, com o advento das novas tecnologias de consumo do sexo. Se antes era  

“um dispositivo que operava através de outros quatro dispositivos: Em 

primeiro lugar, o controle exaustivo da sexualidade das crianças. Em 

segundo lugar, a incorporação de novas perversões e nova especificação 

dos indivíduos. Por exemplo, o sodomita passa a ser homossexual e 

aparece essa produção da verdade sobre a origem da homossexualidade, a 

questão passa a ser a busca da verdade do sexo. Em terceiro lugar, esse 

momento se destaca na produção científica para justificar a proibição - 

com exames médicos, controles psiquiátricos e controle da família. E por 

último, estão os dispositivos de saturação sexual, que limitam a sexualidade 

ao espaço do casal heterossexual de família nuclear e dentro da relação 

conjugal (RUIZ apud, FOUCAULT, 1997).   

 Na nova realidade dos incertos anos setenta “consumo, luxo, status, tecnologia e 

pornografia leve são relacionadas no apartamento de solteiro criando uma importante 

‘pornotopia’ arquitetônica-midiática que, de alguma forma, perdura até hoje (PRECIADO, 

2010)”. Surge uma preocupação nos Estados Unidos com esses novos comportamentos e 

defender a família tradicional passa a ser um ato de patriotismo e de força nacional. Dessa 

forma, a ameaça principal vinha dos homossexuais e os delinquentes sexuais”’ (RUIZ, 2016). 

Ainda no fim dessa década que havia começado gloriosa para a revolução sexual, terminou 

nebulosa quando “a educação sexual, homossexualidade, pornografia, aborto e sexo pré-

matrimonial passaram da direita para o centro da cena política em 1977, no momento que a 

direita e o fundamentalismo religioso descobriram que estes assuntos eram de interesse 

massivo” (RUBIN, 1984). 

 Foi nesse cenário político conservador, que ganhou ares de parábola bíblica com o 

surgimento da AIDS, que a indústria pornográfica se solidificou nos Estados Unidos. 

Durante a década de 1970 os filmes pornográficos se estabelecem com uma lógica de 

mercado de lucro e se consolidam como indústria. Também ocorre uma padronização dos 

filmes, das histórias, dos corpos e do sexo, estabelecendo um forte delineamento das 

narrativas pautadas por modelos hetero-normativos machistas nos quais toda imagem sobre 

o corpo feminino se destina ao olhar e prazer do homem. “Nestas novas mercadorias, o sexo 
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perde sua intenção de transgressão contra as estruturas sociais vigentes e torna-se expressão 

da uniformização dos desejos e padronização dos prazeres”, assim “a pornografia não é mais 

transgressiva e questionadora, pois agora ela quer se afirmar nas atuais bases econômicas e 

sociais” (LEITE, 2006: 64).  

 A popularização do vídeo ao mesmo tempo que sedimentou de vez a indústria dos 

filmes adultos os transformou por completo. Esteticamente e narrativamente os filmes 

ficaram mais simples e prosaicos. Obras com histórias mais elaboradas, como Garganta 

Profunda, saíram de cena e cederam espaço para os filmes com cenas soltas. Era mais 

importante a quantidade para suprir as altas demandas de consumo do mercado home vídeo 

do que a qualidade dos produtos. E acima de tudo, os filmes pornográficos heterossexuais 

eram e são destinados exclusivamente para o olhar e satisfação do homem heterossexual. Há 

em todos os filmes uma incapacidade de compreender ou mostrar o prazer feminino. A 

mulher e seu corpo ocupam nesses filmes o único papel de dar prazer e gozo para os homens.  

 Paralelamente a esse cenário, na década dos 1980, “aparece um grupo de feministas 

(ou transfeministas) que pretendem contestar esta indústria do pornô e o modelo de 

sexualidade que ele reproduz. Usando de novo a transgressão, ou seja, usando novamente a 

pornografia como um meio de luta política para questionar o sistema heteronormativo 

reproduzido pelo pornô mais comercial” (RUIZ, 2016). A ordem machista e a objetificação 

do corpo feminino em prol do prazer masculino começou a ser desconstruída em 1989, 

quando a ex-atriz de filmes pornográficos comerciais, diretora e artista norte-americana 

Annie Sprinkle apresentou sua performance Post-Porn Modernist, inaugurando e dando forma 

prática para o terno pós-pornô (SARMET, 2016). Na performance que foi apresentada até 

1996 em diversos países, a artista uniu suas experiências pessoais, com seu trabalho na 

indústria do sexo, como prostituta e atriz de filmes pornográficos comerciais, com 

referências do teatro burlesco. A performance é uma antologia complexa de experiências de 

vida de Sprinkle, bem como sua pesquisa sobre a sexualidade humana e espiritualidade. 

 Annie Sprinkle não cunhou o terno pós-pornô, mas foi ela a primeira artista a colocá-

lo em prática. Não existe um consenso entre os artistas e teóricos sobre o que exatamente é 

o movimento, mas o pós-pornô “é um dos nomes que identifica este movimento 

sexual/social” que busca “criar alternativas para o padrão de pornografia vigente”. Mas isso 

não é unanimidade, tem muitos outros modos de reconhecê-lo, e “pode também ser pensado 

como um movimento ontológico de manifestação da sexualidade. Não há consenso nem 

identidade fixa no movimento” (BORGES, 2016). Ou filosoficamente falando: “é um 
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movimento sexual/social que combate, convoca e comove ao mesmo tempo”. O pós-pornô 

“libera espaço nos corpos e nos modos de desejar. É um movimento pragmático. Vai do 

ecosexo ao tecnosexo, facilitando a locomoção do olhar”. Para onde teus olhos te levam? “É 

nessa estrutura que o pós-pornô mexe, ajuda teus olhos a desprogramar teu programa sexual 

coorporativo” (BORGES, 2016). 

 O movimento pós-pornô também surge em um momento de deslocamento do 

interesse dos estudos culturais. “Nos anos 1980, cresce o interesse cultural pelo ‘outro’, que 

é sobretudo o tal ‘Terceiro Mundo’, mas também a mulher, os gays e lésbicas e os negros. 

Novas correntes do feminismo, os pós-feminismos ou ‘feminismos dissidentes’, como 

chama Beatriz Preciado, forçam descentramentos e desterritorializações do discurso 

feminista hegemônico, que compreendia o sujeito mulher como uma categoria universal e 

ignorava as realidades de mulheres que sempre estiveram tradicionalmente à margem do 

gênero, da sexualidade, da classe, da raça e etnia”.  Esse mesmo movimento de “tensões e 

críticas internas ocorre com os estudos gays e lésbicos, que até então propunham uma política 

identitária de caráter unificador, defendendo a noção de uma comunidade homossexual 

global que buscava a aceitação/assimilação através da luta pela igualdade de direitos dentro 

da norma social, ignorando conjunturas políticas e sociais que faziam com que sujeitos como 

negros, latinos, pobres, travestis e transexuais não se reconhecessem nessa concepção de 

uma identidade homossexual unificada e, portanto, a questionassem” (SARMET, 2016). 

 Uma pergunta deve surgir nesse momento da leitura desse texto. Mas afinal qual a 

diferença entre a pornografia comercial e o pós-pornô? Basicamente é porque o segundo 

enxerga o sexo como um ato político, o desejo é extremamente politizado. O pós-pornô 

“parte de um princípio ético diferente” da pornografia comercial, “que não é o consumo dos 

corpos, nem a busca do gozo a qualquer custo, mas a construção de novas possibilidades de 

amor e desejo”. Não é um movimento que nega o sexo explícito ou sua violência, se engana 

quem pensa que os produtos pós-pornográficos são delicados ou harmoniosos, “como é 

possível verificar em seus livros, filmes e performances, a sexualidade pode ser manifesta de 

forma até mais violenta do que na indústria pornográfica ou mais radical, com a diferença 

que muda completamente a perspectiva do olhar, o movimento da câmera é feminista” 

(BORGES, 2016).  

 Um dos principais pilares do movimento é a ideia de performance – do corpo 

performático, do sexo como performance. Tanto o sexo como o corpo devem ser pensados 

como “ato performativo, ou seja, o gênero não como entidade unida aos genitais, ou a 
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mente” - o corpo deve ser entendido como ato diário (BUTLER, 2003). No “pornô 

mainstream os corpos feminino e masculino são preparados para cumprir os padrões de beleza 

normativos de gênero masculino/feminino”.  A performatividade “do corpo que segue o 

modelo heterossexual normativo se observa na pratica sexual: o sexo é sempre espetacular, 

exagerado, realista, trata-se de representar atos sexuais”, mas além de “realista, poderíamos 

dizer que o pornô mainstream tem uma performance ‘hiper-realista”’. Dessa forma, “quando 

dentro das alternativas ao pornô comercial se percebe a importância da performance, esta 

começa a ser entendida como a chave para a criação de um espaço político no qual se 

questiona o estatuto do corpo dentro do imaginário pornográfico dominante” (RUIZ, 2016). 

No pós-pornô o “corpo não é modelado pelo gênero. Esse gênero que segue regras e 

proibições, ‘que reduzem a identidade nas grades culturalmente inteligíveis a uma 

heterossexualidade idealizada e compulsória”’ (RUIZ, apud BUTLER, 2016).  

 Nesse sentindo, é fácil entender as escolhas dos artistas do movimento ao se 

aproximarem de práticas sexuais que fogem do modelo padronizado dos filmes 

pornográficos comerciais. Práticas sexuais mais radicais ou que ainda não foram assimiladas 

sem pré-conceitos por todos os grupos sociais. Estou falando de práticas sexuais “como 

fisting (inserir as mãos na vagina ou no reto), feeting (inserir os pés na vagina ou no reto), 

BDSM (Bondage - ataduras, dominação, sadismo e masoquismo), public desgrace (humilhação 

sexual em público), wiredpussy (corpos e órgãos sexuais conectados a cabos de eletricidade), 

fucking machines (sexo entre humano e máquinas), waterbondage (imobilizar com afogamento), 

sexo entre velhos, sexo com plantas, etc” (BORGES, 2016). Lógico que essas práticas sexuais 

também são encontradas dentro do pornô comercial, mas os artistas do pôs-pornô a adotam 

essa prática pelo potencial de transgressão e provocação que as mesmas carregam.  

 Até agora vimos que o pós-pornô nasceu dentro do pensamento do movimento 

feminista e que surgiu como crítica e alternativa à indústria pornô que reproduzia nos seus 

filmes os códigos sociais e sexuais de uma sociedade machista na qual a mulher serve apenas 

para dar prazer ao homem. Dessa forma, o pós-pornô propõe um empoderamento da 

mulher, pensa o sexo como ato político e performático e busca outras formas de prazer e 

experiências para além daqueles que ocupam espaço dentro dos filmes produzidos pela 

indústria pornográfica tradicional. Esse nascimento dentro dos movimentos feministas fez 

com que um pensamento sobre o queer dentro do pós-pornô ser perpassado pela questão do 

sexo entre mulheres, ou de pessoas que se identificam como trans com um questionamento 

da binaridade heteronormativa do homem/mulher. Aí nos perguntamos, em que momento 
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entra no pós-pornô a questão do sexo gay entre homens que está no centro das discussões 

dos filmes a serem analisados nos próximos capítulos?  

 Parte do drama de realizar esse trabalho é exatamente responder a essa questão. 

Apesar do pós-pornô abarcar toda uma gama de sexualidades e de diferentes práticas sexuais, 

grande parte, ou quase todas as biografias e textos sobre o assunto se debruçam sobre a 

questão feminina ou sobre o questionamento da binaridade de gênero. De certa forma, o 

sexo entre homens cis parece ocupar pouco espaço dentro dos estudos acadêmicos sobre o 

pós-pornô, apesar de que a produção cinematográfica sobre essa questão ocupar mais espaço 

do que outras questões debatidas dentro do movimento. Sinto que temos aqui o clássico 

desencontro entre a teoria e a prática, entre a academia e a sociedade. Isso se torna uma 

reflexão ainda mais interessante se pautarmos pelo pensamento de Marie Hélène Bourcier, 

importante nome do pós-pornô que prega que o movimento só é completo com a junção 

entre a teoria e a prática.  

