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Igual-Desigual
Eu desconfiava:
Todas as histórias em quadrinho são iguais
Todos os filmes norte-americanos são iguais
Todos os filmes de todos os países são iguais
Todos os best-sellers são iguais
Todos os campeonatos nacionais e internacionais de futebol são iguais
Todos os partidos políticos são iguais
Todas as mulheres que andam na moda são iguais
Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós são iguais
E todos, todos
Os poemas em verso libre são enfadonhamente iguais

Todas as guerras do mundo são iguais
Todas as fomes são iguais
Todos os amores são iguais, iguais iguais iguais.
Iguais todos os rompimentos.
A norte é igualíssima.
Todas as criações da natureza são iguais.
Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são iguais.
Contudo, o homem não é igual a nenhum outro homem, bicho ou coisa.

Ninguém é igual a ninguém.
Todo o ser humano é um estranho
Ímpar.

(Carlos Drummond de Andrade)
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RESUMO
Num País em que grande parte das pesquisas sobre gênero e cinema são centradas em torno da
figura do homossexual masculino, esta dissertação pretende refletir sobre os corpos trans no
cinema brasileiro. Foram mapeados longas-metragens brasileiros com personagens travestis,
transexuais e aqueles associados a outras identidades que, de alguma forma, transgridem as
normas de gêneros, constituindo um panorama histórico e analítico sobre a representação destas
categorias no cinema nacional. Estes corpos - muitas vezes, percebidos pela sociedade como
não-humanos ou sub-humanos, invisibilizados ou marcados por uma forte exclusão social - ao
mesmo tempo, porém, são fonte de um grande fascínio em nossa cultura. Até meados dos anos
80, quando o cinema nacional era dominado por uma cultura heteronormativa, essas
personagens eram retratadas sob uma perspectiva de alteridade. Portanto, a representação
desses corpos partia da ideia de ‘monstruosidade’: não o monstro da ficção de horror, mas um
corpo situado numa determinada categoria de inteligibilidade que causa perturbação à norma.
O corpo monstruoso provoca um misto de fascínio e repulsa, cumprindo função de delimitar
aquilo que é reconhecido culturalmente como normal. Pretende-se analisar como essa ideia de
monstruosidade é construída nos filmes Rainha Diaba (1974, Antônio Carlos Fontoura),
Viagem ao Céu da Boca (1981, Roberto Mauro) e Vera (1987, Sérgio Toledo). Já a partir dos
anos 90 (E, principalmente, dos anos 2000), a partir de uma diversificação na produção
cinematográfica, novos olhares emergem e estabelecem diálogo com os movimentos LGBT’s
do País. A análise das obras mapeadas neste período, como a ficção Doce Amianto (2013, Guto
Parente e Uirá dos Reis) e o documentário Bombadeira (2007, Luis Carlos de Alencar),
identificou duas novas estratégias de representação dos corpos trans: Se por um lado, temos um
discurso de humanização destes corpos e sua integração com a norma, por outro há aqueles,
que desejam o rompimento com um sistema normativo e a hierarquização dos corpos.
Palavras-chave: estudos transgêneros, transexualidade, cinema brasileiro, monstruosidade
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ABSTRACT
In a country where the most part of the research on gender and film focuses on the figure of
the male homosexual, this thesis will reflect upon the representation of trans bodies in Brazilian
film. With this purpose, it mapped Brazilian feature films with travesti and transsexual
characters as well as other gender identities that somehow transgress the heterosexual gender
norms, constituting a historical and analytical panorama on the representation of these
categories in this national cinema. However, these bodies – often times seen by the larger
society as non-humans or sub-humans, made invisible or marked by a violent social exclusion
- are also a source of great fascination in our culture. Until the mid 1980’s, when the Brazilian
film production was dominated by a hetero normative culture these characters where portrayed
in their Otherness. Thus, these representations where based on the idea of ‘monstrosity’: the
monster not as the horror film fiction, but as a body located in a certain category of intelligibility
that causes a disruption to the norm. The monstrous body provokes fascination and repulsion,
and in so doing it delimitates that which is culturally recognized as normal. Our goal is to
analyze how this idea of monstrosity is built in three films: Rainha Diaba (1974, Antônio Carlos
Fontoura), Viagem ao céu da boca (1981, Roberto Mauro) and Vera (1987, Sérgio Toledo). In
the 1990’s and 2000’s film production becomes more diverse, new looks and voices emerge in
this scenario and they establish a dialogue with the Brazilian LGBT movements. The analyzes
of films produced in this new context – such as the fiction Doce Amianto (2013, Guto Parente
e Uirá dos Reis) and the documentary Bombadeira (2007, Luis Carlos de Alencar) – identified
two new strategies for representing trans bodies: on one side we have a discourse that attempts
to humanize and integrate these bodies to the norm, on the other there are those films that want
to completely break with this normative system and the hierarchy of bodies it creates.

Keywords: transgender studies, trans sexuality, Brazilian film, monstrosity.
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Introdução
Calçadão da praia de Ipanema. Noite. Vera, uma travesti loira, alta, de vestido decotado
preto que mais parece um pequeno maiô, movimenta seus braços de forma suave em direção a
lente da câmera que assume o ponto de vista de alguém que, lentamente, passeia com seu carro,
admirando sua beleza. Logo depois, Vera, dentro do carro com Paulo, segura a gilete de uma
navalha. Ao som das ondas do mar e iluminada por uma luz vermelha, a prostituta, passando o
objeto pelas cicatrizes em seu braço diz que se ela corta, o sangue sai e a polícia a solta.
“Quantas vezes eu já fui presa?”, ela se pergunta. Ela conta o número de vezes em que foi detida
pelo número de marcas no braço e completa: “Essa aqui foi desespero mesmo! Eu estava louca!
Eu queria morrer.” Acariciando a barba de Paulo, Vera diz não sentir nada, diz ser duas pessoas
e não ser ninguém. “Sou uma loucura andando pelas ruas”, ela diz enquanto admira a lua
amarelada. “Eu não quero ser homem, não quero ser mulher”. Enquanto uma trilha sonora
instrumental estabelece uma atmosfera de inquietação, Vera coloca suas mãos entre as pernas
do rapaz e os dois iniciam o ato sexual.
Esta cena pertence ao filme Eu te amo (1980), de Arnaldo Jabor. Neste filme, Paulo,
interpretado por Paulo César Peréio, é abandonado por Bárbara (Véra Fischer) e vai buscar
consolo nos braços de Maria (Sônia Braga), uma suposta prostituta, também sofrendo com o
abandono de seu amor. A relação entre os dois se torna cada vez mais forte e a cena retratada
anteriormente ocorre num momento em que o casal protagonista se separa e Paulo vaga pela
cidade em desalento. A pequena, porém, significativa participação da travesti Vera Abelha,
atriz falecida no ano de 2002 com apenas 47 anos, mostra um misto de repulsa e fascínio que
envolvem a figura de sua personagem. Vera é bela e extremamente sedutora. No primeiro plano,
seus movimentos suscitam certo deslumbramento, afastando-se do naturalismo, como se ela
fosse uma sereia, tentando atrair um marinheiro. Seu movimento e, posteriormente, a forma
como ela conta sua história, atrai nosso olhar e, consequentemente, nossa curiosidade. Dentro
do carro, ela seduz Paulo e a lente da câmera, mostrando seus seios e tocando em suas partes,
porém a música inquietante e o comportamento apático de Paulo promovem uma força
repulsiva. O sexo entre os dois possui uma forte carga de angústia.
Uma pesquisa realizada nos últimos anos pelo site de vídeos pornográficos RedTube1
mostra que os brasileiros são os que mais buscam pornografia trans no mundo, cerca de 89%
mais que a média mundial. Enquanto a busca pelo termo “shemale” é a nona categoria mais
pesquisada em todo o planeta, no Brasil, a procura por esta palavra encontra-se em quinto lugar.
1

Dados obtidos no site: http://www.pornhub.com/insights/redtube-brazil
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RedTube é um dos maiores sites pornográficos do mundo e Brasil representa sua segunda maior
audiência.
Paradoxalmente, ao mesmo tempo que se percebe esta atração pelo imaginário do
universo trans, travestis e pessoas transexuais sofrem diariamente com dificuldades de acesso
à educação, inserção no mercado de trabalho, exposições a violências físicas e psicológicas, e
outras formas de discriminação. Apesar de avanços significativos no combate a homofobia e
lesbofobia, o preconceito contra pessoas que transitam entre os gêneros ainda é muito elevado
no Brasil. Entre 2008 e 2011, a partir de um levantamento2 realizado através de notícias de
jornal, foram registrados 816 homicídios de pessoas trans no mundo. Destes, 643 ocorreram na
América Latina, sendo 325 assassinatos sucedidos em território brasileiro. Ou seja, neste
período o Brasil, isoladamente, foi o responsável por 39,83% dos homicídios registrados.
Durante a infância, morei num bairro distante do subúrbio do Rio de Janeiro, onde era
comum, sempre ao final do dia, os moradores colocarem cadeiras nas portas de suas casas para
conversar sobre assuntos do cotidiano. Todos sabiam sobre a vida de todos e todos sabiam que
numa casa da minha rua morava um grupo de homossexuais e travestis. É interessante notar
que estas pessoas eram, ao mesmo tempo, queridas e desprezadas por seus vizinhos. Eles
estavam inseridos no cotidiano da rua, mas haviam certas regras latentes de convivência.
Crianças, por exemplo, não podiam conversar com eles, levando bronca dos pais, sem nem
mesmo entenderem o motivo.
Durante a Copa do Mundo de 1994, aos oito anos de idade, descobri que este grupo era
um coletivo formado por artistas transformistas. A cada jogo do Brasil, eles montavam um
palco na frente de sua casa e performavam paródias de canções de Gal Costa, Bethânia e outras
cantoras da música popular brasileira. Eram os famosos “shows de travestis”, como eram
popularmente conhecidos, já que faziam muito sucesso nas cidades brasileiras até os anos 70,
mas que foi aos poucos caindo no esquecimento da população. Toda a vizinhança se reunia para
assistir. Eu me extasiava com as apresentações, ficando fascinado com aquelas figuras
travestidas de mulher fazendo piada sobre a situação política e econômica do País através de
números musicais. A cada jogo do Brasil, eu esperava ansiosamente pelo término da partida
para poder assistir ao espetáculo. É claro que meu interesse não passou desapercebido pelos
meus amigos. Me chamavam de “veado” e “bicha” numa época em que eu nem sabia o
significado destas palavras. Aprendi rapidamente que eu não poderia assumir meu interesse
pelo show. Eu dizia para todos que eu gostava das apresentações, pois as transformistas
2

Levantamento realizado pelo projeto Transgender Europe's Trans Murder Monitoring e analisados por Jaqueline
Gomes de Jesus em seu artigo Transfobia e Crimes de Ódio: Assassinatos de pessoas transgênero como genocídio.
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distribuíam doces em determinado momento, mas a verdade é que aquele mundo me causava
curiosidade.
Alguns anos antes, quando eu tinha uns seis ou sete anos, tive minha primeira
experiência de contato com uma mulher trans. Eu estava com meus amigos jogando bola na
rua, quando, após um chute mal realizado, consegui fazer com que a bola caísse na garagem de
uma casa ao lado de onde moravam o coletivo de transformistas. Nesta garagem havia um
cachorro que, para uma criança de seis anos, parecia enorme e ameaçador. Meus amigos diziam
que eu deveria pular o muro e pegar a bola, mas eu morria de medo da fera. Neste momento,
vejo uma mulher loira e elegante entrando na vila. Tímido e desesperado por ter de enfrentar o
cachorro, cochichei no ouvido de um amigo, suplicando para ele pedir para a mulher buscar a
bola para a gente.
A mulher, ao me ver cochichando e apontando para ela, veio correndo em minha direção
e começou a me espancar. Ela me dava tapas, socos e me batia com a bolsa. Me chamava de
mal-educado, dizia que ela ia me dar uma lição. Confuso, saí correndo e me escondi na casa de
um amigo. Provavelmente, ela pensara que eu estava a fazer chacota e, somente mais tarde, me
explicaram o que era uma mulher trans, uma explicação que veio com ponderações para que eu
tomasse cuidado com “esse tipo de gente”, pois “eles” eram perigosos e violentos. Essa
experiência serviu para que eu internalizasse todo um imaginário que me cercava no qual
travestis e pessoas transexuais são percebidas como fontes de ameaça e medo.
Essa pesquisa parte de minha curiosidade em relação a esse mundo tão diferente do que
é considerado “normal” pela sociedade e tem como objetivo principal desconstruir todo um
discurso no qual travestis e homens e mulheres transexuais são percebidos como corpos
monstruosos. O interesse em pesquisar a representação de travestis, transexuais e outras
categorias que transitam entre gêneros no cinema surgiu após uma reflexão sobre o fato deste
ser um dos grupos mais estigmatizados em nossa sociedade. Mesmo depois de adulto, era
comum eu presenciar atos de transfobia sendo cometidos por amigos e até por mim mesmo.
Pessoas trans ainda são vistas como corpos abjetos, por fugirem dos padrões hegemônicos de
gêneros, baseados no binarismo homem/mulher. Historicamente, este grupo sofre com
exclusão, devido a negação de seus direitos fundamentais. Travestis e pessoas transexuais
sofrem diariamente com dificuldades de acesso à educação, inserção no mercado de trabalho,
exposições a violências físicas e psicológicas, e outras formas de discriminação.
Essa pesquisa tem segundo objetivo, derivado do primeiro, que é investigar formas
como, no cinema brasileiro, são construídos discursos, em diálogo com valores dominantes de
seus tempos, no qual travestis, pessoas transexuais, drag queens, transformistas e outras
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categorias que são percebidos como corpos monstruosos3. O interesse em pesquisar os corpos
trans no cinema surgiu após uma reflexão sobre o fato da transgeneridade ser, ao mesmo tempo,
tão presente e tão invisível na nossa cinematografia. Nesta pesquisa, foi realizado um
levantamento em que se descobriu 87 longas-metragens, no qual havia a presença de pelo
menos uma personagem trans. A primeira dificuldade ao se fazer uma seleção deste tipo está
no fato de muitos destes filmes encontrarem-se indisponíveis, sendo possível apenas a pesquisa
pela análise de suas sinopses. Estes corpos, porém, são, muitas vezes, marcados por certo
ocultamento, já que é comum que estes não sejam creditados ou não estejam presentes nestas
sinopses por se tratarem de personagens secundários ou insignificantes na narrativa. Este
levantamento foi feito, principalmente, através da busca de palavras-chave no banco de dados
da Cinemateca Brasileira e, também, através da leitura das pesquisas de Antônio Moreno (2001)
e Luiz F. B. Lacerda Júnior (2015) que, apesar de abordarem o homossexual masculino no
cinema brasileiro, foi possível encontrar, em seus trabalhos, obras que se enquadram no recorte
desta pesquisa. Foram realizadas, obviamente, buscas em catálogos de festivais de temática
LGBT que se difundiram no Brasil a partir dos anos 90.
O interesse em relação a este tema surgiu como consequência da pesquisa que
desenvolvi para o trabalho de conclusão de curso de graduação em Comunicação Social com
habilitação em Cinema e Vídeo na Universidade Federal Fluminense. A monografia, que tratava
sobre o papel da montagem cinematográfica na construção do medo nos filmes do gênero
horror, trouxe-me uma questão que poderia ser explorada mais profundamente em uma pesquisa
de mestrado: a relação da questão da monstruosidade com identidades que causam perturbações
à norma. Em meu primeiro contato com a ideia da monstruosidade, pesquisei o monstro
ficcional como uma alegoria da alteridade. Segundo Wood (2002), o monstro é uma projeção
de tudo aquilo que é reprimido numa sociedade burguesa, heterossexual, monogâmica e
patriarcal. Assim, a mulher, as camadas populares, outras culturas, grupos étnicos, ideologias
alternativas e desvios da norma sexual (gays, lésbicas, transexuais e outros) são simbolizados
pelo monstro que ameaça a normalidade nas narrativas de horror ocidentais.
Nesta dissertação, pretende-se pensar o corpo trans no cinema brasileiro sob a
perspectiva do corpo monstruoso e para isso partimos da pesquisa de Jorge Leite Jr que analisa
o corpo trans como monstruoso à medida que evoca uma marca hiperbólica de algo fora da
ordem natural, sobrenatural ou dos ordenamentos conhecidos. Leite Jr, em sua pesquisa de

Nesta pesquisa, estas identidades, apesar de distintas entre si, são englobadas dentro da categoria “corpo trans”,
já que estes grupos apresentam uma série de junções e entroncamentos no que tange à representação da
transgeneridade no cinema. No próximo capítulo, pretende-se abordar profundamente esta questão.
3
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doutorado, ao analisar pornografias com travestis, percebe que esta categoria, dentro de um
discurso específico de uma cultura de massa evoca a figura do freak. Inicialmente tendo como
recorte apenas o corpo da travesti, Jorge Leite Jr (2011) afirma que quanto mais se aprofundava
no estudo sobre a travesti, mais ele se envolvia na questão transexual, uma vez que suas
pesquisas de campo traziam a fluência, alianças e conflitos entre estas identidades. Além disso:
Depois vieram se aproximando as drag-queens, crossdressers, transformistas,
homossexuais masculinos extremamente afeminados, homossexuais femininas
altamente masculinizadas, heterossexuais masculinos altamente afeminados,
heterossexuais femininas extremamente masculinizadas, e assim num crescendo de
pessoas, desejos e situações que questionavam alguns limites e, ao mesmo tempo,
faziam questão de demarcar outros. (LEITE JR, 2011, p26)

Jorge Leite Jr enfoca o conceito do monstro, inicialmente, relacionando apenas a figura
da travesti e, em seguida direcionando seu ponto de vista também para as pessoas transexuais,
reconhecendo, entretanto, um conjunto de identidades que possuem limites identitários um
tanto quanto difusos. Nesta pesquisa também houve uma dificuldade inicial em se recortar o
objeto de estudo, e para tentar resolver esta questão, o primeiro capítulo, a partir da análise do
levantamento de longas-metragens com a presença de personagens trans realizado para esta
pesquisa, pretende elaborar um panorama histórico da representação destas identidades no
cinema brasileiro e a partir daí refletir sobre a que categorias identitárias nos referimos quando
utilizamos a expressão “corpos trans”. Através de ponderações sobre a história do movimento
de travesti e pessoas transexuais e suas conquistas pela visibilidade política no Brasil; e a
relação entre a transgeneridade e um imaginário coletivo brasileiro fruto da presença destes
corpos na cultura nacional, veremos que para pensarmos na representação de corpos trans no
cinema, precisamos pensar num conjunto de identidades que tem em comum essa perturbação
às normas de gênero.
Até meados dos anos 80, quando a produção cinematográfica nacional estava dentro de
um contexto de uma cultura heteronormativa dominante, essas personagens eram retratadas sob
uma perspectiva de alteridade monstruosa, em que estes corpos, vistos muitas vezes como subhumanos ou não humanos, numa categoria localizada na fronteira com a norma. A
representação desses corpos partia da ideia de ‘monstruosidade’: não o monstro da ficção de
horror, mas um corpo situado determinada categoria de inteligibilidade que causa perturbação
à norma. O corpo monstruoso provoca um misto de fascínio e repulsa, cumprindo função de
delimitar aquilo que é reconhecido culturalmente como normal. Portanto, no segundo capítulo,
após uma investigação sobre o conceito de monstruosidade, pretende-se analisar como essa a
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ideia de monstruosidade é construída nos filmes Rainha Diaba (1974), de Antônio Carlos
Fontoura, Vera (1987), de Sérgio Toledo e Viagem ao Céu da Boca (1981), de Roberto Mauro.
A partir dos anos 90, um novo contexto histórico permitiu uma diversificação na
produção cinematográfica, permitindo que novos olhares emergissem estabelecendo diálogo
com a diversidade de discursos circulando entre os mais variados movimentos e grupos LGBT’s
do País. Através da análise do mapeamento de longas-metragens, identificou-se duas novas
estratégias na representação dos corpos trans. De um lado, um discurso de humanização dos
corpos e sua integração com a norma, por outro há aqueles, que desejam o rompimento com um
sistema normativo e a qualquer política identitária de hierarquização dos corpos. No terceiro
capítulo, após uma discussão sobre políticas queer e de humanização, pretende-se analisar como
são construídas estas estratégias, respectivamente, nos filmes Doce Amianto (2013), de Guto
Parente e Uirá dos Reis, e Bombadeira (2007), de Luiz Carlos de Alencar. Seria possível
identificar discursivamente e narrativamente essas estratégias nos filmes?
No Brasil, é muito escasso o número de pesquisas envolvendo a temática transgênera
no campo do cinema e audiovisual. Espera-se que esta dissertação seja o ponto de partida para
que mais pessoas se interessem por estudos transgêneros no cinema brasileiro. Espero que daqui
a algum tempo, pessoas trans apoderem-se de seus direitos e sejam mais do que páginas de
dissertações e teses na Academia, conquistando mais vagas nos cursos de pós-graduações e nos
concursos para docentes. E que pessoas trans, ocupando a academia, possam produzir
conhecimento não só sobre o seu universo, mas sobre o que lhe convier.
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1 O CORPO TRANS NO CINEMA BRASILEIRO
Este capítulo tem como objetivo delimitar nosso objeto de estudo e propor um uma
reflexão sobre o panorama da representação das personagens trans na história do cinema
brasileiro. A quem nos referimos quando pensamos nestes corpos? Nesta pesquisa, não nos
referimos apenas a travestis e homens e mulheres transexuais, como também uma série de
categorias que se enquadram dentro do conceito guarda-chuva de transgênero, que
desestabilizam as normas de gênero, ao possuir identidades ou expressões de gênero associadas
ao sexo oposto aquele que lhe foram atribuídas ao nascer
Podemos entender transgênero como um conceito utilizado para se referir a diversas
categorias que tem em comum a transgressão das normas de gênero, ou seja, afrontam um
conjunto de regras culturais implícitas que regulam e disciplinam corpos, constroem relações
de poder ao criar padrões de masculinidade e feminilidade percebidos como “naturais”, que
fundamentam uma coerção social para que pessoas se relacionem afetivamente e sexualmente
com pessoas do sexo oposto, isto é, a heterossexualidade compulsória. A matriz heterossexual,
marcada pela heteronormatividade, que vai definir o que são corpos inteligíveis em nossa
sociedade
A heteronormatividade, dizem os/as teóricos queer, é uma construção discursiva
(Katz, 1996) com viés político que visa à marginalização dos que com ela não se
identificam. Essa heteronormatividade é constituída por regras, produzidas, nas
sociedades, que controlam o sexo dos indivíduos e que, para isso, precisam ser
constantemente repetidas e reiteradas para dar o efeito de substância, de natural. Esse
é o efeito performativo, isto é, tem o poder de produzir aquilo que nomeia e, assim,
repete e reitera as normas de gênero. ” (BORBA, 2015, p. 96-97)

As normas de gênero determinam como homens e mulheres devem agir e aqueles que
não se enquadram no padrão heteronormativo são percebidos como corpos desviantes, abjetos
ou ininteligíveis e, consequentemente, vistos como sub-humanos ou não humanos, sofrendo
muitas vezes com a rejeição e o desprezo. Travestis, pessoas transexuais, drag-queens e
transformistas têm em comum o ato de construir suas identidades através da montagem. Para
Juliana Gonzaga Jayme (2004), a montagem é um processo de construção corporal que visa
encorporar novas pessoas, identidades, gêneros e nomes. A autora cria o neologismo
encorporado4, pois é no corpo em que estas identidades são marcadas e observadas. As
identidades transgêneras não se encontram apenas no corpo, mas é através da montagem que

Jayme (2004) utiliza o neologismo “encorporação”, pois, segundo ela, a tradução “incorporação” utilizada por
outros autores seria ambígua, não possuindo o mesmo sentido do termo original “embodiment”
4
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elas se tornam evidentes5. É na ação da montagem que se percebe sua condição de alteridade,
ao embaralhar noções de gênero, mostrando que o masculino e feminino podem ser
performados e manipulados. Se os gêneros são encorporados, é na montagem em que
percebemos que a encorporação é explícita.
Pensar gênero em uma perspectiva encorporada permite perceber que ele é fluido e
inacabado, sendo progressivamente construído, negociado, performatizado na relação
com outras interações sociais; A partir dessa visão torna-se mais clara a ideia de que
o gênero não se refere simplesmente a homens e mulheres e que a masculinidade não
diz respeito unicamente a homens, enfim, torna-se possível pensar o gênero como
multiplicidade. (JAYME, 2004, p. 6-7)