 Nos dias atuais existe uma consolidada e lucrativa indústria pornográfica mainstream 

que produz apenas filmes de sexo gay, cujo público alvo são homens que gostam de fazer 

sexo com outros homens. Em um primeiro olhar sobre alguns dos filmes produzidos por 

esse segmento da indústria, e os colocando em contraste com os preceitos do movimento 

pós-pornô, se tem a sensação que a pornografia gay comercial tem uma inclinação para 

provocação. O sexo sadomasoquista é muito comum, inclusive existe um estúdio que realiza 

quase que unicamente filmes desse gênero, o Kinkmen. Esse estúdio também produz filmes 

com cenas de public desgrace. Há estúdios que produzem obras exclusivamente fetichistas 

como Menatplay, Lucas Raunch e Fraternity X. Em uma sociedade cujo código do que é ser um 

homem hétero é tão explicito e reafirmado em todos os momentos, principalmente sobre o 

papel sexual que esse homem deve ocupar, o fato de termos dois homens fazendo sexo já 

sugere um questionamento do comportamento heteronormativo. Mas assim como nos 

filmes pornográficos heterossexuais, o sexo e os corpos tem como única função despertar o 

gozo no espectador, falta a esses filmes e estúdios pensar o sexo como ato político e de 

questionamento da normatividade vigente.  

 Assim como os filmes pornográficos comerciais heteros, cujos atores em cena são 

homens e mulheres cis, nos filmes pornô gays mais comercias temos a reprodução dos 

comportamentos heteronormativos, definidos pela clássica divisão dos papeis sexuais entre 

ativo e passivo, e a mesma higienização dos corpos – a maioria dos atores são jovens, com 

os corpos esculturais e/ou musculosos, sem pelos, ou com os pelos aparados, possuem pênis 
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grandes e de preferência circuncisados. Se as produtoras dos filmes adultos norte-americanas 

e inglesas tem uma sofisticação maior na construção narrativa das cenas de sexo, nas quais, 

essa reprodução dos códigos sexistas fica mais nebulosa, na produção nacional (digo 

brasileira mesmo) os diretores e produtores nem se são dão ao trabalho de disfarçar o 

machismo exorbitante dentro dos filmes pornôs gays.  

 Gostaria de dar um exemplo. Um dos principais nomes da cena pornô brasileira 

recente é o ator Andy Star. A carreira dele começou em 2015 quando ele trabalhava em uma 

academia de ginástica em Botafogo, Rio de Janeiro, e um vídeo dele fazendo sexo com um 

aluno dentro do vestiário da academia vazou na internet. Se a vida lhe fornece apenas limões, 

você faz uma limonada. E foi isso que Andy Star fez – se aproveitando de uma certa 

popularidade com o vazamento do vídeo ele se lançou na carreira de ator pornográfico. E 

deu certo. Seu nome hoje é um dos mais conhecidos do universo pornográfico brasileiro. 

Andy se especializou em desempenhar o papel de passivo nos filmes, dentro da lógica da 

claudicante indústria pornô brasileira, ele está fadado a sempre fazer esse papel dentro dos 

filmes. O problema maior não é apenas esse pensamento que uma pessoa não pode ocupar 

diversas posições sexuais, mas o fato de que os filmes em que ele atua, e os demais filmes 

produzidos no Brasil, sua função como passivo se limita a dar prazer para o ativo. É difícil 

encontrar uma cena que algum personagem interpretado por Andy Star chegue ao gozo. Na 

lógica da indústria pornô brasileira gay, a personagem que faz o passivo da relação, o que é 

penetrado, não tem direto ao prazer, ao gozo. 

 Dentre as reflexões no campo da teoria queer, “encontram-se propostas para pensar 

políticas pós-identitárias, o questionamento e a ressignificação dos códigos normativos que 

polarizam masculinidade e feminilidade, heterossexualidade e homossexualidade, e que 

ignoram todos os sujeitos que estão ou circulam pelas fronteiras dessas normas” (SARMET, 

2016). “Queer representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, 

portanto, sua forma de ação é muito mais transgressora e perturbadora” (SARMET, apud 

LOURO).   

Queer, em inglês, quer dizer estranho, ridículo ou excêntrico, e na cultura 

anglo-americana, é também uma forma pejorativa de nomear 

homossexuais. Dentre as reflexões no campo da teoria queer, encontram-

se propostas para pensar políticas pós-identitárias, o questionamento e a 

ressignificação dos códigos normativos que polarizam masculinidade e 

feminilidade, heterossexualidade e homossexualidade, e que ignoram 
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todos os sujeitos que estão ou circulam pelas fronteiras dessas normas. 

(SARMET, 2016, p.07)  

Dessa forma, “identificações negativas como ‘sapatas’ ou ‘bichas’ se converteram em 

lugares de produção de identidades que resistem à normalização, que desconfiam do poder 

totalitário, das chamadas à ‘universalização’” (PRECIADO apud SARMET, 2011, p. 3).  

“Queer representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou 

tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais transgressora e 

perturbadora” (LOURO, 2004, p. 38-39). O pós-pornô surge, então, 

como uma das formas de materialização artística da crítica queer, pós-

colonial e pós-identitária” (SARMET, 2016, p.08) 

O pós-pornô busca “confrontar, desconstruir e até mesmo redefinir os imaginários 

sexo-políticos vigentes, a partir da representação de corpos, gêneros e identidades sexuais 

historicamente marginalizadas, além do desmantelamento de estéticas e linguagens criadas 

na, e pela indústria pornográfica tradicional, branca, capitalista e heterossexualmente 

orientada”. (SARMET, 2016).  

 Os próximos dois capítulos se debruçarão sobre dois filmes: The Raspberry Reich, de 

2003, dirigido pelo cineasta Bruce LaBruce, importante nome da cena pós-pornográfica 

contemporânea; e Nova Dubai, de 2014, dirigido por Gustavo Vinagre. As reflexões sobre os 

filmes serão pautadas pela tentativa de compreensão de como os cineastas traduziram em 

imagem esses pensamentos políticos e estéticos e até que instância eles conseguem romper 

com a lógica heteronormativa afetiva dos corpos sexualizados.  
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CAPITULO 01 – 

A HETEROSSEXUALIDADE É CONTRARREVOLUCIONÁRIA 

 

 Logo no começo do filme The Raspberry Reich, 2003, a protagonista Gudrun está 

fazendo sexo no quarto, em cima de uma cama, debaixo de uma coberta com o seu namorado 

Holger. É a primeira cena de sexo do filme, e ele vai ter várias, de um diretor famoso por 

filmar o sexo gay entre homens cis. No meio do sexo, Gudrun levanta da cama jogando o 

cobertor e Holger no chão, dizendo em forma de discurso (aliás a protagonista parece que 

nunca está falando, apenas discursando) que - “O quarto é o último bastião da burguesia”. E 

se nega a continuar a fazer sexo de maneira tão convencional. Para se tornar um verdadeiro 

revolucionário é preciso desconstruir as convenções sexuais da sociedade burguesa 

heterossexual, mesmo que isso signifique fazer sexo dentro do elevador na frente de um casal 

de senhores atônitos com tamanha indecência. Gudrun além de protagonista é a líder do 

grupo The Raspberry Reich (O Reich da Framboesa, em uma tradução literal) e figura 

politizada e política da narrativa. E o filme é a história frustrada de Gudrun em formar a 

“antifada homossexual”, porque uma revolução só é possível se houver uma revolução 

sexual, e “não há revolução sexual sem revolução homossexual”, porque a 

heterossexualidade é contrarrevolucionária.  

 

Helmut e Horst, The Raspberry Reich 

 

 É em um ritmo vertiginoso de construção e desconstrução de um discurso sexual 

politizado e irônico que acompanhamos os noventa minutos de duração de The Raspberry 

Reich. Mas antes de entrar especificamente na análise do filme acho interessante fazer um 
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breve resumo da carreira do diretor e roteirista da obra, Bruce LaBruce, para entendermos o 

terreno no qual ele pisa e sedimenta. Este filme foi sendo construído desde seu primeiro 

curta.  

 Bruce LaBruce nasceu na cidade de Ontário, no Canadá. Se formou em cinema na 

Universidade de York em Toronto, e seu primeiro trabalho como diretor foi o curta Boy, Girl 

(1987). Seu primeiro filme de sucesso também foi seu primeiro longa-metragem, No Skin Off 

My Ass, lançado em 1993. Nesse filme é possível perceber todas as características das obras 

mais radicais do diretor – sexo gay explícito, forte discurso político pautado por uma 

ideologia anarquista radical, personagem marginais ou que estão colocados à margem, uso de 

cenas de violência, ironia e humor negro. Apesar de ter dirigido filmes de sucesso como 

Hustler White (1996) e o próprio The Raspberry Reich, foi apenas com Otto: or Up with Dead People 

(2008), que foi lançado no Sundance Film Festival de 2008, que conseguiu notoriedade 

internacional.  

 Uma das discussões em torno da obra do diretor gira em torno de entenderem em 

qual grupo de cineastas ele se encaixa. Para alguns ele está inserido dentro do movimento 

New Queer Cinema, que surgiu na década de 1990, e que nos dias atuais não tem 

absolutamente nada de novo, aliás algumas obras que supostamente se inserem dentro desse 

movimento sofrem com um envelhecimento precoce. Mas o próprio Bruce LaBruce nega a 

associação com esse grupo e afirma, e temos que concordar com ele, que seus filmes se 

alinham com o movimento queercore, surgido no fim da década de 1980, que tem forte ligação 

com os preceitos e estéticas do pós-pornô. O movimento é apontado como a avant-garde, 

para usar uma palavra em francês que nunca sai de moda, do cinema queer e também é 

considerado uma resposta gay sem remorso ao movimento punk, já que queercore expressa o 

mesmo descontentamento com a sociedade que os punks defendem.  

 Os lançamentos dos seus filmes quase sempre aconteceram envoltos em polêmicas, 

e muitas delas serviram para alavancar o sucesso dos filmes e do próprio cineasta. A última 

e mais notória delas foi envolvendo o filme L. A. Zombie, de 2010, estrelado pelo astro do 

pornô gay mainstrean, o francês François Sagat. O filme foi banido do Festival Internacional 

de Cinema de Melbourne em 2010, porque, segundo os censores australianos a obra seria 

inclassificável. O filme acabou estreando no Festival de Toronto e foi exibido na Austrália 

no ano seguinte no New Zealand Lesbian and Gay International Film Festival, em maio de 

2011.  

 Em 2011 Bruce LaBruce dirigiu um dos dez episódios do filme Fucking Different XXX, 

filme que contou com cinco diretores homens dirigindo cenas de sexo entre mulheres, e 
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cinco mulheres dirigindo cenas de sexo entre homens. Esse filme procurou reunir os 

principais nomes do cinema pós-pornô internacional como: Maria Beatty, Jürgen Brüning, 

Emilie Jouvet, Manuela Kay, Kristian Petersen, Courtney Troublee e Todd Verow. Seu 

último longa-metragem foi Gerontophilia, de 2013, que deixou muita gente frustrada. Sem sexo 

explícito, escatologia, ou qualquer vestígio de um discurso político mais radical, o filme se 

limita a narrar a história de um senhor que tem um caso com um rapaz bem mais jovem. O 

filme fez sua estreia no Festival de Veneza e se limitou ao tabu do sexo entre pessoas de 

idades diferentes. Bruce LaBruce sempre foi crítico feroz do comportamento burguês, mas 

aqui se contentou em fazer um filme que agradasse às sensibilidades burguesas. Afinal todos 

nós temos nosso momento de “coxinha”. Fofo, mas ordinário. 

 Mas retornemos a 2003, ano da produção e lançamento de The Raspberry Reich. Antes 

de começar a análise do filme vou narrar a história, assim quem não viu o mesmo pode 

acompanhar a análise sem se perder nos acontecimentos. Em linhas gerais seguimos a 

história de um grupo, o The Raspberry Reich, que se intitula terrorista e herdeiros da luta do 

grupo Baader-Meinhof e da RAF. A líder e única personagem mulher do filme, Gudrun tem 

um plano para conseguir dinheiro para a causa: sequestrar o filho de um importante 

banqueiro alemão. É assim que começa a história: enquanto Gudrun destrói a moral burguesa 

do casamento transando com seu namorado Holger por todas as partes do prédio onde 

moram, corredores, elevadores, pátio, etc., os membros do grupo colocam em prática o 

sequestro do filho do banqueiro, Patrick. Ato realizado e Patrick preso em cativeiro Gudrun 

dá andamento no seu plano e grava um vídeo com o pedido de resgate. O plano dela tem 

dois objetivos: libertar os presos ligados à RAF e destruir a concepção burguesa de sociedade. 

Dessa forma, além do vídeo de resgate, ela também quer gravar Patrick fazendo sexo com 

algum homem do grupo. Não há imagem mais radical para um pai conservador que ver seu 

filho fazendo sexo com outro homem. Não há nada mais revolucionário que o sexo 

homossexual, reflete Gudrun. O que a líder dedicada ao anarquismo não esperava é que um 

dos membros do grupo, Clyde, estivesse apaixonado pelo sequestrado. E que Patrick 

estivesse acabado de ser deserdado pelo pai porque assumiu sua sexualidade.  