A montagem é um processo permanente de construção corporal. É este processo que
conecta estas categorias identitárias, mas também o que as separam. Travestis, transexuais,
drag-queens e transformistas possuem relações diferentes de construção corporal. Além disso,
a montagem possui uma relação com o tempo que delimita essas identidades. “O tempo é um
dos definidores das diferentes categorias: as 24 horas das travestis, o para sempre dos
transexuais, o dia-noite dos transformistas e drag-queens.” (JAYME, 2004). Drag-queens e
transformistas são artistas que transformam seus corpos através de roupas e maquiagens para
apresentações artísticas, assim sua relação com o tempo é que durante o dia estes possuem suas
identidades masculinas e a noite estas identidades são ocultadas para que aconteça a
performance do feminino. No que se refere as travestis, a montagem abrange não apenas roupas
e maquiagem, como também pode abarcar intervenções cirúrgicas, como aplicação de silicone
e hormônios. Sua relação com a montagem é de 24 horas, já que estas pessoas são travestis 24
horas por dia. A autora afirma que a relação temporal de pessoas transexuais é “para sempre”,
pois, para ela, a pessoa trans, necessariamente, deseja fazer a cirurgia de redesignação sexual
que é definitiva. Neste ponto, aponto uma discordância com suas ideias, já que, para esta
pesquisa, é utilizada uma conceituação mais recente, ligada às reivindicações de alguns
movimentos sociais de pessoas transexuais que afirmam que nem todas as pessoas transexuais
desejam realizar a cirurgia, ou seja, uma pessoa transexual é aquele (a) que não se identifica
com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer independentemente da existência ou não de um
sentimento de inadequação com seus órgãos genitais.
No início dos anos 2000 houve um debate dentro de diversos movimentos de travestis e
transexuais para utilização do termo transgênero para se referir a estas duas categorias

5

A utilização deste conceito de montagem pode dar a entender que estamos restringindo todas as particularidades
destas identidades à uma formulação. Pelo contrário, propósito é encontrar o que une todas estas categorias na
representação cinematográfica dentro do imaginário coletivo brasileiro.
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identitárias. A substituição teria tanto o objetivo de promover uma união política e ideológica
entre travestis e transexuais, quanto se adequar ao termo Transgender, utilizado
internacionalmente. Esta proposta foi muito combatida, pois muitas pessoas não se
identificavam com a palavra, havendo, também, a preocupação de que a utilização do termo
provocasse a invisibilidade da identidade travesti, que é uma identidade própria da América
Latina. Cabe, portanto, ressaltar que nesta pesquisa utiliza-se o termo “transgênero”, ou sua
abreviação “trans”, como um conceito que abrange todas as identidades que, de alguma forma,
transgridem as normas de gênero e não como um termo substituto das identidades travesti e
transexual.
Em 2004, por exemplo, no II Encontro Paulista GLBT, realizado entre 6 e 8 de agosto
em São Paulo, todas as vezes que se usava a palavra “transgênero” para se referir a
travestis e transexuais, as mesmas simulavam um espirro em coro como protesto.
Argumentava-se que “transgênero” era um conceito e não uma identidade e, uma vez
que a sigla do movimento era composta por identidades, ele deveria ser removido.
Nessa ocasião se configura, no estado de São Paulo, a sigla GLBTT (Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Travestis e Transexuais). (CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 337)

No contexto brasileiro, os movimentos organizados de travestis e transexuais são
relativamente recentes. Apenas nas últimas décadas estes grupos tomaram para si o
protagonismo sobre as discussões relacionadas as questões travesti e transexual. Como veremos
adiante, é a partir dos anos 70 que se começa um longo processo de formação da travesti como
uma categoria política e identitária, um processo que se consolida apenas entre final dos anos
80 e início dos anos 90, quando grupos de travestis, e mais tarde o de transexuais, organizamse na luta de seus direitos. Assim, até os anos 70 era comum uma associação da travesti com
homossexuais que se travestiam. “Travesti” estava mais relacionado a realização de um ato, o
“fazer travesti”, do que a travesti como uma categoria identitária, contribuindo para a
consolidação de um imaginário que invisibilizava a pessoa travesti ao associá-la ao
homossexual masculino que se vestia de mulher em situações específicas, como festas ou
eventos. Para Carrara (2013) “No início da década de 1960, havia o predomínio de um sistema
classificatório que identificava o “passivo sexual” com a mulher e o feminino”. James Green,
ao falar sobre os “bailes de travestis” no carnaval, muito famosos até meados dos anos 70, diz:
Em 1953, porém, a revista escreveu a respeito dos bailes e da predominância de
“travestis” nas festas carnavalescas. E o termo francês “travesti” em pouco tempo se
tornou uma palavra-chave usada pela imprensa para se referir a qualquer
homossexual. Esses jornais e revistas que notaram a presença de travestis faziam uma
distinção clara entre o travestismo carnavalesco de heterossexuais, que usavam
vestidos emprestados para uma transgressão de gênero temporária, e os homens
afeminados, que se vestiam como mulheres para expressar sua identidade “real”.
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Nessas coberturas, a homossexualidade estava relacionada com modos efeminados e
com o uso de roupas femininas, como deixavam patente os travestis que participavam
do baile carnavalesco. Como resultado, os jornalistas cariocas escreviam para
publicações periódicas de distribuição nacional contribuíram para a construção da
imagem estereotipada do homossexual brasileiro. (GREEN, 2000, p. 347)

O conceito de transgeneridade, portanto, é fundamental para se pensar os diversos
corpos trans no cinema brasileiro, pois é na transgressão das normas de gênero marcada nestes
corpos, onde encontra-se a alteridade. Isto é importante quando pensamos em filmes como, por
exemplo, Rainha Diaba, um filme de 1974, dirigido por Antônio Carlos Fontoura, que, quando
lançado, foi considerado um dos filmes brasileiros mais importantes daquele ano. Este filme
será analisado com maior profundidade no próximo capítulo, mas é importante uma breve
menção neste momento devido a sua importância na história do cinema brasileiro. Num período
em que a pornochanchada se encontrava em alta, ele foi bem recebido em geral pela crítica e se
afastar deste gênero, tendo uma estrutura narrativa de filme policial, mas que foge do tradicional
ao colocar em destaque a figura da Rainha Diaba como um elemento exótico. Diaba, durante o
filme, ora é apontada como “boneca”, ora como “bicha”. Nas críticas da época, a personagem
interpretada por Milton Gonçalves era identificada tanto como travesti, quanto homossexual
como podemos ver na matéria publicada pela Folha de São Paulo
“Rainha Diaba” é a alcunha que se dá a um travesti negro que comanda uma quadrilha
de criminosos. Seu reinado é aceito devido ao terror que desperta na própria quadrilha
a sua mistura continua de crueldade e afeminamento (Folha de São Paulo, 12/05/74)

O filme gira em torno da Personagem Diaba, chefe de uma quadrilha de criminosos que
controla a distribuição de drogas na região. Diaba é figura central do filme, tanto que ela dá o
nome ao mesmo. A personagem é impactante e sua presença torna-se mais importante até
mesmo que o enredo cheio de reviravoltas A originalidade do filme está na ideia de uma travesti
como chefe do crime organizado. Diaba não possui uma identidade definida, mas podemos
situá-la como um corpo trans, a medida que este corpo transgride as normas de gênero, algo
que é evidenciado pela montagem marcada em seu corpo, que aponta sua condição de
alteridade.
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Figura 1: Cena do filme Rainha Diaba em que a protagonista realiza do processo de montagem

Outro longa-metragem que ilustra esse conceito chama-se Mulher de Verdade, de
Alberto Cavalcanti, exibido nos cinemas brasileiros no ano de 1954, conta a história de Amélia,
enfermeira de um hospital, cujo regulamento não permitia que suas funcionárias casassem.
Amélia apaixona-se e casa com o malandro João da Silva, porém, para não perder o emprego,
Amélia esconde sua condição de casada. No hospital, Amélia conhece outro rapaz, este de
família abastada, e acaba não resistindo ao seu assédio, casando-se com ele também. Inicia-se
aí um jogo em que Amélia leva uma vida dupla, fazendo malabarismos para não ser descoberta.
Em determinado momento, João deixa a vida de malandro para trás, torna-se bombeiro e salva
seu rival num incêndio sem saber que ele também é marido de Amélia. Em homenagem a João,
o rapaz organiza uma festa para ele, onde, a certa altura, é anunciada a misteriosa Ivaná, estrela
do teatro de revista, que no filme interpreta ela mesma.
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Figura 2: Participação especial de Ivaná no filme A Mulher de Verdade

Ivaná desce elegantemente pela escada, ao som de aplausos e burburinhos. A atriz e
cantora sobe ao palco e canta em francês, enquanto todos os convidados assistem, silenciosos,
sua performance. Após essa apresentação, as cortinas se fecham e Ivaná vai embora,
reaparecendo instantes depois ao lado de João que a olha de cima a baixo, sorri e diz “Eu hein!”.
A participação especial de Ivaná num filme ironicamente chamado “Mulher de Verdade” não
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foi ao acaso. Ivaná é fruto da criação do artista Ivan Vitor Ulisses Monteiro Damião, modelo e
corista de origem portuguesa que iniciou sua vida artística na França. Diego Nunes (2015)
afirma que Ivan assume sua personagem Ivaná, quando começa a se apresentar no Brasil no
início dos anos 50. Inicialmente, o público não percebe sua condição de homem travestido de
mulher. A verdade só teria sido descoberta alguns meses após sua estreia brasileira, quando a
extinta revista Manchete, em setembro de 1953, coloca Ivaná em sua capa com a reportagem
“Ivaná – A grande dúvida”. Após o episódio, Ivaná faz um grande sucesso, movido por um
público curioso e fascinado pela sua figura. Pessoas iam ao teatro apenas para vê-la.

Figura 3: Ivaná na Revista Manchete, edição nº75, ano 1953
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Ivaná, embalada pelo sucesso nos teatros, é convidada a participar de algumas
produções brasileiras. Em A Mulher de Verdade, em nenhum momento é apontada sua
transgeneridade por outros personagens. Talvez, hoje, se assistíssemos a este filme, nem
perceberíamos que Ivaná é produto da criação de um artista transformista, mas acredito que o
público da época não só sabia deste fato como esta foi a condição primordial de sua presença
no filme. Além de Ivaná ser uma figura conhecida na época, no filme e nos cartazes, tanto seu
nome masculino quanto o feminino foram creditados. Apesar de sua participação se reduzir a
poucos segundos, nos cartazes seus dois nomes “Ivan (Ivaná) ” eram colocados em destaque ao
lado dos principais nomes do elenco.

Figura 4: Ivan (Ivaná) creditados no cartaz de divulgação do filme. Fonte: Cinemateca brasileira

Tanto Ivaná quanto outros artistas transformistas eram conhecidos pela imprensa da
época como “imitadores do belo sexo”. O “travestismo profissional”, muito famoso no Brasil
até entrar num período de decadência a partir do final dos anos 70, tem como origem o teatro
no período colonial, quando era proibida a participação de mulheres não só na encenação, como
não era permitida sua entrada nos bastidores e na sala de espetáculos. Os papéis femininos,
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logo, eram interpretados por homens, geralmente negros ou mulatos, uma vez que o teatro era
desprezado e considerado vulgar pelos brancos da classe dominante6.
Em última análise, os teatros no Brasil antigo caracterizavam-se como ambientes
masculinos de tamanha má fama que os espetáculos chegaram a ser proibidos para
estrangeiros, como ocorreu no final do século XVIII, no Rio de Janeiro, pelo então
vice-rei, marquês do Lavradio, preocupado com a repercussão que poderia ter no
exterior. (TREVISAN, 2000, p. 236)

Com o tempo, a presença feminina nos palcos foi aumentando a medida que o
impedimento de sua participação nos espetáculos gradativamente dissipava, porém, a prática
do travestismo cênico continuou e, segundo Trevisan, evoluiu por duas vertentes, uma
protagonizada por homens no carnaval que vestiam roupas femininas, muitas vezes de suas
esposas.
(...) Já em 1835, no Rio de Janeiro, era possível encontrar uma firma francesa
vendendo grande sortimento de disfarces, entre os quais incluíam-se “peitos de
senhoras para homens que queiram vestir-se de mulher” (TREVISAN, 2000, p. 241)

Outra vertente, de cunho mais profissional, seria a figura do ator transformista, como
Ivaná, que vivam da realização de espetáculos cujo ponto central era a simulação do gênero
feminino. Show de transformistas, ou shows de travestis como eram conhecidos, atraíam um
grande público, não somente de homossexuais, como de casais heterossexuais e suas famílias.
O travestismo profissional não se restringiu somente aos teatros e casas de shows, sendo
também muito comuns nas chanchadas brasileiras da metade do século XX.