Para Gudrun, não há nada mais burguês do que o amor monogâmico, afinal a 

fidelidade é um reflexo da noção de propriedade privada da sociedade capitalista. Muito mais 

que dinheiro, ela quer que seu recém-formado grupo de anarquistas fiquem libertos das 

amarras da sociedade cristã, liberal e burguesa. Para Grudun ser revolucionário é ter uma 

sexualidade livre, o sexo gay é libertador. Assim, um por um, todos os membros do grupo 

vão transar entre si. Inclusive o seu namorado Holger, que faz sexo com Che sob a tutela e 
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observação de Grudun. Depois de provocar uma libertação sexual no grupo e/ou, 

basicamente, todo mundo transar com todo mundo, a centelha contrarrevolucionária renasce 

com a traição de Holger que facilita a fuga do sequestrado Patrick com o seu namorado 

Clyde. Holger quer apenas que tudo termine e ele e Gudrun encontrem a felicidade no amor 

burguês.     

Durante todo o filme Bruce LaBruce trabalha com a ideia de desconstrução e 

questionamento dos valores burgueses. Essa busca pela ruptura e renovação vai para além 

do campo da narrativa e da construção das personagens, atravessa de forma quase violenta a 

estética e a imagem do filme. Várias vezes frases surgem sobre imagem, assim como nos 

filmes mais radicais de Jean Luc Godard, o que parece sugerir que apenas a imagem não é 

suficiente para construir o discurso, é necessário estampá-lo em letras garrafais e coloridas 

sobre a imagem.   

Mas vamos analisar o filme por partes. 

A primeira cena é um close de um homem negro fazendo uma oração, creio que em 

hebraico. É o único momento que esse ator e essa língua aparecem no filme. Fusão para a 

boca de um homem alemão branco, fazendo felação com uma arma. É Che, que 

ironicamente tem uma imagem de Che Guevara no quarto e está usando uma camisa com o 

rosto do líder da revolução cubana enquanto, chupa a arma. 

 

Vários Che, The Raspberry Reich. 

 Entram os créditos iniciais e para choque dos espectadores que conhecem o cinema 

de Bruce LaBruce, nos deparamos com uma cena de sexo heterossexual entre Gudrun e o 

namorado Holger, o motivo da tragédia final do filme está colocada desde o começo, a 

heterossexualidade. Enquanto os dois transam, vários inserts interrompem a cena e temos 
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uma espécie de segunda apresentação da protagonista, no qual a sua vida surge como uma 

propaganda da vida burguesa idealizada caminhando para uma autodestruição: Ela, bem 

vestida, caminha pelas ruas de Berlim ao som de uma música animada. Encontra com seu 

namorado Holger e de mão dadas caminham pelas calçadas. Sorriem. Entre sorrisos e 

encontros ela picha em um muro “capitalismo mata”. Os dois param em frente a uma loja 

de armas, ela compra uma arma parecendo que comprou uma joia. Em um cemitério se 

comporta como uma madame em um parque - se entedia lendo Virginia Woolf e se anima 

lendo o “Manifesto Comunista” e a “Revolução Sexual” de Wilhelm Reich. 

No quarto Gudrun e Holger continuam fazendo sexo. Sobre a imagem,  as cartelas 

– “Acho que deveríamos elevar a idade em que os jovens podem ter uma arma” George W. 

Bush e “Sou um pitbull nas pernas da oportunidade” George W. Bush. Em letras grandes e 

preenchendo a tela a cartela: “Sonhos acordados de um revolucionário”. Gudrun convoca a 

revolução dos costumes: “O quarto é o último bastião da burguesia” – ela quer que seu 

namorado faça sexo com ela em outros lugares. E eles vão transar por todos lugares do 

prédio, inclusive na frente de um casal de idosos que entra no elevador. Durante o momento 

em que estamos pulando de cenário com os dois transando nos mais inusitados lugares, 

voltamos a Che que se masturba com a arma em mãos na frente da imagem de Che Guevara 

como se fosse um astro teen. Outra cartela corta a imagem: “exploração sexual não é liberação 

sexual”. Na sala em que Gudrun e Holger finalmente encerram a maratona sexual a parede 

é decorada com fotos do grupo Baader-Meinhof. 

 

Grudun e Holger fazem sexo sobre a imagem de Baader-Meinhof, The Raspberry Reich 

 

Todo esse conjunto de sequências ocupa pouco mais dez minutos iniciais do filme. 

É uma overdose de informações pela qual o espectador é metralhado incansavelmente por 

imagens, música, ruídos, símbolos e argumentos. Uma espécie de bricolagem histérica, 
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colorida e subversiva. Neste começo já ficam estabelecidos dois recursos estéticos que Bruce 

LaBruce vai usar ao longo do filme para construir seu pensamento e críticas ao modo de vida 

burguês dos países de primeiro mundo e contra a ideologia cristã conservadora: o primeiro 

é o constante uso de letreiros, ora reproduzindo frases supostamente ditas pelo então 

presidente do Estados Unidos, George W. Bush, ora com frases que expressam os preceitos 

e opiniões ditas revolucionários da protagonista Gudrun, reflexões que são a todo momento 

legitimadas e ironizadas pelo filme. O segundo é a constante presença de referências a figuras 

públicas através de fotografias espalhadas pelo cenário. No quarto de Che, temos uma 

imagem gigante do rosto de Che Guevara colada na parede, além do próprio personagem 

usar uma camisa estampando a mesma imagem pregada na parede. Na sala do apartamento 

a imagem do grupo Baader-Meinhof, que serve de inspiração para Gudrun. Não apenas 

figuras que são mais conhecidas e conectadas pelo imaginário coletivo a um pensamento dito 

de esquerda ou anarquista vão ser lembradas com fotos ao longo do filme, outras figuras, 

como o ex-ministro Tony Blair e o presidente russo Vladimir Putin também surgem em 

determinadas cenas do filme. Esses dois recursos permitem que o diretor acabe criando várias 

camadas de significados que solidificam um discurso pornô-terrorista muito aliado ao 

pensamento anarquista de total desconstrução dos valores sociais e morais vigentes das 

sociedades capitalistas contemporâneas. Assim, se alia a corrente de pensamento dos artistas 

do pós-pornô em busca da construção de um pensamento crítico sobre os papeis sociais 

preestabelecidos.  

Outro ponto de encontro com o pensamento do pós-pornô é como as cenas de sexo 

são utilizadas no filme. Toda essa abertura é marcada por dois momentos em que o sexo 

ocupa certo destaque: a cena de masturbação de Che e a de sexo entre Gudrun e Holger. 

Nesses dois momentos o sexo é usado como uma ferramenta narrativa para criar um discurso 

político. Em ambos os casos isso é feito sem nenhuma sutileza, aliás Bruce LaBruce nos seus 

melhores momentos se destaca exatamente por não ser sutil ou delicado. Durante todo 

tempo em que Che se masturba ele se relaciona com uma arma, seja simulando sexo oral 

com a mesma, seja esfregando a arma na virilha e no pênis. E associado a essa imagem existe 

uma enorme foto do rosto de Che Guevara colocada na parede. A primeira leitura é quase 

obvia, existe aqui um questionamento da cultura militarista e culto às armas, principalmente 

dentro da sociedade norte-americana. Mas Bruce LaBruce também começa a construir uma 

crítica que ganha eco e forma ao longo do filme, de questionar o próprio movimento de 

esquerda, e os grupos que dizem ser revolucionários e lutam contra o conservadorismo tão 

enraizado na nossa sociedade.  
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O tom político perpassa a única cena de sexo hétero do filme. Enquanto faz sexo 

com o namorado, Gudrun é só questionamento. Questiona a cama como lugar burguês e 

socialmente aceito de se fazer sexo; questiona o espaço privado do quarto e do apartamento 

em que vive como o lugar esperado de se praticar o coito; questiona a posição do namorado 

no momento da penetração. E como a personagem carrega toda a fúria ideológica do filme, 

ela parte para ação: Gudrun no sexo mais parece uma manifestante carregando um cartaz 

com frases subversivas do que alguém que está ali procurando um momento de prazer. No 

filme o sexo tem como primeiro objetivo o questionamento, o pensamento político, a 

subversão, e depois, se sobrar tempo, o prazer.  

Mas voltamos à narrativa. A imagem do filme fica em preto e branco e somos 

apresentados ao restante do grupo em plena ação de sequestro. “Não somos terroristas, 

somos ativistas” diz um deles. No apartamento descobrimos que colocado na parede, bem 

no centro de um jogo de dardos há uma imagem de Vladimir Putin. O sequestro segue seu 

curso. Uma cartela sobre a imagem prega: “Mas não privem a juventude da doce eletricidade 

do sexo público”. Outras cartelas vão surgir enquanto o grupo se dirige ao local em que 

sequestrarão Patrick: “Abaixo a todas as instituições que causaram e fortaleceram o 

capitalismo e o seu sistema de classes que tem oprimido e explorado todas as populações da 

nossa história!”; “Faça amor (revolucionário) e não guerra (imperialista)”; “Guerra não é uma 

resposta, revolução sim”; “Nós declaramos guerra revolucionária contra a classe capitalista 

fascista e a todos seu cúmplices nos assassinatos, na opressão e na exploração. Nós apoiamos 

a mão armada, todas as batalhas justas dos povos oprimidos para sua determinação e 

autonomia. E com isso oferecemos todos os movimentos de liberdade, às brigadas 

revolucionárias dos trabalhadores e as organizações dos povos, nosso total apoio e nossa 

ajuda ilimitada. Todo o povo no poder na luta pela liberdade e justiça, para todos os povos 

de todas as raças”.  

Até os vinte um minutos de filme existe uma montagem paralela com quatro 

narrativas sendo construídas – na primeira Che está se masturbando com uma arma em 

punho; na segunda Gudrun e Holger estão fazendo sexo; na terceira somos apresentados a 

Patrick Schmidt andando de skate pelas ruas de Berlim; e aos onze minutos de filme é 

introduzido de forma clara o grupo de sequestradores, Helmut, Clyde, Andreas e Horst no 

carro indo ao encontro da vítima.  

Para além da foto do grupo Baader-Meinhof na sala de Gudrun, outras referências a 

eles surgem ao longo do filme: o carro que eles usam para o sequestro é uma BMW, o mesmo 

carro que era usado pelo grupo nas suas ações; os peixes de Che se chamam Ulrike e Andreas, 
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os mesmos nomes do grupo Baader-Meinhof; o nome da protagonista do filme é Gudrun, 

mesmo nome de um membro do grupo; a ação do filme se passa vinte e cinco anos depois 

do sequestro de Hans-Martin Schleyer pelo grupo Baader-Meinhof em 25 de setembro de 

1977, que era um dos homens mais ricos e poderosos da indústria alemã. O sequestro foi 

feito pela RAF no começo do outono alemão. A ideia de Gudrun é fazer o sequestro de 

Patrick nessa data simbólica de 25 de setembro, mas o filme se passa no dia dezenove de 

setembro, porque o que vale é a intenção.  

Enfim, o sequestro é realizado e Patrick é colocado junto de Clyde dentro do porta 

malas do carro. Clyde tentando defender Patrick se prendeu com ele com uma algema e a 

solução foi colocar os dois dentro do porta malas. Nesse momento temos a inserção de um 

flashback no qual ficamos sabendo que Patrick e Clyde tem um caso, se conheceram fazendo 

pegação em um parque público e que Patrick já tinha consciência dos planos de Gudrun e 

do The Raspberry Reich. O flashback basicamente é uma cena de flerte e sexo casual muito 

comum dentro do comportamento gay: os dois estão em parque público procurando 

conhecer alguém, em busca de sexo; trocam olhares; e logo começam a fazer sexo, ali no 

parque mesmo. É a única cena de sexo em um lugar aberto e público do filme. E diferente 

da cena entre Gudrun e o namorado no elevador (também um lugar público) a encenação 

do sexo é menos pudica, vemos os pênis eretos e a cena de felação é explicita. A grande 

questão aqui é toda vez que o enquadramento sugere que teremos uma cena explícita, que 

veremos um pênis ereto, surge uma tarja preta sobre a tela, como nas imagens cesuradas da 

televisão, que reproduzem algumas falas ditas por George W. Bush: “Nossos inimigos são 

inovadores e engenhosos, e nós também. Eles nunca param de pensar sobre novas maneiras 

de prejudicar o nosso país e o nosso povo, e nós também não”; e, “Primeiramente, quero 

deixar muito claro, que as pessoas pobres não são necessariamente assassinos. Só porque 

você não tem sorte de ser rico não significa que você está disposto a matar”. Assim as falas 

do presidente americano da época da produção do filme, 2003, censuram a nudez e o sexo 

explícito. Ser mais direto na associação do discurso conservador do presidente, que alimenta 

uma política de exclusão e intolerância, com os efeitos causadas nos indivíduos cujos os 

comportamentos são considerados desviantes é impossível. 
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A fala de George W. Bush censura o sexo explícito, The Raspberry Reich 

 

Antes de chegar no apartamento que serve de aparelho para o grupo The Raspberry 

Reich e, no qual Gudrun, Holger e Che os esperam, os quatro sequestradores resolvem fazer 

uma pausa para o lanche no Burger King e comem alguns sanduiches recheados de carne. 

Gudrun é vegetariana e proibe a todos de comerem carne. Aqui em tom de chacota e deboche 

se percebe de forma clara que a radicalidade revolucionária de Gudrun e sua ideologia 

anarquista também é alvo de crítica por parte de Bruce LaBruce. Afinal, em que pesem as 

singularidades de cada pensamento, mas um pensamento anarquista radical como o de 

Gudrun acaba gerando a mesma exclusão e padronização de comportamento que ela tenta 

descontruir e sempre questiona.  

Enquanto o grupo se entretém comendo no Burger King, em casa Gudrun continua 

a dizer slogans revolucionários: “a masturbação é contrarrevolucionária”; “as democracias 

ocidentais oferecem apenas uma ilusão de liberdade”; “a propriedade privada não pode ser 

roubada, só pode ser libertada”; “A revolução é meu namorado”; “O hip-hop comercial é 

contrarrevolucionário”; “Madonna é contrarrevolucionária”; “pornô heterossexual é 

contrarrevolucionário”; “corn flakes é contrarrevolucionário”. Mas Gudrun não é apenas de 

ficar fazendo discurso, ela quer colocar em prática seus pensamentos. E, aos quarenta 

minutos de filme, Gudrun pede uma prova de fidelidade à ideologia do The Raspberry Reich 

para seu namorado Holger. Ela quer saber se ele está disposto a se libertar da opressão do 

capitalismo. Como? Gudrun quer que Holger faça sexo com Che. Porque? Simples, a 

heterossexualidade é contrarrevolucionária. Óbvio. Holger tenta argumentar que os dois são 

namorados, transar com Che, ou com qualquer outra pessoa seria uma traição a ela. Gudrun 
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apenas o questiona: “A instituição do casamento não é nada além do que uma prostituição 

legal. Não preciso de você como meu cafetão. A questão é: você é homem o suficiente para 

romper as barreiras da monogamia heterossexual e experimentar a verdadeira liberdade 

sexual? Entre o socialismo e o amor físico não pode haver nenhum conflito. A revolução de 

Outubro fracassou quando se rejeitou o amor livre.” Logo depois desse discurso Gudrun 

utiliza outro, digamos, mais convincente e direto: Se Holger continuar se recusando a fazer 

sexo com Che, ele também não vai mais transar com ela. E assim a revolução começa: os 

dois fazem sexo.  

O pensamento de Gudrun mostrado de forma deliciosamente subversiva e irônica 

no filme bebe na fonte de Marcuse, outro pensador citado diretamente no filme. Segundo a 

protagonista, o pensamento do filósofo Herbert Marcuse que disserta sobre a “repressão 

excedente” fala como os sentimentos e vontades dos trabalhadores e da população mais 

pobre estão sendo reprimidos e substituídos por desejos e vontades que são construídos pela 

sociedade capitalista industrial. Os trabalhadores estão imbuídos de desejos e vontades que 

são convenientes a uma elite dominante e exploradora. Dessa forma, várias coisas que 

sentimos ou desejamos não passam de uma fabricação e ilusão para ignorarmos o que 

realmente queremos ou desejamos, para maquiar nossa natureza. E uma das principais 

fabricações é a heterossexualidade e a monogamia. E como uma outra cartela deixa claro: “A 

heterossexualidade é o ópio das massas”. 

 

Pouco depois dessa cena tão discursiva de Gudrun contra a noção de 

heterossexualidade e a defesa de que apenas o ato de dois homens fazerem sexo é, na 

perspectiva apontada no filme, um ato político, um ato revolucionário, Che e Holger vão 
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passear pelas ruas de Berlim como se fossem um casal de namorados. Tomam soverte juntos, 

se beijam, se abraçam, se acariciam. O lugar que eles trocam afeto e namoram é bastante 

movimentado, a câmera de Bruce LaBruce neste momento faz um movimento isolado 

dentro do filme e passa a se colocar como uma câmera documental que se limita a registrar 

a reação das pessoas que se deparam com os afetos, carinhos e beijos dos dois personagens. 

O desconforto das pessoas que cruzam com os dois é explicito e as reações quase nunca 

demostram respeito ou mesmo indiferença. E nesse momento fica a sensação que o filme 

ratifica o discurso que foi colocado em tom farsesco por Gudrun: que o sexo gay é um ato 

revolucionário porque tira as pessoas de suas zonas de conforto e revela bastante do 

conservadorismo de uma sociedade, supostamente mais tolerante, como a alemã do começo 

do século XXI.      

 Voltamos ao sequestro. Momento de gravar o vídeo com o pedido de resgate. 

Exigências dos sequestradores – 1)‘‘libertação de alguns ou todos os prisioneiros que ainda 

estão presos por causa de supostos crimes relacionados a RAF’’; 2)“distribuição de um 

milhão de euros para cada um dos abrigos em Berlim que oferecem sopa e alimentos para os 

necessitados e que não tem casa, para a classe baixa empobrecida vivendo em um estado 

lastimável da sujeira e da fome pelos mecanismos dos privilegiados e da classe capitalista 

gananciosa”. 

 A narrativa segue. Enquanto Clyde cuida de Patrick no seu cativeiro, Helmut e Horst 

experimentam pela primeira vez, pelo menos entre eles, o sexo revolucionário. Como uma 

cartela do filme informa: “Não há revolução sexual sem revolução homossexual”.  

Novamente temos a repetição de um recurso estético, a cena de sexo é explícita, mas a 

imagem é censurada com frases que foram ditas por George W. Bush: “Eu acredito que 

todos nós concordamos que o passado acabou”; “Eu sei que seres humanos e peixes podem 

coexistir pacificamente”. Aqui temos uma reiteração da dicotomia liberdade e repressão, 

discurso libertário em oposição ao conservador, sexo versus censura. Ao longo do filme 

Bruce LaBruce trabalha muito com a chave da repetição, de um discurso que a todo 

momento é destruído e reconstruído.  
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Novamente uma imagem de Bush e a censura, The Raspberry Reich 

 

 Agora avançamos para parte final do filme, e com todos reunidos Gudrun se prepara 

para gravar a última parte do vídeo com o pedido de resgate, no qual Patrick fará sexo com 

Andreas. Nada mais agressivo para um banqueiro capitalista, conservador e heterossexual do 

que assistir seu filho fazendo sexo com outro homem. O escolhido é Andreas, único membro 

do grupo que ainda não fez sexo com outro homem. Andreas que se diz heterossexual é 

intimado por Gudrun a provar sua lealdade à causa transando com Patrick. Mas Clyde não 

contém seus ciúmes, está apaixonado e revela a todos que os dois têm um caso, e que Patrick 

foi expulso e deserdado pelo pai exatamente por assumir sua sexualidade. Patrick que entrar 

para o grupo. Para Gudrun, tudo bem, mas isso não muda nada os planos. O pedido de 

resgate será feito, o vídeo será gravado, Patrick e Andreas vão fazer sexo e Clyde precisa 

entender que a revolução é o seu verdadeiro namorado, ele precisa se liberar da opressão do 

amor monogâmico.  

Andreas é o último membro do grupo revolucionário a se libertar da sua 

heterossexualidade, ou melhor, da sua monossexualidade, que seria a última barreira a ser 

derrubada para se alcançar uma espécie de grupo revolucionário ideal, o The Raspberry 

Reich, a intifada homossexual. Uma das maiores ironias dessa cena é Andreas ser 

interpretado pelo ator Dean Stathis, que hoje é o pornô-star internacionalmente conhecido 

do público gay, Dean Monroe. Nessa cena as cartelas não param: “Colocar o marxismo onde 

sua boca deveria estar”; “Moralidade é para a burguesia. A homossexualidade é a maior forma 

de luta de classes”; “A única maneira de você enfrentar o seu verdadeiro inimigo é integrar 
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o mais importante símbolo do capitalismo na nossa revolução homossexual”; e a minha 

preferida, “A revolução será televisionada”.1 

Finalmente entramos no ato final do filme. Vídeo gravado, todos estão bem 

satisfeitos com o trabalho.  Patrick adorou ter feito sexo com Andreas, e este mal podia 

esperar para se libertar das amarras da heterossexualidade. Helmut e Horst sempre que 

podem fazem sexo revolucionário. Apenas Clyde e Holger não estão satisfeitos com a 

situação, ambos querem viver as limitações dos relacionamentos monogâmicos, um com 

Gudrun e outro com Patrick. Os dois se juntam e colocam um fim nos planos de Gudrun. 

Clyde convence Patrick a fugir com ele levando o vídeo do sequestro. Durante a fuga os dois 

matam um policial e viram fugitivos e passam a roubar os bancos do pai de Patrick. Os dois 

se transformam em uma espécie de Bonnie e Clyde (outra referência pouco sutil do filme) 

gay pelo interior da Alemanha.  

A penúltima cena do filme acontece em uma boate gay, uma espécie de “inferninho” 

meio sadomasoquista. Lá Helmut e Horst, agora um casal, encontram com Andreas. Os três 

conversam, Helmut e Host negam que são um casal, comentam sobre os roubos de Clyde e 

Patrick e Andreas diz que entrou ali por engano, porque ele não é gay. O casal vai embora e 

Andreas flerta e beija outro homem no bar. Na última cena do filme descobrimos que 

Gudrun agora é mãe, teve uma filha. Virou mãe e esposa, como desejava Holger. Os três 

caminham por uma rua movimentada e enquanto Gudrun empurra o carrinho de bebê ela 

passa ensinamentos revolucionários e anarquistas para sua filha. A revolução ainda não 

acabou.       

 Quando o filme foi lançando em 2004 a crítica ficou dividida em considerá-lo uma 

obra subversiva, um punk pornográfico altamente irônico e corrosivo, ou apenas um filme 

infantil, pornográfico (no sentido pejorativo da palavra) e mal interpretado. A crítica sempre 

teve opiniões bem diferentes com relação aos filmes de Bruce LaBruce. O filme chegou aos 

cinemas norte-americanos no mesmo final de semana que Diários de Motocicleta, 2004, dirigido 

pelo brasileiro Walter Salles. Em uma crítica escrita por Ed Gonzalez, ele propõe uma 

comparação entre os dois filmes, e como ambos tratam da questão da revolução e do 

                                                           
1 Quando "The Revolution Will Not Be Televised" foi lançada, em 1971, ela foi considerada apenas uma das 

várias músicas representando o extremismo negro americano daquela década: 
“You will not be able to stay home, brother. 
You will not be able to plug in, turn on and cop out. 
You will not be able to lose yourself on skag and skip out during commercials, 
Because the revolution will not be televised" 
"Você não conseguirá ficar em casa, irmão. 
Você não conseguirá se plugar, ligar ou arregar. 
Você não será capaz de se perder em drogas ou passar reto durante os comerciais, 
Porque a revolução não será televisionada" 

https://www.youtube.com/watch?v=rGaRtqrlGy8
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pensamento político de esquerda. Os governos e os teóricos que tradicionalmente 

consideramos de esquerda sempre rejeitaram qualquer ligação com a homossexualidade, seja 

como pensamento político, seja como comportamento dos militantes. Talvez o exemplo 

mais claro seja a antiga política homofóbica do governo de Fidel Castro em Cuba. O que Ed 

Gonzalez reflete em seu texto é que na obra de Walter Salles há uma negação de qualquer 

possibilidade de relacionamento homoerótico entre seus personagens, como se apenas o ato 

de se assumir essa possibilidade os desqualificasse como líderes revolucionários. Bruce 

LaBruce em seu filme assume exatamente o caminho oposto, é ser gay, a homossexualidade, 

o sexo entre pessoas do mesmo sexo, o ato que leva à revolução, o caminho para se romper 

com a sociedade capitalista, destruir e questionar os valores burgueses. “Os lindos terroristas 

gays do filme não estão exatamente envolvidos” em uma luta pelo território, apesar de 

“frequentemente envolvidos em sexo público”. LaBruce usa o sexo “para confrontar a ilusão 

de liberdade na sociedade, mas também compreende a distração que ela coloca dentro das 

fileiras terroristas” e faz “um comentário sobre a forma como uma revolução é muitas vezes 

diluída e romantizada pelos corações muito sangrentos da mídia obsessiva (como, digamos, 

Walter Salles), que são tipicamente mais interessados em política externa”. “No espírito da 

revolução de vida diária” usa o “sexo gay gráfico como uma forma de subversão”. 