6

Trevisan, 2000
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1.1 Corpos domesticados
O primeiro filme encontrado no levantamento empreendido por esta pesquisa chama-se
Augusto Aníbal quer casar, lançado em 1923 e dirigido por Luiz de Barros. Esta obra se
encontra perdida, logo possuímos acesso apenas a sua sinopse retirada do banco de dados da
Cinemateca Brasileira. O filme conta a história do galanteador Augusto Aníbal que, após sofrer
uma série de intempéries devido sua obsessão pelo matrimônio, casa-se com o transformista
Darwin. Ao descobrir que Darwin é um homem travestido, Augusto foge.
Augusto Aníbal decide se casar. Vendo Yara Jordão numa rua, segue-a com seu Ford,
mas ela escapa aos seus galanteios. Em outra rua, um carro cheio de moças esperava
por Yara. Aníbal as segue até a praia da Gávea onde, numa derrapagem do carro, o
ator é atirado ao chão. Ele perde os sentidos e as moças param para socorrê-lo.
Estonteado ele vê as moças ora como banhistas, ora como ninfas que dançam à sua
volta. Retornando à cidade as moças decidem curar a mania casadoira de Augusto
Aníbal, simulando um casamento entre o ator e o transformista Darwin. Após o
casamento Darwin despede-se de seu papel de noiva, voltando a falar e andar como
homem. Augusto Aníbal foge em ceroulas para o mar onde toma um hidroavião, indo
procurar sua noiva no céu. (Resumo do cine-romance publicado em A Scena Muda,
13.09.1923, p. 6-7, 31)

Luciana Corrêa de Araújo (2015) aponta que o filme Augusto Anníbal quer casar!
incorpora um circuito de práticas culturais reconhecidos e prestigiados pelo público como “ (...)
raids aéreos, concurso de beleza, novas representações do corpo feminino, cinema
hollywoodiano, teatro ligeiro e espetáculos de palco em geral” (Araújo, 2015: 63). O filme
possui uma forte ligação com o teatro popular da época, possuindo, além da presença das
dançarinas da companhia francesa Ba-ta-clan e do cômico Augusto Annibal, famosos nos
palcos carioca e paulista; a presença de Darwin, personagem transformista de grande presença
no teatro
Em 1921, o jornal O Estado de S. Paulo noticiava, no palco do Cine São Paulo, um
espetáculo de Darwin, famoso “imitador do belo sexo”, como se dizia então - e que
certamente, em seu pseudônimo, fazia piada com a teoria evolucionista do cientista
inglês Charles Darwin. O ator Ramos, outro “imitador do belo sexo”, apresentava-se
no Teatro Apolo, em 1922; dois anos depois, ainda havia notícias do seu sucesso nos
palcos de São Paulo. (TREVISAN, 2000, p. 243)

Como vimos, a arte do transformismo começa a se desenvolver no Brasil a partir do
final do século XIX e durante o século seguinte começa a adquirir grande popularidade. O
trabalho de artistas como Darwin eram alvo de grande curiosidade do público e, por isso,
possuíam certa tolerância social. Apesar de muitas destas personagens serem produtos de
artistas homens cisgênero, muitas travestis buscavam sua legitimação nos palcos, onde havia
um espaço profissional para elas. Apesar disso, entre as décadas de 20 e 40, apenas dois filmes
foram encontrados, sendo a partir dos anos 50 que personagens trans começam a aparecer
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regularmente nas obras cinematográficas, em geral constituídas de chanchadas. Até meados dos
anos 70, a figura do homem heterossexual que se travestia como forma de humor será uma
marca recorrente nestas chanchadas. Estas décadas são marcadas pela associação do termo
“travesti”, menos como uma categoria identitária e mais a um ato realizado por homossexuais.
Neste momento, no imaginário nacional, travesti não era associado apenas ao “ser” como
também a um “fazer”.
As “bichas” muitas vezes realizavam festas e concursos nos quais se vestiam com
indumentárias femininas e assim apareciam “em travesti, prática que era proscrita para
os “bofes”. Um bom exemplo desses eventos eram os famosos bailes de travestis
realizados durante o carnaval no Rio de Janeiro (CARVALHO; CARRARA, 2013, p.
322)

Num momento em que várias identidades se encontram invisibilizadas, é a figura do
afeminado, comumente chamado de bicha ou fresco, que se torna a identidade homoerótica
mais perceptível. Para Carrara e Carvalho (2013), as relações afetivo-sexuais eram
costumeiramente

marcadas

pela

heteronormatividade

que

estabelecia

dicotomias

hierarquizadas de dominante e dominado entre homem/mulher, heterossexual/homossexual,
produzindo identidades como a da “bicha” e do “bofe”, que se complementavam, sendo o bofe
associado ao homem e ao masculino, enquanto a bicha era associada a mulher, que intensificava
seu lado feminino ao “fazer o travesti”.
O uso expressamente feminino de roupas, maquiagem e sobrancelhas tiradas e os
apelidos não-masculinos eram comuns entre os [sic] bichas dos anos 30. A adoção de
um “nome de guerra” feminino tais como Gilda, Zazá, Tabu, Marlene, Conchita e
Damé, assim como outros indicadores tradicionais de gênero, expressava a noção
difundida de que os homossexuais eram seres trânsgêneros. (GREEN,2000, p. 171)

Homossexuais afeminados eram mais comumente percebidos que outras identidades,
pois eram os que traziam sua condição de alteridade marcada em seus corpos. Ao utilizar
adereços e/ou ter trejeitos associados ao feminino, estas pessoas eram vistas como uma afronta
as normas de gênero. Segundo Green (2000), estudos e pesquisas dos campos médico e legal
da época documentavam o cotidiano dos ditos “pederastas” que eram selecionados, muitas
vezes com auxílio de força policial. Estas triagens ocorriam mais comumente em ambientes
marginalizados, onde estas pessoas circulavam com maior frequência. Como homossexuais que
possuíam trejeitos percebidos como masculinos não eram tão aparentes, justamente por se
misturar dentro das normas generificadas, eram os homossexuais afeminados, geralmente
pobres, que comporiam essas amostragens, colaborando para a solidificação de um imaginário
em que bichas/frescos eram vistos como pessoas transgêneras e criando um estereótipo que será
representado recorrentemente nos filmes do período.
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Para Lacerda Junior (2015) é nas chanchadas onde acontece a “transgeneridade
farsesca”, ou seja, quando um personagem, por motivos decorrentes do enredo, se traveste
temporariamente, ocasionando uma ilusão da troca de identidade de gênero. Estes episódios
aconteciam pontualmente na trama. É a manutenção de uma identidade e a exploração das
contradições e fracassos no processo de sua adoção que causará a tensão cômica, que “surge
tanto do conflito a ser continuamente gerenciado entre a “essência” masculina do personagem
e o papel feminino que ele deve representar, quanto da incongruência gerada pela coexistência
de elementos femininos e masculinos na representação” (LARCERDA JUNIOR, 2015, p. 47)
A noção de transgeneridade farsesca é evidente na clássica esquete em que Oscarito e
Grande Otelo interpretam um trecho da peça Romeu e Julieta, de Shakespeare, no filme
Carnaval de Fogo, dirigido por Watson Macedo, em 1948. Grande Otelo interpreta Julieta e seu
parceiro, Romeu. O texto da peça de Shakespeare é fielmente transposto para a tela, assim,
apesar da atuação debochada de Oscarito, é a figura de Julieta onde se encontra o foco do riso.
Grande Otelo, com vestido de época, cílios postiços, batom e peruca, conduz a cena ao
responder a investida amorosa de Romeu. Julieta brinca com o duplo sentido ao dizer Romeu
não pode ver seu pudor de donzela. A transgeneridade, ao ser motivo de riso, está de acordo
com as normas sociais e ao controle moral da época.

Figura 5: Oscarito e Grande Otelo em Carnaval de Fogo (1948)

Este tipo de representação característico das chanchadas pode ser compreendido no que
Butler (2002) intitula como travestilidade doméstica, ou drag doméstico. Para a autora, o drag
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é uma forma de parodiar e subverter as normas dominantes de gênero ao evidenciar que as
performances de gênero podem ser imitadas, quebrando a ilusão de naturalidade das identidades
de gênero heteronormativas, nem toda forma de drag, porém, é subversiva. A travestilidade
doméstica ocorre quando a cultura heterossexual se apropria da transgeneridade para reforçar
as normas de gênero dominantes. A heteronormatividade é marcada repetidamente através da
exploração da figura dos corpos desviantes, pois é através destes seres abjetos, apontados como
corpos anormais, que se cria a delimitação da fronteira daquilo que é considerado normal. O
riso em Julieta está na exploração da ideia de que um homem com roupas e trejeitos femininos,
ou seja, montado, não é normal, reforçando todo um conjunto de regras que naturalizam a
heterossexualidade como o modo adequado de se constituir as relações de afeto e desejo
Mas aqui pareceria que estou obrigada a agregar uma importante condição: o
privilégio heterossexual opera de muitas maneiras e duas delas são naturalizar-se e
afirmar-se como o original e a norma. Mas estas não são as únicas maneiras com que
se articula o privilegio heterossexual, porque é evidente que há esferas nas quais a
heterossexualidade pode admitir sua falta de originalidade e de naturalidade, mas onde
ainda assim exercem seu poder. De modo que há formas de travestismo que a cultura
heterossexual produz para si; poderíamos pensar na personagem de Julie Andrews em
Víctor, Victoria o de Dustin Hoffman em Tootsie ou de Jack Lemmon em Quanto
mais quente melhor onde, dentro de uma trajetória narrativa dos filmes, se produz e
também se desvia a angustia por uma possível consequência homossexual. Estes são
filmes que produzem e contém o excesso homossexual de qualquer apresentação
travestida dada, o temor de que se possa estabelecer um contato aparentemente
heterossexual antes que se descubra uma homossexualidade não aparente. Este é o
travestismo apresentado como grande entretenimento heterossexual e, embora estes
filmes sejam seguramente importantes para serem lidos como textos "culturais nos
quais se negociam a homofobia e o pânico homossexual", tenho minhas reservas em
chamá-los de subversivos. Na realidade, alguém poderia sustentar que estes filmes
cumprem a função de fornecer um alívio ritual à economia heterossexual que deve
vigiar constantemente suas próprias fronteiras contra a invasão do "anômalo", e que
estas produções e resoluções deslocadas do pânico homossexual realmente fortalecem
o regime heterossexual em sua tarefa de autoperpetuar-se (BUTLER, 2002, p. 185,
tradução livre7)
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Do original: Pero aquí parecería que estoy obligada a agregar una importante salvedad: el privilegío heterosexual
opera de muchas maneras y dos de ellas son naturalizarse y afirmarse como lo original y la norma. Pero éstas no
son las únicas maneras en que funciona el privilegio heterosexual, porque es evidente que hay esferas em las que
la heterosexualidad puede admitir su falta de originalidade y de naturalidad pero donde aun así ejerce su poder. De
modo que hay formas de travestismo que la cultura heterosexual produce para sí; podríamos pensar en el personaje
de Julie Andrews em Víctor, Victoria o el de Dustin Hoffman en Tootsie o el de Jack Lemmon en Una Eva y dos
Adanes donde, dentro de la trayectoria narrativa de los filmes, se produce y también se desvía la angustia por una
posible consecuencia homosexual. Estas son películas que producen y contienen el exceso homosexual de
cualquier presentación travestida dada, el temor de que pueda establecerse um contacto aparentemente
heterosexual antes de que se descubra una homosexualidad no aparente. Éste es el travestismo presentado como
gran entretenimiento heterosexual y, aunque estos filmes seguramente son importantes para ser leídos como textos
l' culturales en los cuales se negocian la homofobia y el pánico homosexual," tengo mis reservas para llamarlos
subversivos. Em realidad, uno podría sostener que estos filmes cumplen la función de suministrar un alivio ritual
a la economía heterosexual que debe vigilar constantemente sus propias fronteras contra la invasión de lo
"anómalo", y que esta producción y resolución desplazada del pánico homosexual realmente fortalece el régimen
heterosexual en su tarea de autoperpetuar
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Ao fortalecer as imposições provenientes das normas da matriz de inteligibilidade
heterossexual, as chanchadas mostram certo conservadorismo no que tange a representação de
corpos trans, característica, porém, não exclusiva deste gênero cinematográfico. Como já dito,
no carnaval carioca era comum o ato de homens heterossexuais se fantasiarem com roupas
femininas com objetivo de causar humor através da paródia da travestilidade. Nestes blocos
carnavalescos, muitas vezes, a própria presença de gays era proibida de modo que não houvesse
dúvidas sobre a sexualidade dos foliões.
(...) Homens considerados heterossexuais podem tomar vestidos, bijuterias e
maquiagem emprestados de suas esposas, namoradas, mães e irmãs, vestir-se como
uma mulher por um dia de folia e participar da exploração lúdica sobre seus próprios
conceitos de gênero, mas essa incursão pelo universo feminino é temporária. A
transgressão deles está limitada aos símbolos de gênero superficiais da sociedade. Ao
vestir trajes de mulher, eles não estão indicando uma inversão de sua identidade sexual
ou seu papel como homens “de verdade”. Apesar de sua representação feminina,
permanecem sendo o parceiro masculino “ativo” na relação. Para não deixar sombra
de dúvida e evitar qualquer confusão acerca de sua identidade sexual cotidiana, esses
homens usualmente mantêm um elemento másculo na sua apresentação - barba, peito
peludo, pernas sem depilar. (GREEN, 2000, p. 334-335)