(GONZALEZ, 2016). 

 Mas não é difícil entender os motivos que levaram alguns críticos, como Ken Fox e 

Ned Martel, a consideram o filme uma obra “infantil”, “pueril”, ou “muito bobo, um pouco 

tedioso e se você cortar todo o sexo e cartelas, a coisa toda seria executada em cerca de 15 

minutos”. Bruce LaBruce trabalha com um humor e ironia que sempre caminham no limite 

entre ser cáustico ou apenas infantil. Mas o filme tem uma posição política bem delineada e 

atrás de cada piada tem um pensamento construído. Talvez a melhor cena que exemplifica 

isso seja: “Cornflakes é contrarrevolucionário”.    

 Helmut e Horst estão assistindo a um filme pornográfico heterossexual. Helmut 

questiona Horst como ele pode estar vendo esse filme se Gudrun disse que pornô 

heterossexual é contrarrevolucionário. Horst diz que para Gudrun tudo é 

contrarrevolucionário, até o cornflakes. Helmut então olha para câmera e afirma: “Mas 

cornflakes é contrarrevolucionário”. A imagem corta para a televisão de tubo que exibe o 

filme pornô em preto e branco e Helmut explica o problema ideológico atrás do cornflakes: 

“Cornflakes é produzido pela Kellogg’s, uma empresa multinacional que utiliza milho 

geneticamente modificado e outras substâncias em seus produtos como, por exemplo, 

aspartame: um suplemento alimentício duzentas vezes mais doce que o açúcar e que é 
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absolvido muito mais rápido na corrente sanguínea para ali produzir seis produtos diferentes, 

entre eles o álcool metílico, e o cancerígeno, formaldeído. Aspartame, também conhecido 

como nutra sweet ou equal, é consumido por cem milhões de americanos e cria sintomas 

como náuseas e ajuda no desenvolvimento do câncer”. Esse momento e a cena citada acima 

na qual Gudrun cita Marcuse são as duas sequencias em que Bruce LaBruce deixa claro que 

as provocações irônicas e cômicas do filme estão embasadas por um pensamento que pode 

ser classificado como pornô-punk-terrorista. 

 É principalmente na forma com que Bruce LaBruce usa o sexo explícito que ele se 

aproxima do pensamento do pós-pornô. Assim como as primeiras artistas do movimento, 

elas se apropriaram do sexo para questionar os valores da burguesia, os padrões de 

comportamento sexuais e comportamentais. Na narrativa do sexo construída por Bruce 

LaBruce seu grande alvo não é a heterossexualidade, mas sim a monossexualidade. Partindo 

do pressuposto que todos os indivíduos são bissexuais, negar essa sexualidade plural sendo 

apenas hétero ou gay é um reflexo da opressão do capitalismo na vida cotidiana das pessoas. 

 Um filme que se propõe a ser tão radical quanto The Raspberry Reich é o tipo de obra 

completamente frágil e sujeita à crítica. A partir do momento em que levanta a guarda e 

começa a metralhar informações, ideias, ideologias e assume uma posição quase doutrinadora 

do espetador, o filme também abre espaço para a sua própria desconstrução. A questão mais 

problemática nesse sentido é a forma impositiva com que LaBruce metralha a sua ideologia, 

a sensação é que estamos substituindo uma ideologia autoritária e que nega as subjetividades 

individuais por outra. O filme acaba sofrendo do mesmo mal que critica. Mas tenho a 

sensação de que Bruce LaBruce faz isso conscientemente, afinal o que parece querer esse 

filme punk, gay, queercore, pornográfico e violento é questionar.     
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CAPITULO 02:  

PÓS-PORNÔ SEGUNDO O JEITINHO BRASILEIRO 

 

 Gustavo, protagonista de Nova Dubai e diretor do filme, está fazendo cooper pela 

cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Um carro para ao seu lado, o motorista chama 

atenção do corredor. Gustavo vai até a janela do carro, o motorista é Herman, pai de Bruno, 

o melhor amigo de Gustavo e já com mais de sessenta anos de idade. Herman oferece carona, 

mas todo mundo que entende minimamente a narrativa de um filme pornográfico, sabe que 

esse convite é apenas uma desculpa para que os dois façam sexo. No carro, Gustavo pergunta 

se pode chamar Herman de pai. “Claro que sim”, responde afetuosamente o pai do amigo. 

Herman se mostra fora do meio ao perguntar para Gustavo se sabe de algum lugar onde 

possam fazer sexo. Corta para o carro chegando em um terreno baldio, com prédios em 

construção no fundo da paisagem. Os dois descem do carro e fazem sexo. A cena de sexo, 

diferente de um bom pornô é rápida, mas como nas obras desse gênero é explicita, com 

direito a closes no momento da penetração e no pênis ereto de Herman. A cena também é 

cômica, com Gustavo chamando desajeitamento e ironicamente Herman de pai. A cena de 

sexo se encerra com o pedido – “Não conta para o Bruno”, o filho não pode saber. Nesse 

momento percebemos que o que foi feito ali em público, aos olhos de quem estivesse 

passando pelo local é também um segredo, algo que não pode ser contado. O último plano 

da cena é um plano médio de Gustavo com a cidade ao fundo. Corta para um plano médio 

de Herman, sentando no sofá da sua sala, olhando para câmera e fazendo um depoimento. 

É talking heads mesmo, documentário a moda Coutinho. No depoimento Herman nos revela 

uma história assustadora: quando tinha dez anos, no seu país natal, foi estuprado por um 

grupo de jovens de 15 e 16 anos que moravam na mesma rua da sua casa. O trauma foi tão 

profundo que ele sentiu como se estivesse tendo uma segunda chance quando o seu pai 

resolveu migrar para o Brasil, e a primeira vez que gozou na vida foi vendo uma cena de 

estrupo heterossexual em um filme.  

 A montagem dessas duas cenas, uma seguida da outra resulta em um posicionamento 

moral por parte da obra. É impossível fugir da sensação que o depoimento é quase uma 

justificativa para o comportamento de Herman na sequencia anterior – uma espécie de 

argumento que justifica o fato dele fazer sexo em um lugar público com o melhor amigo do 

seu filho. Assim, Nova Dubai acaba por jogar sobre o sexo toda uma moral cristã que associa 

o sexo à violência, o prazer à punição. É o jeitinho brasileiro de criar uma obra que o próprio 

diretor intitula de pornô-terrorista: mesmo nas obras de vanguardas que propõem o uso do 
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corpo e do sexo como ferramenta de crítica e afronta aos valores burgueses, há aquele velho 

ranço moralizante da nossa formação cristã.  

 

Depoimento de Herman, Nova Dubai, Gustavo Vinagre, 2014 

 

 Nova Dubai, é um filme média-metragem, de cinquenta minutos, dirigido pelo cineasta 

paulista Gustavo Vinagre e lançado no circuito de festivais em 2014. O filme segue uma linha 

muito em voga nas artes contemporâneas e no “cinebrascont” (Cinema Brasileiro 

Contemporâneo) no qual a narrativa é construída em primeira pessoa. Gustavo Vinagre é o 

diretor, o ator e a personagem principal do filme. Há uma clara intenção de borrar os limites 

do que é ficção e o que é documentário ao longo do filme. 

 Gustavo Vinagre é formado em letras na Universidade de São Paulo. Especializou-

se em roteiro na EICTV de San Antonio de los Baños, em Cuba. Seu primeiro curta de 

sucesso foi o documentário sobre Glauco Matoso Filme para Poeta Cego (2012), que foi 

premiado no Festival de Cinema Luso-Brasileiro de Santa Maria da Feira, em Portugal, entre 

outros festivais. Nesse curta, Gustavo explora a questão da performance, o filme é um jogo 

de submissão entre ele diretor e a personagem do Glauco que também é conhecido dentro 

da cena BDSM paulistana. Em Cuba dirigiu o documentário La Llamada (2014). Dirigiu 

também o episódio Dykeland, que integrou o longa Fucking Different São Paulo (2014), que teve 

sua estreia mundial durante a sessão Panorama da 60° Berlinale. Fucking Different São Paulo 

reuniu vários realizadores brasileiros para pensar sobre a sexualidade, é a versão brasileira do 

filme Fucking Different XXX, citado no primeiro capítulo. Nova Dubai é até o presente 

momento seu filme de maior duração e o mais radical em pensar o sexo como performance.  
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 Mas antes de entrar em uma análise do filme e refletir sobre seu diálogo com o 

pensamento do pôs-pornô, um breve resumo da história de Nova Dubai se faz necessário 

para localizar a todos: a ação se passa em uma cidade grande, que nunca é nomeada, mas 

sabemos pelo histórico da vida do diretor que é São José dos Campos, sua cidade natal. Há 

um grande espaço aberto e verde na cidade que vai ser em breve um grande empreendimento 

imobiliário chamado de Nova Dubai, é entre esses prédios em construção e a cidade em 

transformação que transitam os amigos Gustavo e Bruno. Gustavo se diz claustrofóbico e, 

por isso, só consegue gozar em local público. Paralelamente à história dos dois temos outras 

duas narrativas se desenvolvendo ao longo do filme: a entrevista de Hugo, poeta depressivo 

que fala sobre seus poemas, das suas tentativas de suicídios e da sua vontade de morrer; e 

Fernando, um fã de filmes de terror que sempre aparece narrando para a câmera algum filme 

desse gênero. O filme é formado por essas três narrativas, sendo que na primeira e principal 

temos Gustavo e Bruno. Há também três cenas de sexo explícito que ocupam lugar de 

destaque na história: a primeira é a cena entre Gustavo e Herman, pai de Bruno; a segunda 

entre Bruno, Gustavo e um operário de um dos prédios em construção, Daniel; e a última é 

uma cena de estupro, na qual Gustavo e Bruno, violentam um corretor imobiliário 

interpretado por Caetano Gotardo2. O filme se encerra com Gustavo e Bruno ajudando 

Hugo a se matar enforcado em uma das últimas árvores que restaram no terreno onde será 

erguida a Nova Dubai.  

  Mas vamos por partes. O filme se abre com uma imagem de impacto: Gustavo 

Vinagre faz um cunete em Bruno, em parquinho público, mal conseguimos entender o que 

está acontecendo na imagem, Gustavo avisa que vai gozar. Corta para ele no facebook. Nessa 

cena fica marcado de forma clara que a personagem principal é o próprio Gustavo Vinagre, 

diretor e roteirista do filme. É a sua página no facebook que é mostrada para câmera. Além da 

rede social outras páginas da internet avisam sobre o filme que vamos assistir: sites 

pornográficos com cenas de sexo em local público, sexo oral, sexo animal, etc. Gustavo fica 

zapeando no facebook até que para sobre uma foto em preto e branco:  “Vê se meu pai não é 

um tesão, eu pegava facinho”, diz Gustavo para o amigo Bruno que vê as fotos com ele.  Na 

conversa entre os dois descobrimos que o pai do Gustavo era engenheiro, trabalhou muito 

                                                           
2 Caetano Gotardo é um cineasta e ator paulista. Estudou cinema na Universidade de São Paulo de 1999 a 2003. 

Dirigiu oito curtas-metragens, incluindo Matéria, O menino japonês e Areia. Todos eles foram exibidos e premiados 

em muitos festivais no Brasil e no exterior (incluindo a abertura da Semana da Crítica em Cannes 2008). O que 

se move, seu primeiro longa-metragem, recebeu os prêmios como de melhor filme em Lakino (Alemanha), 

Semana dos Realizadores (Brasil) e Hollywood Film Festival (EUA). Caetano é membro dos Filmes do Caixote, 

um grupo de jovens cineastas brasileiros que trabalham juntos constantemente. Na época da produção de Nova 

Dubai, Caetano Gotardo era namorado do diretor Gustavo Vinagre.  
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tempo como mestre de obras e atualmente mora em uma ilha paradisíaca com a quarta 

esposa. Gustavo e Bruno desistem de olhar as fotos e saem com os dois cachorros para 

passear. Voltamos ao parque do primeiro plano – Gustavo faz um cunete em Bruno. A 

câmera faz uma panorâmica relevando no lado esquerdo do quadro, Fernando que repete 

“They’re coming...”. A lente faz zoom e enquadra um grande prédio recém construído que 

compõe a paisagem no fundo do quadro. Tela preta com o título do filme. 