É a partir dos anos 70 que começa um longo processo de construção da categoria travesti
como um sujeito político através de gradual empoderamento de grupos de travestis e pessoas
transexuais que começavam a se organizar em combate a repressão. Até então, as identidades
travesti - como entendemos hoje - e a dos homossexuais tornam-se um amontoado nebuloso no
imaginário coletivo. Os Machões de 1972, dirigido por Reginaldo Faria, acompanha a história
de Didi, Teleco e Chuca, interpretados, respectivamente, pelos atores Reginaldo Faria, Erasmo
Carlos e Flávio Migliaccio, típicos malandros que vivem de pequenos golpes. Em determinado
momento, Chuca encontra Denise, mulher sedutora e estonteante que o chama para visitar sua
cobertura. Chuca decide se vangloriar, mostrando sua conquista aos seus amigos, mas ao fazer
isso ele faz com que Denise, contra a vontade de rapaz, convide Didi e Teleco para uma festa
particular em seu apartamento. Todos disputam a atenção de Denise e discutem quem seria o
primeiro a se deitar com a dama. Em determinado momento, no auge da briga, Denise cai e,
com ela, sua peruca, revelando que a mulher na verdade é um homem chamado Denis,
cabeleireiro, que possui uma vida financeiramente confortável, trabalhando num salão de
beleza. Ao revelar seu lado masculino, Denis, vivido pelo ator Márcio Hathay, muda sua forma
de atuar, como se ele se transformasse em outra pessoa a partir do momento em que ele se
desmonta. Enquanto Denise, a personagem é feminina e sedutora, Denis é afetado,
espalhafatoso, frágil e assexual. Denise é cortejada e objetificada, enquanto Denis sofre com a
violência física e humilhação.
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Figura 6: Denise flerta com Chuca em cena do filme Os Machões (1972). Fonte: Canal Brasil

Figura 7: Denis apanha após a revelação de seu "segredo", em Os Machões (1972). Fonte: Canal
Brasil

Chuca, Didi e Teleco, ao perceberem que Denis vive num meio dominado pelo
feminino, pede ajuda para que ele os ensine como se passar por homossexual, de modo que
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eles, assim, possam conquistar as mulheres. Após a realização de uma série de exercícios, em
que eles aprendem a ter trejeitos afeminados, eles estão prontos para assumir a função de
cabeleireiros, como se a função profissional estivesse diretamente relacionada a sua orientação
sexual. A partir de então, a personagem Denis/Denise se ausenta da narrativa e acompanhamos
a trajetória dos três homens heterossexuais tentando convencer as pessoas que eles são gays.
Outro exemplo é o de Timóteo, personagem interpretado por Carlos Kroeber, em A Casa
Assassinada, filme dirigido por Paulo César Saraceni no ano de 1971, que retrata a ruína de
uma tradicional família mineira, o personagem de Timóteo representa os estereótipos esperados
de um homossexual da época, ou seja, Timóteo é marcado pelo exagero no comportamento, na
maquiagem, e uso de roupas e joias femininas.

Figura 8: O homossexual Timóteo no filme A Casa Assassinada (1971). Fonte: Canal Brasil
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1.2 A travesti como sujeito político
É a partir do final dos anos 60 e início dos anos 70 que se começa a haver uma maior
dissociação da imagem de homossexual associada à feminilidade8.

A organização do

movimento homossexual a partir dos anos 70 proporcionou a construção gradativa de uma nova
imagem social relacionada aos homens homossexuais.
É no final da década de 1960 que, eliminando a dicotomia “bicha x bofe”, começa a
aparecer de forma mais evidente uma nova categoria identitária: “o entendido”.
Remetida ao modelo igualitário, conforme proposto por Fry (1982), esta categoria
passa a designar indistintamente homens que se relacionam sexualmente com outros
homens, independentemente dos papéis de gênero e da posição assumida durante o
ato sexual. (CARVALHO; CARRARA, 2013, p. 322)

Os movimentos de travestis e transexuais surgem de maneira mais organizada nas
décadas de 90 e 2000, mas na década de 70, estas categorias, principalmente as travestis, se
beneficiam dessa dissociação, que, ao promover concepção de uma nova imagem social dos
homossexuais masculinos, permite o início de um lento processo de percepção da travesti como
uma categoria identitária própria, possibilitando uma nova visibilidade social a grupos que até
então encontravam-se invisibilizados. A partir de agora, o conceito de travesti será
gradualmente construído como “aquilo que se é” e não “aquilo que se faz”
Logo, é possível afirmar que a categoria identitária “travesti” é relativamente mais
moderna que a categoria “homossexual”, não se tratando, portanto, de uma categoria
tradicional ou pré-moderna como seríamos tentados a considerá-la. Melhor dizendo,
é no âmbito das transformações por que passa a categoria “homossexual” nos anos
1970 que se projetam «gays», de um lado, e «travestis», de outro. (CARVALHO;
CARRARA, 2013, p. 324)

Durante os anos 80, movimento de lutas pelos direitos das travestis surgem, a princípio
dentro do movimento homossexual, sendo a partir dos anos 90 que estes grupos começam a ter
certa independência política ao se desvincularem dos movimentos gays, uma vez que dentro
dos diversos grupos de travestis e transexuais foram percebidas demandas cada vez maiores por
empoderamento e protagonismo político que não eram possíveis dentro dos grupos LGBTs.
Para Carrara e Carvalho (2013), estas organizações em defesa dos grupos de travestis surgem
predominantemente de dois fatores: por um lado de forma auto organizada como reposta a
violência policial em locais de prostituição; por outro, através de alianças com setores
progressistas de instituições públicas, ONGs e grupos de prevenção e luta contra AIDS. Já a
construção da categoria transexual, enquanto categoria identitária e política independente da

8

mas que continua até os dias de hoje
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travesti, surge entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando se fortalece movimentos
em defesa de pessoas transexuais com pautas nem sempre comuns as dos grupos de travestis.
Enquanto as organizações de travestis surgem do binômio “violência policial –
AIDS”, as organizações exclusivamente transexuais surgem a partir de relações entre
pessoas que buscam esclarecer o “fenômeno da transexualidade” e que demandam
políticas de acesso às tecnologias médicas de transformação corporal, mais
especificamente àquelas relacionadas à redesignação genital (CARVALHO;
CARRARA, 2013, p. 342)

Esse longo processo construção de travestis e transexuais como sujeitos políticos aliado
as lutas próprias dos movimentos gays vão permitir que as fronteiras entre estas identidades
sejam melhor delimitadas e isto se reflete nos filmes do período. Enquanto até a década de 70
a figura do personagem heterossexual que se traveste e do homossexual afeminado que “faz
travesti” são personagens recorrentes nos longas metragens, a partir deste período inicia-se um
processo, em que será cada vez mais presente a representação da travesti dentro de uma
categoria identitária própria dissociada da identidade do homossexual afetado. Obviamente, as
representações até então dominantes continuam a existir regularmente nos anos 70, mas a partir
de agora elas dividem espaços com outras representações midiáticas de corpos trans que vão
sendo, gradualmente, inseridas no imaginário coletivo brasileiro. No final da década de 70, já
é comum a percepção de um olhar estigmatizante sobre a identidade travesti que são associadas
a marginalidade, a desordem, criminalidade, prostituição e, principalmente, a periculosidade9.
Estigma e abjeção travesti encarnam-se no corpo, tal como os hormônios e a prótese
de silicone. São, portanto, marcas corporais que se mostram e se escondem através da
ambiguidade e da indeterminação. Homem? Mulher? Homossexual? Transexual?
Travesti? Surgem como ameaça à pretensa coerência do sistema sexo/gênero, à
suposta inteligibilidade dos gêneros e à fictícia verdade das categorias homem/mulher.
(VERAS; GUASCH, 2015)

Em 1978, Bruno Barreto dirige o filme Amor Bandido, que conta a história de Galvão,
detetive que investiga uma série de assassinatos de taxistas. Sua filha, Sandra, abandonada por
ele aos 13 anos, trabalha num bordel e divide um apartamento com a travesti Marlene. A
participação de Marlene é breve e, em sua única cena, ela encontra-se morta, estatelada sobre
uma laje. Marlene, desiludida no amor, encontra no suicídio a saída de seu sofrimento, jogandose, assim, do nono andar de um prédio. Toninho, seu amante, ao saber da morte de Marlene vai
até seu apartamento em busca de uma foto que ele havia tirado com ela. O rapaz teme que
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Importante ressaltar que estas fases sobrepõe-se, ou seja, a representação de certo elemento do imaginário
sobre corpos trans não é interrompida quando outro componente torna-se predominante.
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descubram que ele vivia um relacionamento com uma travesti. Ao entrar no apartamento,
Toninho, ao ser confrontado por Sandra, refere-se a Marlene com desprezo, dizendo que ele
sentia nojo da travesti e que só estava com ela pois ela lhe dava dinheiro. No filme, a única
pessoa que vê humanidade em Marlene é Sandra, que sente a morte da amiga e a chama pelo
seu nome social.
Em diversas obras deste período podemos perceber a presença de personagens pontuais
que se enquadram no perfil do corpo abjeto e estigmatizado. Em República dos Assassinos,
filme realizado por Miguel Faria Jr em 1979, Anselmo Vasconcelos interpreta a travesti Eloína,
amante de Carlinhos, bandido assassinado por policiais do Esquadrão da Morte. Eloína está
inserida no submundo do crime, aplicando pequenos golpes e se prostituindo. No filme, a
travesti é peça central da narrativa, sendo ela quem relembra a saga dos policiais corruptos. Em
Eu te amo (1980), de Arnaldo Jabor, Paulo, interpretado por Paulo César Peréio, em
determinado momento, percorre a orla de Ipanema e encontra uma travesti prostituta, levandoa para dentro de seu carro. A personagem, numa atuação dramática, percorre uma gilete pelo
seu braço, lembrando as vezes em que ela se cortou para fugir da polícia. Ela diz que não quer
ser homem e não quer ser mulher. Paulo e a prostituta transam dentro do carro e termina, então,
sua participação no filme.