  

Frame de Nova Dubai, Gustavo Vinagre acessa sua página do facebook. 

 

 Essa primeira sequência apresenta de forma muito eficiente todos os elementos que 

o filme vai desenvolver ao longo da narrativa: o sexo explícito em lugares públicos; a mescla 

entre documentário e ficção; a especulação imobiliária e uma arquitetura da depressão dos 

grandes centros urbanos; e a questão da performance, com Gustavo Vinagre ocupando o 

papel de diretor, ator e personagem do filme. Com esse breve começo, são quatro minutos 

antes da cartela inicial, podemos perceber dois movimentos no filme que o aproximam do 

pensamento do pôs-pornô: cenas de sexo explícitas carregadas de discurso político e que 

procuram ser uma crítica à especulação imobiliária, bem como uma reflexão sobre um modo 

de vida burguês contemporâneo (esse pensamento será melhor desenvolvido mais adiante 

no texto); e, principalmente, a questão da performance do artista, diretor, ator Gustavo 

Vinagre, que se une às primeiras artistas do pôs-pornô utilizando do próprio corpo, e da 

exposição da própria sexualidade para construção da obra e do seu discurso político. 

 A pesquisadora e pensadora Paula Sibilia, cuja pesquisa gira em torno de um 

pensamento sobre “corpos e práticas corporais”, coloca que o objetivo principal do filme é 
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“chocar e provocar o espectador”, e por vezes, “parece querer violentar e estuprar” a sua 

audiência, tanto metaforicamente quando literalmente. Assim o filme opera na lógica do que 

“pode ou não ser mostrado de acordo com a moral vigente” e do questionamento do que é 

obsceno  – “o que deve se mostrar e o que deveria ocultar”. Diante dessa questão do que é 

mostrável e o que precisa ser ocultado na sociedade capitalista burguesa dos dias atuais um 

questão deve ser colocada – “O que é obsceno hoje?”. (SIBILIA, 2015). Dessa forma, 

quando Gustavo Vinagre assume a tríplice função de diretor, ator, personagem, ele chama 

para si a total responsabilidade do filme: assume a “qualidade de provocador da moral, 

principalmente a moral sexual”. Para Sibilia (2015), Gustavo dialoga diretamente com os 

artistas do século XIX, e das vanguardas estéticas do começo do século XX, nas quais os 

artistas queriam “provocar” e “chocar” os burgueses.   

 Mas, refazendo a pergunta, o que é obsceno para nós hoje, cidadãos de uma 

sociedade espetacularizada, na qual cenas de sexo de diversas naturezas são encontradas 

facilmente na internet? Uma sociedade em que todos os limites do não mostrável parecem 

ter sido ultrapassados? Para Sibilia, a falta de consciência do mundo atual é uma das 

fragilidades de Nova Dubai: “tudo que ele mostra não é tão obsceno para nós.” Só o fato de 

um filme como este existir e ser exibido em “respeitados” espaços culturais e em festivais de 

cinema reflete a impressão de que o que está sendo mostrado na tela, não é tão provocador 

e nem tão chocante aos burgueses como o diretor acredita ser. Em uma sociedade tomada 

por imagens eróticas, na qual o “gozo e o prazer são um direto a felicidade individual de 

qualquer um”, dominada por um “capitalismo voraz consumista” é uma cilada se contentar 

apenas com a “provocação”. Para a autora, o diretor assume para si a “figura do gênio heróico 

do século XIX, que continua iluminado”, mas Gustavo acaba esquecendo que esse artista já 

foi “superado pela contemporaneidade”. (SIBILIA, 2015).  

 Dessa forma, a questão da performance em Nova Dubai cai nos “riscos e limitações 

que podem soar como infantil”’, ou como coloca Nietzsche, um “desvario adolescente” do 

diretor, ator, personagem que “acredita demais na eficácia da provocação” e na sua 

capacidade de “escandalizar os burgueses”. Como se apenas isso bastasse - ser provocador 

seria suficiente. Um diretor que deixa-se seduzir pelo “ego”, pela própria imagem – que 

acredita que só “por mostrar o pau duro e sair sodomizando tudo e a todos, só isso, dá a ele 

a ideia que ele tem algo para falar, que ele é um autor” (SIBILIA, 2015).    

 Acho que é bem perceptível que Paula Sibilia não curtiu muito o filme, apesar da obra 

ter sido um relativo sucesso nos festivais em que foi exibida e de vários críticos terem achado 

a obra provocadora e ousada (também vamos falar sobre isso mais adiante). Então 
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prosseguimos com o filme para tentar entender melhor a obra e porque Sibilia acha que o 

filme não passa de desvario adolescente inofensivo.  

Na cena seguinte à cartela de créditos iniciais temos Gustavo e Bruno entrando no 

quarto de Hugo. Aqui a câmera assume a posição claramente documental e Hugo dá um 

depoimento para ela. Esse recurso estético e narrativo será utilizado em outros momentos 

do filme. Hugo tem uma fala pausada, escreve poemas, escreveu um livro com versos sem 

métricas de conteúdos eróticos, entre eles um poema com quatro versos sobre Johnny Depp. 

O filme volta a essa cena outras vezes para nos revelar que Hugo sofre de depressão e que já 

tentou se matar mais de uma vez e que seu maior desejo é colocar um fim definitivo à sua 

vida.  

 

Depoimento de Hugo, Nova Dubai 

 

Corta para Gustavo e sua mãe, Martha, na cozinha procurando entre anúncios de 

imobiliária um novo apartamento para morar. Entre vários slogans e propagandas das 

imobiliárias um chama atenção: “a arquitetura tem um grande poder de transformação. 

Transforma tijolo, areia e cimento em obras de arte.” Vinagre usando a coleira de proteção 

do seu cachorro no pescoço deita a cabeça sobre a mesa e narra olhando para câmera a sua 

história com seu avô: quando era pequeno sempre pulava no colo do avô. Com a idade o avô 

desenvolveu uma hérnia umbilical que dizia ser culpa de Gustavo que ficava pulando sobre 

ele.  

A imagem dos avós de Gustavo é evocada em dois momentos do filme, o avô na 

cena narrada acima e a figura da avó mais perto do fim da narrativa: Gustavo lava louças nu, 
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usa apenas um avental, ao fundo escutamos a música do Chapeuzinho Vermelho. Corta para 

um close de Gustavo: ele olha para câmera e diz que queria transar com a avó aos treze anos. 

Ela foi a única mulher por quem ele sentiu desejo e um dia se exibiu para ela nu de pau duro. 

A avó assustada apenas disse para Gustavo ir colocar uma roupa. O depoimento se encerra 

com a seguinte frase: “Ela não devia ter morrido, ela tinha umas coisas para aprender”. Para 

Paula Sibilia (2015) esse momento do depoimento sobre sexo com a avó deixa claro como 

Gustavo Vinagre tem uma inclinação para o choque barato e gratuito que parece mais um 

“desvario adolescente” do que uma provocação aos valores burgueses. Segundo ela, Freud 

institucionalizou o incesto em plena Viena conservadora do século XIX, e Gustavo acha que 

apenas dizer que tinha desejos sexuais por sua avó é o suficiente para escandalizar a sociedade 

burguesa contemporânea.  

 Mas continuamos com o filme. Logo depois que Gustavo e a mãe procuram 

apartamentos para morar, o protagonista anda pela cidade com o amigo Bruno. Passam pelo 

terreno baldio no qual será construída a Nova Dubai - um conglomerado de prédios 

comerciais e condomínios fechados. Corta para Fernando, no terreno narrando um filme de 

terror. Fernando é o terceiro elemento narrativo do filme, que surge em outros momentos 

da mesma forma: ele está no mesmo cenário que aconteceu a cena anterior, nessa primeira 

cena, no terreno aberto, narrando um filme de terror como estivesse dando um depoimento 

para câmera. Fernando narra três filmes: O Clube do Suicídio (Jisatsu Saakuru, de Sion Sono, 

2001) narrado logo depois dessa cena de Gustavo e Bruno no terreno em que será erguida a 

Nova Dubai;  O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chainsaw Massacre, de Tobe Hooper, 

1974), narrado na loja de piscinas que é invadida por Gustavo e Bruno; e Pânico (Scream, Wes 

Craven, 1995), narrado na construção logo depois que Gustavo, Bruno e Daniel fazem sexo. 

Aparentemente os filmes são escolhas aleatórias não havendo uma conexão entre essas 

narrativas e o filme Nova Dubai. Pode-se fazer uma associação bem óbvia: O Clube do Suicídio 

é narrado no terreno que Hugo se enforca na cena final do filme. Mas parece um pensamento 

meio forçado que tenta estabelecer uma ligação entre as obras. Também pode-se pensar 

sobre uma aproximação entre os filmes de terror e o pornográfico, já que os dois 

normalmente operam sobre uma noção de explícito, o primeiro da violência e o segundo do 

sexo: Mas tanto O Clube do Suicídio, quanto Pânico, são filmes bem discretos com relação à 

intensidade das cenas de violência, principalmente, se colocarmos em contraste com outros 

filmes do gênero como O Albergue (Hostel, de Eli Roth, 2006) ou Jogos Mortais (Saw, de James 

Wan, 2004) que são classificados como torture porn. 
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Depois da narração sobre O Clube do Suicídio, voltamos para cena que vimos no 

começo do filme com Gustavo e Bruno assistindo vídeo no computador. Eles assistem aos 

seguintes vídeos: o clipe Walking Ball da cantora pop norte-americana Miley Cyrus; um vídeo 

no qual um homem tira a roupa e se masturba em uma estação de metrô de Nova York. Esse 

vídeo é uma performance de um personagem conhecido em sites de filmes pornográficos 

gays, ele tem vários vídeos anônimos nos quais ele se masturba em local público; um vídeo 

chamado “estupro animal” – uma tartaruga transando com um tênis da Nike; e um filme 

pornô do estúdio CockyBoys com Tommy Defendi, popular pornô-star norte-americano. Essa 

é uma sequência carregada de hipertextos e referências que vão estar presentes nas cenas de 

sexo do filme. Toda a construção do sexo em Nova Dubai é pautada pela mesma lógica dos 

filmes pornográficos, seja no exibicionismo em lugares públicos, seja na narrativa do sexo, 

seja na ideia da performance de um pornô-star, no filme analisado personificada pelo próprio 

Vinagre.  

Mas antes de entrar especificamente na forma de como Nova Dubai se apropria da 

estética e narrativa do pornô comercial, que é o mais interessante no filme, vamos só abrir 

um parênteses para refletir sobre a cena seguinte: em que Gustavo e Bruno invadem uma 

loja de piscinas à noite e conversam sobre algumas experiências sexuais. Bruno saiu com um 

cara que tinha um pênis muito grande, e o sexo não rolou. Já Gustavo transou com um 

homem que curtia asfixia erótica, prática em que a pessoa é sufocada durante o sexo, seu 

parceiro conseguiu gozar três vezes, mas ele nenhuma, já que não consegue gozar em lugares 

fechados - é claustrofóbico. Para chegar ao gozo Gustavo precisa estar em um lugar aberto, 

normalmente público. É como se ele só conseguisse ejacular se tiver outro olhando. É uma 

personagem que só consegue ter prazer através do olhar do outro. “Há uma vulnerabilidade 

muito grande nesse ego que precisa desesperadamente ser visto” para existir. A personagem 

precisa disso, necessita “do olhar do outro, para gozar, ser e viver”. É como se Gustavo 

pedisse “desesperadamente” o olhar de alguém, que se escandalize com o que ele está 

mostrando. Seu prazer só existe através do outro. (SIBILIA, 2014). 

Logo depois dessa sequência temos a cena de sexo que foi descrita no começo desse 

texto, na qual Gustavo faz sexo com o pai de Bruno, Herman. E logo em seguida o 

depoimento de Herman narrando o estupro que sofreu quando criança. A cena de sexo entre 

Gustavo e Herman trabalha com códigos e narrativas muito comuns em filmes pornográficos 

da indústria mainstream. São recorrentes filmes em que o plot principal é uma cena de incesto 

entre pai e filho. Um dos filmes mais memoráveis que se debruçam sobre essa narrativa é o 

Dad Goes to College dirigido por Joe Cage e produzido pelo estúdio Dragon Media e 
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protagonizado por um dos mais famosos dad’s do cinema pornô, Allen Silver; ou a série de 

filmes produzidos pelo estúdio Mem.com intitulada de My Mom's New Husband, todos com o 

mesmo plot: padrasto e enteado então sozinhos em casa e acabam fazendo sexo. O incesto, 

como colocado acima, foi institucionalizado por Freud no século retrasado e se tornou uma 

narrativa que faz parte do imaginário da indústria do pornô. Há em Nova Dubai dois 

movimentos que ao mesmo tempo, o afastam tacanhamente da lógica comercial dos filmes 

de sexo explícito e o aproximam de uma visão “moralista” sobre o comportamento da 

personagem do pai: o tom cômico e o depoimento de Herman logo após a cena de sexo.  

Gustavo Vinagre filma essa cena quase como se fosse uma gag cômica. Há algo de 

ridículo na forma como Vinagre chama Herman de pai enquanto o penetra e algo de 

tragicômico quando Herman se refere a Gustavo como filhão. A intenção é de provocar risos 

diante de algo aparentemente tão ridículo. A questão se complica quando o motivo da 

chacota é um tema tabu como a sexualidade na terceira idade, que ganha camadas de 

complexidade quando é um comportamento sexual considerado desviante: um pai de família 

que gosta de fazer sexo com outros homens. A problemática aqui surge quando o filme 

convida o público a rir com Vinagre e de suas piadas sobre Herman. Decerto, o humor 

parece ser uma saída fácil para o público diante dessa provocação pueril. Sendo assim, um 

filme comercial pornô como Dad Goes to College parecer ser muito mais provocador que Nova 

Dubai, afinal sua intenção é fazer com que o espectador fique excitado e seja seduzido por 

uma cena de incesto homoerótico. O humor em Nova Dubai parece ser utilizado para desviar 

a atenção da potência erótica da cena. 

Para Pablo Gonçalo um dos destaques de Nova Dubai “é a maneira como ele aciona 

um franco imaginário pornográfico. Seja queer ou hetero, pouco importa, o imaginário 

pornográfico – e cibernético – permeia o filme como um todo”. Em “cenas em que o casal 

vê e busca no computador, nos aplicativos de celulares para encontrar um parceiro rápido, e 

mesmo na forma como o sexo é filmado, que embora não seja totalmente pornográfica, ativa 

códigos visuais que se aproximam de uma certa tendência pornográfica.” Sendo assim, “por 

que então não considerar Nova Dubai como um filme pornográfico? De forma realmente 

astuta, o filme utiliza-se de códigos pornográficos para filmar cenas de sexo homossexual.” 

(GONÇALO, 2014). 

“Essa alusão não vem ao acaso: a atuação, os diálogos, a edição, 

tudo nas cenas de sexo – é quase difícil definir o que não é cena de 

sexo no filme – nos lembra dos clichês do pornô, ao menos do 

pornô gay. Essa experiência puramente física que se dá de repente, 

quase como por ataques, no meio do filme, não é apresentada de 
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modo negativa. É certamente cômica pela apropriação de lugares-

comuns eróticos, mas parece ser uma desconstrução do gênero 

para outros fins, como se só o sexo pudesse nos lembrar de nossa 

condição como seres humanos diante de tanto material de 

construção.” (FALKEMBACK, 2014) 

 

O depoimento sobre o estupro é um dos pontos nevrálgicos de Nova Dubai, porque 

o filme tem a ambição de ser ele um estupro aos valores burgueses: 

“No mosaico de distintas combinações que é Nova Dubai, há uma curta 

sequência de entrevista que chama a atenção de maneira especial. ‘Pai’ está 

sem camisa: é mais velho, possui cabelos grisalhos, longos, e fala com um 

sotaque de imigrante latino-americano. Ao fundo, vemos duas 

samambaias suspensas na parede e uma televisão, fora do quadro, na qual 

ele deveria assistir algum programa. Pai nos conta porque mudou-se para 

o Brasil, num instante de fuga, alívio e certa felicidade. Ainda adolescente 

ele foi vítima de um estupro coletivo, num quarto de fundos, onde o som 

da marcenaria abafava os seus gritos por socorro. Um estupro – diga-se, e 

repita-se o óbvio – entre machos (já que esta seria uma prática 

intrinsecamente máscula), eivado por uma violência tácita, camuflada, e 

quase cotidiana. ‘Pai’, no entanto, não é uma mera vítima. Na mesma 

entrevista, ele confessa que as cenas de estupro que via no cinema – a 

imagem do ato – lhe eram extremamente excitantes e resultaram nas suas 

primeiras ereções e masturbações diante de uma tela.” (GONÇALO, 

2014) 

 

Pablo Gonçalo continua em seu texto sobre essa cena: “Além de enigmática, a 

sequência de confissão frente ao estupro de ‘Pai’ é reveladora da sutil, rebuscada e 

provocadora teia que Gustavo Vinagre acaba por coser.” Segundo ele, “não é por acaso que 

o próprio ator-diretor-personagem-performer precisa, deliberadamente, sodomizar o ‘Pai’ 

que está diante da câmera, como se, em cena, pudesse sublimar – e mesmo perverter – uma 

tácita e potente estrutura patriarcal.” E encerra esse primeiro pensamento com a seguinte 

pergunta: “o que, afinal, seria um estupro?”. Tentando ser didático, sem ser arrogante, 

estupro é em linhas gerais quando uma pessoa sofre uma violência de cunho sexual. Para 

Sibilia, Gustavo Vinagre tenta a todo momento estuprar o espectador. A provocação e o 

choque que ele pretende alcançar com Nova Dubai está diretamente conectado a um estupro 

dos valores dos espectadores. Mais do que falar e mostrar cenas de estupro, como a cena 

com o corretor de imóveis de que falaremos mais adiante, o próprio filme tem a pretensão 

de ser um estupro.  
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 Depois de Gustavo ironizar a quantidade de medicamentos que a mãe toma 

diariamente, e Hugo narrar mais uma camada da sua depressão, Gustavo e Bruno chegam a 

uma obra. Somos apresentados a uma série de depoimentos dos trabalhadores, entrevistas 

que são conduzidas por Gustavo. A edição rápida faz que tenhamos um pulo de perguntas 

de cunho mais sociológico (“você gostaria de morar em um desses prédios?”), para questões 

sexuais (“você conhece alguém que já fez sexo nessa obra?”) Entre os entrevistados está o 

conhecido ator do pornô nacional, Daniel Prates, que faz o papel de um dos operários que 

está respondendo às perguntas. A última pergunta respondida por Daniel é sobre seus planos 

para o futuro: ele tem uma noiva, como eles não tem dinheiro para comprar um apartamento 

vão viver de aluguel, mas que os planos são deles se casarem e constituírem família. Corta 

desse depoimento para a cena de sexo entre Daniel, Gustavo e Bruno no canteiro de obras.  

 

Gustavo, Daniel e Bruno fazem sexo na obra em Nova Dubai 

 

 O caminho até chegar até essa cena de sexo é infinitamente mais interessante do que 

o utilizado na cena anterior - os depoimentos com os operários revelam uma face bem cruel 

da expansão urbana, na qual os trabalhadores que constroem casas para outros morarem, 

não tem uma casa própria para viver. É a especulação imobiliária, com seus “prédios pornô-

terroristas que estupram a paisagem, esmagando os afetos e memórias, negando 

subjetividades,” que contrasta “com os corpos hiper realistas, que parecem chorar 

silenciosamente e melancólicos”, que parecem estar sempre “prestes a serem engolidos pela 

paisagem de concreto” (SIBILIA, 2014) . 

A cena de sexo continua a manter um forte diálogo com o imaginário da indústria 

pornográfica. Há nessa cena de ménage dois signos muito comuns nos filmes pornográficos 
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comerciais: o sexo com um operário ou trabalhador braçal e o sexo com um homem 

supostamente heterossexual, ou o gay for pay (“gay por dinheiro”, em uma tradução literal). O 

próprio Daniel Prates já protagonizou essas cenas para o estúdio brasileiro Sexy Boys. Os 

filmes de gay for pay é um dos estilos que mais fazem sucesso entre o público e existem vários 

estúdios e franquias de filmes que exploram esse plot: como a série de filmes I’m a married 

man do estúdio norte-americano Suíte 703; a série Baitbus; ou qualquer cena que leve a alcunha 

de “Str8 to gay”. Ou seja, os códigos utilizados por Gustavo Vinagre nessa cena são 

conhecidos até para os neófitos no universo da pornografia comercial.  

 Essa mesma lógica de construção da cena de sexo que estabelece um diálogo direto 

com o imaginário pornográfico está presente na última cena de sexo do filme: Gustavo e 

Bruno visitam um prédio, se passam por um casal que querem comprar um apartamento. O 

corretor, interpretado pelo cineasta e ator paulista Caetano Gotardo, apresenta as vantagens 

deles comprarem aquele imóvel ainda na etapa de construção. O corretor está visivelmente 

incomodado com o casal gay. No segundo andar Gustavo e Bruno conhecem o que o 

apartamento tem de melhor, uma varanda gourmet. A vista dá para o grande terreno no qual 

serão construídos trinta prédios por um grupo coreano, a Nova Dubai. Da vista do terreno 

verde e aberto, corta para um close no rosto do corretor. Ele está sendo estuprado por 

Gustavo e Bruno. Além de ser obrigado a engolir o pênis de Gustavo, o mesmo o humilha 

com palavras. E como em todo bom filme pornô de cena de estupro, depois de um tempo 

resistindo, o estuprado passa a gostar e pedir cada vez mais do seu agressor. Síndrome de 

Estocolmo totalmente completa em menos de três minutos. Essa é a cena de sexo mais 

politizada do filme, e na qual a relação entre formas diferentes de estupros, o mobiliário que 

estupra a paisagem urbana e o sexual do corretor, criam essa dicotomia do sexo como forma 

de resistência e discurso político. O corte entre a imagem do terreno que abrigará a Nova 

Dubai, para o close do rosto do corretor de imóveis sendo violentado pelo diretor, ator, 

personagem é o mais próximo que o filme chega de uma estética pornô-terrorista.  

 Discordando da opinião de Paula Sibilia, vários críticos viram o filme de Vinagre 

como uma obra provocadora. Para Fernando Oriente, “Gustavo Vinagre filma algumas das 

melhores e mais intensas cenas de sexo do cinema recente. De maneira frontal e agressiva, 

não esconde nada, é explícito. O sexo é afirmação ao mesmo tempo em que é confronto e 

dominação.” Com “trepadas que sempre procuram o tesão e o gozo enérgico, que 

paradoxalmente subjugam e reafirmam normas ao mesmo tempo em que expõem a força da 

alma dos personagens por meio das explosões de seus corpos, dos jorros de seus fluídos, 

pelo ato de possuir e deixar ser possuído, pelo desejo sempre pronto para ser realizado” O 
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autor ainda considera que “sexo que é consensual e também ato de violência. Sexo que é 

tanto mostrado como narrado. Diversas vezes vemos personagens descrevendo seus atos 

sexuais detalhadamente, seja um para o outro ou mesmo diretamente para a câmera.” 

(ORIENTE, 2014).  

Daniel Falkemback, faz coro com a opinião de Oriente. Segundo o autor “Nova Dubai 

se apresenta a todo momento como um atentado ‘pornoterrorista’’’. Termo “que não deixa 

de ser irônico, tem sua verdade: a proposta da obra não deixa de ter uma conotação política, 

uma força que nos arrebata e nos impele a repensar tudo que aparece na tela”. O filme não 

se trata “somente de uma historieta de dois amigos ou uma sátira ao pornô ou interpelações 

que apresentam histórias de encontros ou de terror, como às vezes aparece no filme. O terror 

acontece ali, e ele não quer ser racional, explicável por uma psicanálise barata; ele é a própria 

matéria cinematográfica que se constrói a ferro e fogo.” (FALKEMBACK, 2014). 

 Depois da cena de estupro, o filme apresenta suas últimas sequencias. Um tom 

afetuoso parece surgir com mais força nesses momentos finais. Bruno conta a Gustavo um 

sonho que teve, onde todos conseguem realizar seus desejos. O sonho é apresentado em 

imagens gravadas com uma câmera de Super 08. Essas imagens fazem partes do projeto 

Tomada Única - Cinema de Desbunde, que Gustavo Vinagre filmou em 2013 para o Festival Curta 

Oito. Esse projeto foi o embrião para realização de Nova Dubai. Dessas imagens corta para 

Gustavo se masturbando em uma passarela. Na cena final Gustavo e Bruno ajudam Hugo a 

se enforcar em uma das últimas árvores do terreno em que será construída a Nova Dubai.  

 Apesar de Sibilia achar que Gustavo Vinagre nunca saiu da sua zona de conforto ao 

fazer Nova Dubai, e que o uso do corpo para construção de uma crítica à especulação 

imobiliária e para tecer um comentário sobre a letargia dos comportamentos da juventude 

contemporânea é soterrado pela figura narcisista do diretor, ator, personagem que está a todo 

momento pedindo para que o olhem e se choquem com o que ele mostra, a forma como 

Gustavo abordou o sexo gay e trabalhou com alguns códigos da indústria pornográfica 

causou impacto em parcela da crítica, principalmente a heterossexual.  