Figura 9: A travesti Eloína e seu companheiro Carlinhos, em A República dos Assassinos
(1979)
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Figura 10: A travesti prostituta em Eu te Amo (1980)

Os anos 80 são marcados pela consolidação de grupos organizados de defesa de
travestis. Acompanhando este fenômeno, percebe-se um aumento de filmes com a presença de
personagens trans que fogem do estereótipo do homossexual afeminado. Se por um lado, há
uma continuação das produções em que existe uma participação pontual de travestis associadas
a criminalidade, por outro nota-se o início de uma intensa produção de filmes de sexo explícito
com travestis. Esta década é caracterizada por um intenso fascínio em torno da figura da travesti
e da mulher trans. Parte disso dá-se pelo fato de ser este o período que Roberta Close estava no
auge de sua carreira. A famosa modelo trans foi uma das responsáveis por levar a pauta da
transexualidade para a grande mídia, ao ser uma presença constante em diversos programas
populares de televisão. Roberta era um verdadeiro fenômeno nacional, sendo considerada uma
das mulheres mais bonitas da época. Ela posou nua três vezes e foi, inclusive, a primeira mulher
trans a posar nua para revista Playboy, sendo a primeira vez antes da realização da cirurgia de
redesignação sexual, em maio de 1984, e a segunda, após a cirurgia, em março de 1990, além
de ser capa da revista Sexy em agosto de 1996 entre outros ensaios sensuais. As pessoas
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compravam a revista não só pelo desejo, como também pela curiosidade sobre o corpo trans,
como podemos ver neste trecho presente no primeiro ensaio nu de Roberta.
Raras pessoas provocam curiosidade tão intensa como Roberta Close, que, sendo
como é, roubou o lugar das mulheres mais bonitas no último carnaval e anda
atrapalhando completamente a cabeça de muitos homens deste país. Como é ela – que
se define como uma pessoa transexual? “Uma moça fina e bem-educada, que eu teria
o maior prazer em convidar para casa, certa de que encantaria todos os meus amigos”,
é a opinião do colunável carioca Noelza Guimarães. “Roberta é uma pessoa
extremamente gentil e uma profissional de rara competência”, acrescenta o produtor
Guilherme Araújo. E Suzana de Moraes, filha do poeta e diplomata Vinicius de
Moraes, (...) não deixa por menos: “Roberta é delicada e doce, uma grande artista,
uma gracinha”. O mais entusiasmado, no entanto, parece ser o analista Eduardo
Mascarenhas, embora só a tenha encontrado uma vez, rapidamente, numa festa. Ele é
definitivo: “Roberta é simplesmente um marco na história social do país. É a primeira
pessoa assim que transmite um sentimento de sensualidade e ternura e não o clima
habitual de agressividade e ódio pelo que é diferente” (Revista Playboy, 1984, p.88
apud VERAS; GUASCH, 2015, p. 43 – 44)

Veras e Guasch (2015) apontam, porém, que este fascínio era atrelado ao discurso
estigmatizante, pois, no caso da modelo, ao mesmo tempo que esse discurso reconhece sua
beleza e sua feminilidade, aponta uma suposta ambiguidade de gênero, mostrando que mesmos
as mulheres transexuais que se enquadram dentro de um padrão de beleza feminino estão
sujeitas a abjeção.
Os enunciados em torno do “fenômeno” Roberta Close ensinam que quando não há
“excesso”, parece não existir sujeito travesti. Assim, a ideia de “excesso” de gênero
associada à ambiguidade e à indeterminação revelam que os discursos estigmatizantes
são constituídos pela matriz heterossexual que produz um domínio de seres abjetos.
Esses discursos também interpretaram o corpo e a vivência dos sujeitos travestis no
universo da prostituição como lugar do estigma e da abjeção. Esse excesso de gênero
parece ter sido atrelado à ideia de um “excesso” de sexualidade. (VERAS; GUASCH,
2015, p. 45)
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Figura 11: Em sentido horário – Revista Playboy (maio, 1984), Revista Playboy (março, 1990),
Revista Sexy (agosto, 1996), Playboy: Especial Roberta Close (1991)

Roberta Close participou de alguns filmes, como o filme franco-brasileiro No Rio Vale
Tudo (1987), dirigido por Phillipe Clair, em que ela interpreta Julia, a chefe de um grupo
criminoso, que tem um caso com um dos protagonistas do filme, que em determinado momento
tem a revelação de que Julia seria um homem. Roberta possui um papel importante no filme,
representando uma mulher sedutora, mas ao ter sua identidade de gênero negada, revela o
discurso condenatório da matriz heterossexual.
O fenômeno Roberta Close foi um dos responsáveis por uma onda de produções de
filmes de sexo explícito com participação de travestis. Alfredo Sternheim, em entrevista
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concedida para o documentário Meu amigo Cláudia (2008), de Dácio Pinheiro; diz que ele
realizou o filme Sexo dos Anormais, em 1984, a pedido do seu produtor que queria aproveitar
a “moda da Roberta Close”. Este filme fez um sucesso maior que o esperado, permitindo a
realização de uma sequência, chamada Sexo Livre, no ano seguinte.
Sexo dos Anormais narra a história de uma clínica psiquiátrica que trata de pacientes
com “distúrbios sexuais”. Cláudia Wonder, atriz e performer, interpreta Jéssica, uma travesti
que teria “se transformado” em mulher após uma desilusão amorosa enquanto ainda era um
peão. Após ser rejeitada por seu amante por não ser uma mulher, ela vai para Europa, passando
por procedimentos cirúrgicos para transformar seu corpo e retorna para a fazenda, onde é mais
uma vez rejeitada por ser considerada uma aberração. O próprio nome do filme já mostra que a
personagem travesti é percebida como uma perversão sexual ou um corpo anormal. A
continuação do filme se chamaria Sexo dos Anormais 2, porém após perceberem que este nome,
carregado de preconceitos, estava causando uma série de problemas no mercado exibidor, o
nome foi trocado. Sternheim diz que seu produtor, apesar de solicitar um filme com temática
travesti, insiste para que o mesmo tenha cenas de sexo heterossexual. O corpo da travesti é visto
como um corpo exótico, uma vez que são vistos como corpos inferiores, mas ainda sim fontes
de uma curiosidade erótica.
Apesar disso, as travestis ainda são entendidas como corpos intrusos na ordem social.
A produção pornô, ao abrir novas áreas de trabalho, facilitando a "tolerância" para
com elas através da beleza de sua aparência, também reforça o preconceito ao associalas ao universo da representação obscenas. Se o status de estrela pornô enfraquece a
relação imaginária com a criminalidade de rua, reforça a estigmatização pelo viés da
associação com a pornografia (LEITE JR, 2006, p. 271)
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Figura 12: Atriz travesti Cláudia Wonder em cena do filme Sexo dos Anormais (1984)

Outro filme pornográfico do período chama-se Viagem ao céu da boca, realizado em
1981 por Roberto Mauro, que também será objeto de análise no próximo capítulo. O enredo é
sobre Nilo, um ladrão de carros, que invade uma mansão, onde mora Mara, uma mulher
cisgênero ninfomaníaca e a travesti Paula. Mara pede para ser violentada por Nilo, ele abusa de
Mara, mas logo parte para um jogo de humilhação e violência física com Paula. Em
determinado momento, Nilo mata Paula, que volta dos mortos transformada numa feiticeira e
se vinga, castrando o rapaz. Paula é retratada como uma perversão sexual e sua presença no
filme está associado ao grotesco e ao bizarro, seu corpo gera um incômodo. Nilo demonstra
repulsa por Paula.
Ao encarnarem para o imaginário social as estigmatizadas associações entre
perversidade sexual, delinquência, espetacularização dos prazeres eróticos e
pornografia num único corpo conscientemente forjado, esta “intolerável
ambiguidade” paga o terrível preço de conviver com o fascínio carregado de ódio,
desqualificação de seus desejos e a inferiorização de seus gozos. (LEITE JR, 2006, p.
272)
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Figura 13: Atriz travesti Angela Lecrery em cena do filme Viagem ao Céu da Boca (1981)

Na década de 80, mercado brasileiro de cinema, que se viu abalado pela crise econômica
mundial, sofre grande retração tanto na produção, quanto na exibição e distribuição. Abreu
(2006) alega que produtoras da região da Boca de Lixo, aproveitando o relaxamento da censura,
começa a produção de filmes pornográficos de modo a superar a crise econômica, apelando
para a paródia, o escracho e as ditas “perversões sexuais” para tentar concorrer com o filme
pornográfico estrangeiro que dominava o mercado nacional. Ao utilizar da participação de
atrizes travestis nestes filmes, as produtoras posicionavam estas pessoas junto de outros atos
sexuais vistos pela sociedade como aberrações sexuais.
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1.3 Transexualidades invisíveis.
Em 1980, apesar de, nas ruas, as travestis começarem a conquistar certo espaço como
sujeito político, as pessoas trans ainda são marcadas pela invisibilidade. Como vimos, o
surgimento do movimento transexual organizado de maneira independente do movimento
travesti e do movimento LGBT se consolida entre o final dos anos 90 e início de 2000, logo
neste momento da história do cinema brasileiro, as identidades travesti e da mulher transexuais
possuem fronteiras confusas no imaginário coletivo. Apesar de termos uma pessoa como
Roberta Close levando o assunto da transexualidade para a comunicação de massa e de termos
publicações científicas sobre a transexualidade desde o início do século XX, neste momento é
a identidade travesti que é mais presente na produção cinematográfica dos anos 80.
Outra identidade que passa despercebida, não só nos anos 80, mas em todo esse período
em que há produção de filmes com personagens trans é a do homem trans. Muitos até os dias
de hoje, cis ou trans, desconhecem ou não reconhecem a transmasculinidade como uma
identidade. Pela falta de informações sobre a transexualidade masculina e pela falta de contatos
com outros homens que vivem esta identidade, muitas pessoas possuem dificuldade de se auto
identificar como homem trans. Assim, apenas uma quantidade irrisória dos filmes levantados
possui um homem trans como personagem, sendo o mais significativo um filme chamado Vera
(1986), dirigido por Sérgio Toledo.
Vera, inspirado na história real do homem trans Anderson Herzer, escritor e poeta, conta
a história de Bauer, interpretado por Ana Beatriz Nogueira, um rapaz trans que, sai de um
internato com ajuda do professor Paulo e vai trabalhar numa repartição. Lá, Bauer conhece
Clara por quem se apaixona. Sendo um filme de 86, Vera parece ser um filme muito à frente do
seu tempo, já que é incomum um filme brasileiro ter como tema principal a transexualidade até
nos dias atuais, mas a segunda metade dessa década é o período da redemocratização, quando
os movimentos sociais começam a ter voz, incluindo o movimento LGBT, que favorece a
discussão de temas até então inacessíveis.
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Figura 14: Bauer, homem trans interpretado por Ana Beatriz Nogueira no filme Vera (1987)

O filme é mais um que será analisado com maior profundidade no próximo capítulo,
mas é importante ressaltar que este possui discurso patologizante sobre a transexualidade, ao
passar a mensagem de que Bauer não sofre por causa do preconceito e sim pela “crise de
identidade” que ele vive. O filme, apesar de se comover com o personagem e possuir um olhar
mais humano em relação a ele, nega a sua identidade transmasculina. Com exceção do próprio
Bauer que se identifica como homem em diversos momentos no tempo presente da narrativa,
todos o veem como uma mulher, inclusive o professor e Clara, seus únicos amigos. Nas cenas
de flashback, podemos perceber que em diversos momentos Bauer se identifica como mulher,
logo têm-se a impressão que essa suposta crise de identidade seria resultado de um trauma
vivido no internato, como se Vera precisasse se transformar em Bauer para se defender.
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1.4. Uma diversidade de olhares
A década de 90 foi um período muito pobre no que se refere a produção de longas
metragens nacionais com a presença de personagens trans. Neste período, porém, uma série de
fatores contribuiu para que a partir dos anos 2000, iniciasse uma produção de filmes de uma
jovem geração de cineastas brasileiros, produtores de discursos que provocam uma
desestabilização no padrão de normalidade sexual, transgredindo as normas de gênero e
orientando novas performatividades, assim como uma diversidade de olhares sobre os corpos
trans, surgidos a partir do diálogo com novas demandas dos movimentos gays, lésbicos e
travestis/transexuais.
Segundo Bessa (2007), nos anos 90 ocorre uma proliferação dos mais diversos tipos e
especialidades de festivais de cinema, e neste contexto encontra-se os festivais LGBT, que
exibiam curtas e longas metragens produzidos para um público, majoritariamente,
homossexual. Para a autora:
(...) os festivais investiam e investem na concepção de um cinema-divertimento, mas,
sobretudo, na auto-representação das lutas travadas contra a homofobia, na crítica à
heterossexualidade como norma, e na valorização daquilo que os estereótipos
ridicularizavam – a “sapatona” e seus maneirismos masculinizados, a travesti, as drag
queens e seus exageros visuais, o lugar entre reservado aos transexuais, as barbies e
seus musculosos corpos, a lésbica intelectualizada, uma população que, por vezes, se
auto-denominou freak e vivia, de um jeito queer (BESSA, 2007, p. 267)

Os festivais eram espaços de tensões de gênero e sexualidade responsáveis pela
circulação de filmes, geralmente, de baixo orçamento que, apesar de não possuírem uma estética
comum, abordavam temas relacionados afetiva, erótica ou politicamente ao universo LGBT.
No Brasil, o festival Mix Brasil é um dos mais antigos, sendo sua primeira edição realizada em
1993, que tinha a pretensão de fazer um painel da produção de curtas nacionais. Para Lacerda,
nestes curtas exibidos na primeira edição do Mix Brasil “é possível identificar a tal abordagem
“de dentro” que caracteriza o cinema gay, ou seja, um grande número de curtas que tratam
questões, conflitos e dramas específicos da vivência homoerótica masculina de então. ”
(LACERDA, 2015, p. 129).
Apesar de focar no homoerotismo masculino, festivais como o Mix Brasil ajudaram a
promover a circulação de obras que até então não possuíam um espaço no mercado exibidor.
Também foi um dos responsáveis pela formação de um público interessado em questões de
sexualidade e gênero. Estes festivais são, além de um espaço de exibição de filmes, locais de
debate e ativismo político. É entre os anos 90 e início dos anos 2000 que se consolidam
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movimentos organizados de travestis e transexuais, quando estas categorias tomam para si o
protagonismo e empoderamento na condução de uma luta por uma política pública voltada para
luta de seus direitos. O amadurecimento político destes movimentos foi responsável por
fornecer uma maior visibilidade sobre estes grupos, até então vistos como marginalizados. Isto
se reflete na produção de filmes a partir dos anos 2000, quando surgem produções que dão
vozes a uma diversidade de identidades, promovendo a pluralidade de sujeitos e subjetividades.
Neste sentido, percebe-se dois caminhos no que tange a produção cinematográfica a partir de
2000
Por um lado, ocorre a produção de filmes com objetivo de trazer visibilidade as
identidades trans como estratégia de humanização destes corpos trans, ou seja, uma tentativa
situar estes corpos em conformidade com a norma, superando a exclusão simbólica que estes
grupos vivenciam, através da exposição da vida e das dificuldades de travestis e transexuais.
Estes filmes pretendem colaborar na construção de um novo imaginário coletivo, aumentar as
fronteiras do círculo de inteligibilidade e transformar corpos percebidos como não humanos em
humanos.
Um exemplo é o filme Protagonismo Trans, documentário de Luis Carlos Alencar,
realizado em 2015, que visa registrar um projeto promovido pela FIOCRUZ, sob a coordenação
da professora Adriana Geisler, cujo objetivo era promover uma série de encontros de pessoas
transexuais e travestis da Baixada Fluminense de modo que elas tivessem um espaço para
conversar sobre questões do cotidiano de cada uma. As rodas de conversas foram realizadas
numa boate de Nova Iguaçu e a localidade foi escolhida justamente pela maior vulnerabilidade
social da população trans local.
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Figura 15: Cena do documentário Protagonismo Trans (2015)

O filme inicia-se com fragmentos de entrevistas individuais e, em seguida, imagens da
Parada do orgulho Gay local. Num segundo momento, as participantes entram na Boate e lá
inicia-se a roda de conversa que abrange boa parte do documentário. O primeiro “bloco” do
filme é responsável por apresentar alguns personagens do projeto. Este momento é importante
para mostrar ao espectador que, apesar de todas pertencerem ao mesmo território, existe uma
diversidade de tipos ali. Uma diferença que abrange não apenas a distinção entre transexuais e
travestis, como também abrange classe social, raça e escolaridade. Este momento fica evidente
com a entrevista de uma mulher trans que afirma ter tido oportunidades para estudar e que hoje
tem seu próprio negócio. A roda é mediada pela professora Adriana Geisler, mas seu papel ali
é reduzido para que o lugar de fala das mulheres trans e travestis sejam priorizados. Certo
momento, ela diz: “Esse espaço é um espaço de troca afetiva e de troca daquilo que vocês
cotidianamente passam, experimentam, enfim... é um espaço onde a gente vai privilegiar as
experiências de vocês e não um espaço “formativo””. É a na roda de conversa, com o
compartilhamento de experiências, que ocorre uma aproximação entre as pessoas. Ao falar
sobre família, é comum o relato de familiares aceitando a suposta “homossexualidade”, mas
não a transexualidade. Monalisa em determinado momento diz “Minha mãe tinha pavor que eu
furasse a orelha e fizesse a sobrancelha” e, seguida, ao falar sobre a reação de seu pai após
assumir não-heterossexual, Monalisa completa: “Meu pai disse: A única coisa que eu não quero
é que você ande de roupa de mulher”
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O documentário, também dirigido por Luis Carlos de Alencar, chamado Bombadeira
(2011), que através de depoimentos, mostra o universo das travestis, fugindo do estereótipo e
da glamourização e, tendo como ponto central a figura da bombadeira, de modo a expor o
processo de transformação corporal, que consiste na aplicação de silicone industrial no corpo
destas pessoas. O documentário tem como foco o cotidiano e a intimidade destas travestis.
Apesar do processo de aplicação de silicone ser chocante, o diretor tem a preocupação de
mostrar que as travestis entrevistadas sabem do risco que correm, mas o sofrimento proveniente
do sentimento de inadequação com seus corpos é maior. Seus depoimentos são comoventes e
o objetivo de humanizar estes corpos é evidente nos filmes.

Figura 16: Cena da aplicação de silicone industrial no filme Bombadeira (2011)

Outros filmes em que se percebe uma vontade de humanizar os corpos trans são Meu
amigo Cláudia (2009), de Dácio Pinheiro, que conta a história de Cláudia Wonder, atriz,
performer, cantora e ativista do movimento trans; Céu sobre ombros (2011), de Sérgio Borges,
outro documentário que acompanha a vida de três pessoas, sendo uma delas uma travesti,
Everlyn que se autodenomina “puta intelectual”; e Kátia (2013), de Karla Holanda, que conta
a história da primeira mulher trans eleita para um cargo político no Brasil. Apesar deste tipo de
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estratégia estar mais presente em documentários, filmes de ficção em que haja uma proposta de
mostrar o cotidiano, as dificuldades no universo trans pode conter este artifício. Uma forma de
humanizar a identidade trans se dá pela exaltação de figuras políticas importantes dos
movimentos sociais que superaram os estigmas e conquistaram seus objetivos, existindo um
esforço, sobretudo na produção de documentários que buscam realizar um resgate histórico
sobre a vivência da transgeneridade em períodos em que a visibilidade não era tão relevante
quanto na atualidade. Documentários como Janaína Dutra – Uma Dama de Ferro (2011), de
Vagner de Almeida, ou Meu Nome é Jacque (2016), de Angela Zoé - além dos já citados Meu
amigo Cláudia (2009) e Kátia (2013) – buscam exaltar a figura de pessoas trans que foram ou
são importantes para a sua militância.
Outro caminho seguido nas produções cinematográficas dos anos 2000 é a do discurso
do rompimento da norma heterossexual. Estas produções realizadas em diálogo com a teoria
queer, visa ir além dos binarismos de gênero O queer visa contestar a sociedade
heteronormativa e não quer ser assimilado pela sociedade, se afastando do movimento LGBT
dominante e dos pressupostos teóricos patologizantes encontrados na medicina e nas ciências
da psique. O queer possui caráter transgressor e perturbador justamente por colocar-se contra a
normalização de seus corpos, sexualidades e identidades de gênero.
Doce Amianto (2013), dirigido por Guto Parente e Uirá dos Reis, retrata a história de
Amianto, mulher que é rejeitada pelo seu namorado, que busca o consolo nos braços de sua
falecida amiga Blanche. “Doce Amianto” é um filme que mistura dois universos de realidade e
fantasia. Blanche, sua amiga, é uma fada madrinha que a protege do mundo que não a aceita.
Amianto é interpretada por um homem cisgênero, Deynne Augusto, vestindo roupas femininas,
mas em nenhum momento da narrativa é possível saber se a personagem é uma travesti, mulher
cis ou mulher trans. Em “Doce Amianto” existe uma dificuldade de leitura da personagem
principal.
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Figura 17: Amianto, personagem do filme Doce Amianto (2013)

Outro filme que pretende romper com o regime heteronormativo é De gravata e unha
vermelha (2014), de Miriam Chnaiderman, um documentário que, através de entrevista a
diversas pessoas que não se enquadram nos binarismos de gênero, mostra que existe infinitas
possibilidades de existência. A diretora entrevista personalidades como Mel, mulher trans e
cantora do grupo pop Banda Uó; Rogéria, famosa atriz e cantora travesti; a cartunista Laerte, a
crossdresser e pesquisadora Letícia Lanz; João W. Nery, considerado o primeiro homem trans
a fazer a cirurgia de redesignação sexual; Dudu Bertolini e Johnny Luxo que são figuras da
moda que flertam com a androginia, entre outros que, juntos, englobam uma diversidade de
identidades que fogem do padrão heteronormatividade..
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Figura 18: Entrevista de Léo Moreira Sá para o documentário De Gravata e Unha Vermelha (2014)

Entre outros filmes que dialoga com a teoria queer, podemos citar Elvis & Madona
(2011), longa de ficção dirigido por Marcelo Laffitte, que conta a história de Elvis, fótográfa
lésbica que se apaixona por Madona, uma travesti que trabalha como cabeleireira; Pinta (2013),
documentário de Jorge Alencar, que apresenta uma série de performances e colagens que
flertam com o trash e o underground e têm em comum o tema da sexualidade; TupiniQuees
(2015), documentário de João Monteiro, que retrata a cena drag paulistana e sua diversidade
nas formas de expressão.
A produção atual de filmes que dialogam com a temática trans ou que possuem
personagens trans é bem diversificada. Na produção cinematográfica brasileira de hoje há
espaço para identidades que até outrora não se encontravam visíveis, mas isso não significa que
aquilo que vinha sendo feito até os anos 80 foi interrompido. Ele apenas perdeu espaço para
novas vozes que conquistaram seu lugar de fala.
Este capítulo teve como propósito elaborar um panorama histórico sobre a representação
do corpo trans no cinema brasileiro após a análise do levantamento de filmes realizado para
esta pesquisa, que se encontra disponível para consulta no anexo desta dissertação. Vimos que
até anos 80, os corpos trans eram vistos sob uma posição de alteridade, entretanto vimos que
esses corpos, muitas vezes vistos como sub-humanos, ao mesmo tempo que causam repulsa,
também causam fascínio e curiosidade, tendo uma função social específica na nossa sociedade.
No próximo capítulo, pretendo analisar alguns filmes realizados entre os anos 70 e 80 de forma
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a pensar os personagens trans como corpos monstruosos, à medida que estes se encontram no
limite da norma e causam esse misto de atração e repulsão.
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2. O corpo trans: Entre a repulsa e o fascínio

2.1 Monstruosidades trans
Alguns pesquisadores pensam os corpos trans como corpos abjetos, ou seja, corpos não
inteligíveis, rejeitados e invisíveis, não sendo percebidos como humanos. O abjeto é “aquilo
que foi expelido pelo corpo, descartado como excremento, tornado literalmente “Outro””
(BUTLER, 2010, p. 191). Travestis e transexuais são, de fato, estigmatizados e excluídos
socialmente, mas, como vimos no capítulo anterior, durante a história do cinema brasileiro estas
categorias foram marcadas também por um fascínio proporcionado por uma curiosidade social.
Nesta pesquisa, pretende-se pensar os corpos trans como corpos monstruosos. É importante
ressaltar, contudo, que ao tratar do monstro - ou corpo monstruoso – não me refiro ao monstro
ficcional presente nos filmes de horror e sim a corpos que de alguma forma são desumanizados
pela sociedade por causar perturbação à norma.
De nossa perspectiva, o monstro deve confrontar-se com o que considera
normativamente humano. Mas isso não significa que o monstro represente a alteridade
absoluta, mas sim em termos de Agamben, ele é uma exclusão inclusiva. (LANDA,
LEITE JR, TORRANA, 2013, p. 90)

O monstro, para Jorge Leite Jr (2011), é uma categoria de inteligibilidade de algo que é
visto como não humano ou sub-humano. O monstro pode causar fascínio pela quebra das
normas, a sedução pelo desconhecido e a curiosidade pela inteligibilidade. Para Leite Jr, o
monstro é uma marca hiperbólica de algo fora de ordem, seja ela natural, sobrenatural ou dos
ordenamentos conhecidos. O monstro é uma categoria que opera no limite do reconhecimento
social. Há séculos a sociedade é atraída pela figura do monstro. Atualmente, é comum
pensarmos no monstro como personificação do mal e fonte de medo, algo que vem desde a
Idade Média, quando se começa a associar o corpo monstruoso à figura do demônio, porém,
mais do que isso, o corpo monstruoso é uma entidade que consegue atrair e afastar o olhar,
causando um misto de fascínio e repulsa. O monstro, imaginário ou real10, é uma categoria que
representa o limite da fronteira daquilo que é percebido como humano.
Ieda Tucherman (2012) afirma ser na figura do monstro onde ocorre a desfiguração do
Mesmo no Outro. O corpo monstruoso também não é uma oposição simples ao corpo humano.
O monstro está no limite do humano e, ao produzir figuras que nos são estranhas, nos

10

Ieda Turcherman (2012) divide o monstro em duas categorias gerais: raças monstruosas e monstro individual,
este último dividindo-se em “monstros reais” que seriam aqueles pautados na existência de deformações ou
malformações; e os “monstros imaginários”, produzidos pela fabulação e sem correspondência física.
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perguntamos se estes são de fato humanos, servindo, assim, para pensarmos nossa própria
humanidade. Para a pesquisadora:
A figura da monstruosidade exerceu uma função simbólica fundamental. Perturbando
os sentidos, especificamente a visão, o monstro foi pensado como uma aberração, uma
folia do corpo, introduzindo, como oposição lógica, a crença na necessidade da
existência da “normalidade” humana, do corpo lógico. (TUCHERMAN, 2012, p. 101)