 

“À primeira vista, parece um filme ‘de gays, sobre gays, para gays’, uma 

obra que representa a vivência de muitos jovens homossexuais da classe 

média brasileira, entretanto, ao escancarar suas taras de maneira limpa, 

Gustavo Vinagre joga contra nós todas as nossas limitações sexuais, 

aquelas que todo mundo sabe, mas ninguém fala. Nos choca ao falar do 

tesão que sentia por sua avó (Freud explica!) e coloca na roda questões 

edipianas sobre o incesto, que desde sempre foram socialmente castradas. 

Pensar a respeito é quase um crime, falar então…” (JANKOWSKI, 2014).  
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Segundo Pablo Gonçalo (2014), “a transa no meio da rua, o esperma numa passarela 

pública, o sexo nas obras, com os peões, o estupro numa cobertura de um prédio em 

construção vendido na planta – e, por fim, o ato de jogar lanças vãs num terreno baldio, belo 

e abandonado, que um dia será pervertido por prédios insossos, bregas e caríssimos” não é 

a grande perversão do filme. “A perversão está em reverter uma verdadeira perversão 

imobiliária – que é o que se faz hoje em nosso espaço público. Mais do que meramente 

pornográfica, deveríamos, de fato, encarar tal especulação como insuportável. Mas não o 

fazemos.” 

Em 2014, André Fischer, criador do MixBrasil e diretor e fundador do Festival 

MixBrasil de Cultura da Diversidade, principal festival destinado a discutir a cultura LGBT, 

disse em uma entrevista que o Brasil era o país com a produção audiovisual queer mais 

interessante do mundo e também uma das mais ousadas. Era o ano do lançamento e sucesso 

de Tatuagem (2014), dirigido por Hilton Lacerda - André considera Tatuagem um dos mais 

ousados filmes brasileiros da história. Nessa mesma entrevista, Fischer também disse que um 

dos principais vestígios desse fato é que o cinema LGBT brasileiro havia superado os dramas 

relacionados ao coming out, filmes em que a personagem homossexual ainda não assumiu sua 

sexualidade publicamente e o plot principal do filme gira em torno exatamente desse 

momento – como Saindo do Armário (Date and Switch, de Chris Nelson, 2014) ou Queda Livre 

(Freier Fall, de Stephan Lacant, 2013). Fazendo coro a esse pensamento de André Fischer 

está a informação que o Brasil é um dos países que mais produzem filmes com temáticas 

LGBTs no mundo, com um histórico de produções que foram premiadas no Teddy Bear do 

Festival de Berlim, o prêmio mais importante dado a obras com temática LGBT: Hoje eu 

Quero Voltar Sozinho (Daniel Ribeiro, 2014), Teddy de melhor longa; Tá, (Felipe Sholl, 2008), 

Teddy de melhor curta.  

 Seguindo essa linha de pensamento proposta por André Fischer, do cinema LGBT 

brasileiro como vanguarda de uma cinematografia queer mundial, podemos pensar que um 

filme como Nova Dubai é reflexo de uma cinematografia e não uma regra da exceção. Mas 

infelizmente isso seria fazer uma afirmação falsa. A análise que André Fischer faz da 

cinematografia brasileira queer contemporânea é absolutamente alienada da realidade e o 

burburinho que um filme como Nova Dubai causou nos ciclos mais progressistas do cinema 

brasileiro mostra que os filmes nacionais sobre a população LGBT estão longe de se livrar 

das narrativas assimilacionistas. Se o que aponta Paula Sibilia for uma verdade e Nova Dubai 

for um filme que só provoca escândalo na sociedade burguesa do século XIX, e que a grande 

falha de Gustavo é ignorar toda a história da arte e suas artimanhas de provocação, podemos 
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concluir que o cinema brasileiro ainda está preso a uma mentalidade do século XIX, e que o 

pós-pornô apenas começou a dar seus primeiros passos no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Um pensamento sobre representação  

 

 Diferentemente de The Raspberry Reich, durante a pesquisa consegui encontrar uma 

considerável quantidade de textos críticos sobre Nova Dubai. Acredito que isso tenha 

acontecido por dois motivos: a data de lançamento do filme, já que a obra dirigida por Bruce 

LaBruce foi lançada em 2003, ano que ainda não existiam tantos críticos de cinema atuando 

na internet. O acesso à crítica impressa de um filme estrangeiro é bem mais complicado; e o 

considerável sucesso entre a crítica que o filme de Gustavo Vinagre fez nos circuitos de 

festivais, tanto nacionais quanto os estrangeiros. Ler tantas críticas de forma sistemática, 

organizada e sempre procurando refletir sobre o que cada texto estava formulando sobre o 

filme me fez atentar para um curioso fato – para todos os críticos Nova Dubai vai além do 

que eles consideram ser um filme voltado para o público gay.  

 Existe um pensamento recorrente em praticamente todos os textos - que Nova Dubai 

é um filme que tem potencial para ir além do circuito que exibe filmes de temática LGBT, e 

que é um filme que merece ser visto por todos por conter elementos que ultrapassam a 

questão queer: “Precisa, pois, ser visto, justamente para sair do gueto de um filme gay ou da 

classificação restritiva de uma etiqueta queer.” (GONÇALO, 2015); “Poderia se encaixar num 

gênero queer, mas a proposta parece ser além da tônica ‘de gays para gays”’ (BONEZ, 2014); 

“No contexto do cinema dito “homossexual”, tão presente – ainda bem – nas mostras 

mundo afora, Nova Dubai não se encaixa bem, eu acho” (FALKEMBACK, 2014); e em um 

texto de título supostamente provocativo “Nova Dubai e porque o ‘filme de viado’ é 

necessário”, escreve, “A escolha pelo nome do título desta crítica foi feita justamente com a 

intenção de chamar a atenção, já que Nova Dubai é infinitamente mais que um filme de nicho 

e representatividade, é um longa sobre a condição humana” (JANKOWSKI, 2014). Me 

pergunto, que filme protagonizado por pessoas não é sobre a condição humana? 

 Apesar da produção de obras protagonizadas por personagens LGBT estarem 

aumentando a cada ano, e o avanço da internet possibilitar a esses filmes circularem mais e 

alcançarem à mais variada parcela do público LGBT, seja dos centros urbanos ou em regiões 

do interior, é inegável que há uma carência de representação desses comportamentos que 

está muito longe de ser suprida. Seja na televisão, no cinema comercial, ou nas propagandas, 

toda a lógica da representação voltada para o grande público é pautada pelos modelos 

heterossexuais e na representação binária de homem e mulher. 
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 Vou abrir espaço nesse momento para fazer um movimento que é considerado bem 

pouco acadêmico, mas que é um dos pilares da arte contemporânea, como vimos em Nova 

Dubai – vou me colocar no texto. Eu nasci no interior do Brasil, na década de 1980, sou 

homem cisgênero e gay. Os primeiros personagens gays com quem tive contato foi o casal 

interpretado André Gonçalves e Lui Mendes, na novela de Silvio de Abreu, a Próxima Vítima, 

de 1995. Nessa época já tinha treze anos. E durante todo esse tempo todas as representações 

a que tive acesso, seja em livros, filmes e televisão foram de comportamentos heterossexuais. 

Outro fato é que esse casal também ficou famoso pela agressão que André Gonçalves sofreu 

dos vizinhos porque estava interpretando um homem gay que era apaixonado por um negro. 

O que deixa claro que a questão sempre foi um tabu e nessa época era melhor ser deixada 

debaixo do pano.  

 Compartilho essa história pessoal só para tentar ilustrar de maneira prática o 

problema da falta de representação da cultura queer nas dramaturgias. Além dessa carência há 

outra questão, que ocupa grande parte dos debates sobre os filmes sobre a população LGBT, 

que envolve uma reprodução de clichês pautados em uma tendência de enquadrar o 

comportamento queer dentro de uma lógica e estética heterossexual, ou, filmes considerados 

heteronormativos. Normalmente essas obras tem uma possibilidade de circular em outros 

circuitos além daqueles considerados de “nicho”. 

 Um homem fazendo sexo com uma mulher é uma narrativa. Dois homens fazendo 

sexo é outra narrativa. Assim como duas mulheres ou uma mulher transexual fazendo sexo 

com uma mulher cisgênreo. Os corpos, suas posições, o gozo, todos os códigos sociais que 

as personagens em cena carregam são diferentes. Então porque as representações dessas 

relações têm que se enquadrar dentro dos códigos narrativos e estéticos que foram criados e 

estabelecidos para narrar os comportamentos heterossexuais? Em grande medida é 

exatamente aí que está a grande questão do pensamento do pôs-pornô. As artistas cansadas 

de verem filmes pornográficos nos quais o prazer feminino era negado resolvem subverter 

os códigos, politizá-los e reestruturá-los. Fizeram isso porque aquelas imagens e narrativas 

que foram criadas com o intuito de dar prazer ao homem heteressexual não poderiam 

representar o prazer feminino.  

 É nessa chave que atuam os artistas queer que estão ligados ideologicamente e 

esteticamente ao pôs-pornô e ao pornô-terrorismo. Diante desse fato é, de certa forma, uma 

crítica negativa quando a crítica cinematográfica heterossexual e normativa diante de uma 

obra queer que se diz pornô-terrorista e que procura estabelecer um diálogo com o 
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pensamento do pôs-pornô, escreve quase em coro que o filme tem potencial para ir além do 

gueto queer. Isso é basicamente uma prova da incapacidade da obra de romper os laços com 

as representações heteronormativas. Porque o pôs-pornô e o próprio queer não fogem do 

gueto, não querem negá-lo, não querem ser mainstream, porque é nas sexualidades 

marginalizadas, nas populações que foram excluídas da história oficial, e nas representações 

que não estão sendo transmitidas na televisão e nas salas comercias de cinema que está a 

essência política e estética da pós-pornografia. Ela é o gueto.  

 Antes de encerrar esse trabalho gostaria de fazer um breve comentário sobre uma 

diferença fundamental sobre os filmes analisados, The Raspberry Reich e Nova Dubai. É inegável 

que ambos os filmes estabelecem um forte diálogo com os pensamentos das artistas do pôs-

pornô: no uso do sexo na construção do discurso político, na noção de performance, no uso 

dos corpos, na representação das sexualidades dissidentes, entre outros. Nova Dubai é ainda 

mais radical e direto na encenação do sexo e na exposição da sexualidade. É um filme, de 

certa forma, mais “explícito”. Mas em um movimento que parece ser contraditório também 

é uma obra bem mais “palatável” à classe burguesa (como colocou Paula Sibilia), do que The 

Raspberry Reich.  

Apesar de ser um filme bem menos erótico que o brasileiro, a obra de Bruce LaBruce 

é infinitamente mais agressiva e de difícil digestão pelo cidadão burguês contemporâneo. 

Podemos perceber isso na quantidade de polêmicas que o filme e o diretor acumularam. Na 

minha opinião, isso é um reflexo da consciência política que cada diretor possui e como ele 

utiliza a linguagem cinematográfica para construir o discurso. Diferentemente de Gustavo 

Vinagre, LaBruce demonstra ter uma consciência estética da ideologia política do pôs-pornô. 

Em Nova Dubai essa aproximação com o pôs-pornô parece muito mais um acaso do que 

algo que foi construído de forma consciente pelo diretor. Em uma entrevista na época do 

lançamento do filme, Vinagre afirmou que foi o montador, Rodrigo Carneiro, que diante do 

material disse que aquilo era um filme “pornô-terrorista”. Ele nem sabia o que isso 

significava, mas passou a se referir à obra dessa maneira nos festivais e em entrevistas por 

achar que os pensamentos relacionados a esse termo dialogam com o filme.  

 Faz parte do discurso político a consciência sobre o mesmo. Faz parte da 

desconstrução o entendimento dos modelos estabelecidos que se propõem a questionar e 

descontruir. Lógico que também faz parte do processo de criação o instinto, que o artista 

está inserido em um meio social e vem carregado de uma formação cultural que ele reflete 

de forma quase inconsciente nas suas obras. Lógico que um diretor pode realizar um filme 
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“pornô-terrorista” sem nunca ter ouvido o termo ou não conhecer mais profundamente as 

teorias sobre o queer ou o pôs-pornô. Mas essa alienação pode também resultar em uma obra 

que intenciona ser subversiva até a último fotograma, mas que quando confrontada com a 

história da arte e das teorias sobre o uso do corpo, perceba-se que ela não passa de um 

“desvario adolescente”. 
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