O monstro pode ser visto como uma projeção de tudo aquilo que é reprimido em nossa
sociedade ocidental, burguesa, heterossexual, monogâmica e patriarcal11. Assim, a mulher, as
camadas populares, outras culturas, grupos étnicos, ideologias alternativas e desvios das normas
sexuais e de gênero (gays, lésbicas, transexuais e outros) são simbolizados pelo monstro que
ameaça a normalidade. Para Wood (2002), nossa identificação com o monstro viria de um
desejo pela quebra das normas que nos reprime. Para Luiz Nogueira (2002), por outro lado,
existe um cruzamento entre atração e receio na contemplação do monstro. Com o passar dos
anos, percebe-se um aumento do fascínio pelo corpo monstruoso, este marcado, esteticamente,
pela deformidade, e, eticamente, pelo antagonismo moral que provoca hostilidade visual e
perceptiva, instaurando um sentimento de alteridade na ordem das emoções. Para o autor, existe
um voyeurismo viciado que proporciona um desejo da humanidade de perceber no cinema,
através da violência e monstruosidade, uma animalidade familiar que, apesar de entendida como
superada, traz uma certa nostalgia que “lhe permite estabelecer um vínculo secreto com a
Natureza ancestral que conserva ainda nas entranhas orgânicas e nos seus instintos mais
radicais” (NOGUEIRA, 2002, p. 23)
O monstro é visto como inimigo, um adversário moral, sendo entendido nas ficções
como uma alteridade política cuja coexistência pacífica é quase impossível de se alcançar12. O
monstro desestabiliza a razão, perturbando a norma. Há um misto de atração e repulsão
relacionados a sua figura.
Ao contemplar o monstro não rejeitamos uma pulsão de prazer (mórbido, agudo,
dionisíaco), mas privilegiamos a pulsão de morte sobretudo, uma sensação de perigo,
de necrofilia, de visceralidade. Repelente, o monstro atrai-nos, angustiante, ele seduznos, partilhamos da sua violência.” (NOGUEIRA, 2002, p.47)

Para Nogueira, na monstruosidade substitui-se o belo pelo sublime, ou seja, algo que é
concomitantemente atraente e terrível, de difícil categorização e que vive na ordem das
sensações, se afastando da racionalidade. O monstro é algo cuja contemplação é horrível, mas
existe o desejo de vê-lo. O monstro sempre povoou o imaginário da sociedade. A categoria
11
12

Wood (2002)
Nogueira (2002)
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daquilo que é considerado monstruoso, porém, muda com o passar dos séculos. Aquilo que num
momento é percebido como monstruoso pode ser humanizado à medida que o monstro é
domesticado pela ciência ou até pela disseminação da informação, existindo, assim, uma
relação entre a monstruosidade e o olhar daquele que observa. Um mesmo corpo poderia ser
percebido como monstruoso dependendo do período histórico ou do meio cultural onde ele se
encontra.
Na Antiguidade, os monstros do Ocidente eram percebidos como “prodígios” do mundo,
podendo causar reações antagônicas, como medo ou a risada devido a suas formas exageradas
ou hibridizadas. O monstro da Antiguidade eram manifestações do mundo sobrenatural e
tinham como característica fundamental a deformidade do corpo. Como exemplo de monstros
deste período, pode-se citar os centauros, medusa, sátiros, ciclopes e outras figuras mitológicas.
Com a ascensão da ideologia cristã, o monstro é gradativamente relacionado à figura do
demônio. A partir de então, a monstruosidade é paulatinamente associada a maldade e ao
perigo:
O cristianismo já possuía a tendência de associar as deformidades e a feiura ao diabo.
Mas se até o século XIII este era visto como tendendo mais para o cômico do que para
o maligno, a partir desta data começa uma sutil, mas constante e persistente ideia de
que as “maravilhas” não são tão ambíguas e engraçadas como se supunha, mas
essencialmente maléficas e perigosas. É somente na baixa Idade Média, com a
associação do conceito de monstro com a figura do demônio, que o primeiro passa a
ser entendido apenas como a encarnação de algo destrutivo por natureza, perdendo
qualquer outra face que não a do ódio ao gênero humano (LEITE JR, 2014, p. 7)

No século XVI, a monstruosidade se aproxima, ao migrar dos seres fabulosos para
indivíduos com deformidades físicas. Surge a figura dos Bufões, os “bobos da corte”,
indivíduos que, por possuírem um corpo percebido como anormal, viviam na corte e tinham
como função divertir e entreter o rei e sua nobreza. O Bufão era visto como a personificação do
ridículo. Se num primeiro momento, os bobos da corte e suas deformidades eram associados ao
Mal pela Igreja, no Renascimento seus corpos os colocam como seres inferiores em relação aos
corpos entendidos como “normais”, possuindo, porém, um lugar determinado na categoria de
inteligibilidade. O monstro é visto como sub-humano.
As anomalias fisiológicas e mentais, que poderiam ser encontradas entre nós,
representando tanto o infame estigma do diabo quanto algum tipo de revelação divina,
ganham terreno sobre os povos maravilhosos. Os monstros que fascinam a Europa
passam a ser os deformados físicos e as anomalias orgânicas, encontradas
principalmente na figura dos chamados bufões. (LEITE JR, 2014, p. 8)

A partir do século XIX, surgem as feiras de curiosidades, tendo os Freak Shows como
uma de suas atrações; primeiramente na Europa, mas se espalhando, e fortalecendo-se, nos
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Estados Unidos. A atração principal nesses shows, que faziam enorme sucesso, sendo
extremamente lucrativos; eram as pessoas com anomalias físicas: os ditos “hermafroditas”13,
os anões, a mulher barbada, ou com três seios. Estes espetáculos também mostravam indivíduos
pertencentes a outras etnias, que para europeus e americanos, eram percebidos como seres
estranhos e exóticos.
A monstruosidade pertencia ao cotidiano das famílias. Estes eventos eram um tipo de
diversão muito popular na época, sendo apreciado por grandes aglomerações, que entravam nos
estabelecimentos, cujos olhares curiosos atravessavam corpos monstruosos que funcionavam
como fonte de prazeres mórbidos. A atração e a curiosidade pelo monstro não acontecem apenas
nas feiras. Havia uma verdadeira cultura visual de massa baseada na ideia da monstruosidade.
Coexistindo com os Freak Shows, havia museus de curiosidades, como o American Museum14,
em Manhattan, onde, segundo Courtine, ocorria “a aclimatação dos monstros humanos em um
centro de lazer que oferecia conferências, apresentava demonstrações científicas de
mesmerismo ou de frenologia”. Além disso, cartões postais com figuras de “monstros
humanos” eram difundidos em diversas regiões na Europa e Estados Unidos. Jornais
entretinham seus leitores com histórias de monstros humanos.
Solidamente apoiados nas estruturas narrativas do conto popular, secularizavam, na
era da formação da sociedade de massa, a antiga tradição dos milagres e dos prodígios:
o monstruoso garantia a irrupção do extraordinário na banalidade do cotidiano. Essas
histórias vinham acompanhadas por imagens que proporcionavam, elas mesmas, a
sensação do insólito na paisagem de impressões visuais do leitor e do espectador
urbanos. Ficções transformavam os monstros em signos e punham para circular a
“moedinha da anomalia”. (COURTINE, 2006, p.279)

É na Era de Ouro dos Freak Shows que se desenvolve a teratologia científica, que,
baseada nos estudos sobre anatomia e embriologia, era responsável por estudar as deformidades
do corpo, elucidando mistérios sobre o corpo anormal que existia desde a Antiguidade. Com o
desenvolvimento das ciências médicas, seres com anomalias corporais começam a ser
considerados como pessoas enfermas. Gradativamente, estes indivíduos passam por um proesso
de humanização, deixando de serem considerados seres monstruosos e percebidos como
pessoas que necessitam de cuidados médicos. Os Freak Shows, ao longo da primeira metade
do século XX, perdem sua popularidade a medida que a monstruosidade destes corpos é
domesticada pelo discurso científico biológico.

O termo “hermafrodita” encontra-se entre aspas, pois atualmente esta palavra é considerada pejorativa. Para
referir-se a pessoas cuja genitália difere-se da designação binária de masculino e feminino, utilizamos a expressão
pessoa intersexo
14
Museu americano que, entre 1841 e 1862, atraiu em torno de 41 milhões de visitantes.
13
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A medicina acaba colaborando para a manutenção do caráter de alteridade e
estranheza da pessoa de corpo “anômalo”. Os antigos monstros e bufões tornam-se
agora erros da natureza; a maravilha corporal é entendida como doença e o medo que
antes causavam passa a inspirar pena. (LEITE JR, 2014, p.15)

O monstro humano deixa de ser uma transgressão da natureza e começa a fazer parte
dela. A partir de então, começa a ocorrer uma racionalização do olhar. A curiosidade do olhar
nos Freak Shows, aos poucos, entra em conflito com o sentimento de culpa, afinal estes corpos
monstruosos tornam-se dada vez mais humanizados.
O efeito dessa racionalização dos olhares voltados para as curiosidades vai aos poucos
se fazer sentir no universo das diversões populares. Não que ela tenha esgotado de
repente o fluxo dos curiosos, que irão acorrer em massa até os anos de 1920 e 1930 à
porta dos entra e sai. Mas vai progressivamente privar de legitimidade científica a
exibição do anormal, que encontrará sempre maior dificuldade para inventar o álibi
do saber e o apadrinhamento da ciência. (COURTINE, 2006, p. 292)

O monstro é o limite de uma fronteira que não é fixa. A medida que a sociedade adquire
novos saberes sobre os corpos, esta fronteira do que é considerado humano amplia-se e aqueles
que, até então, são percebidos como monstros, passam a integrar uma nova categoria de
inteligibilidade. A sociedade vai perdendo seu interesse por estes corpos anormais e estes,
tratados como doentes, devem ser encarcerados em hospitais e asilos e afastados da população
considerada normal. O olhar contemporâneo sobre esses corpos caminha junto a um sentimento
de compaixão.
Aí está, com efeito, o paradoxo fundador da compaixão pelos monstros, que ganha
sua fonte pelo final do século XIX e conhecerá um crescimento sem igual no decurso
do século seguinte: trata-se de um estranho amor ao “próximo”, que vai crescer
proporcionalmente ao afastamento de seu objeto (COURTINE,2006, p. 298)

A convivência com a deformidade intensifica-se à medida que os combatentes retornam
da Primeira Guerra Mundial, muitas vezes com membros amputados, fato que contribuiu para
a racionalização do olhar sobre o corpo que foge à norma. Como o desejo pelo monstruoso é
constante, ao longo do início do século XX, a concepção do monstro internaliza-se, migrando
da deformidade corporal, que agora é uma fonte de emoções relacionadas à pena e compaixão,
para uma suposta deformidade da mente.
Desde o século XIX, instituições fortificam dispositivos para regulação e
disciplinarização dos corpos e da sexualidade, procurando sistematizar novas categorias
sexuais. Diferentemente do século XVII quando, segundo Foucault (1988), ainda vigorava uma
certa franqueza, quando os códigos de obscenidade e grosseria eram frouxos, no período
vitoriano a sexualidade torna-se cada vez mais escondida. Para Foucault, até Freud, o discurso
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teórico-científico sobre o sexo não teria feito mais do que ocultar continuamente o que dele se
falava e, na recusa de se falar do sexo, referia-se sobretudo as “suas aberrações, perversões,
extravagâncias excepcionais, anulações patológicas, exasperações mórbidas”. Na virada do
século XIX para o XX, as ciências eram subordinadas à moralidade de sua época, que definiam
aquilo que seria considerado dentro da norma médica. O nascimento da psiquiatria e da
psicanálise se baseia na ideia de monstro para diferenciar o sujeito normal do anormal ao
catalogar tudo aquilo que está fora da norma, ou seja, “As deformidades que passam a
impressionar o público agora vêm da mente grotesca: são os assassinos psicopatas, os
masoquistas, os maníacos, e toda a enorme variedade de estranhezas psíquicas” (LEITE JR,
2014, p. 17).
Neste contexto, podemos pensar nas travestis, pessoas transexuais e as diversas
identidades que transitam entre gêneros e que, ao não se adequarem ao padrão de vida
heteronormativo, trazem perturbação às regularidades políticas, sendo associadas à figura do
monstro à medida que são identidades cuja inteligibilidade ainda se encontra fragilizada e
possuidora de estigmas. Estes grupos desestabilizam as normas de gênero, pois estas pessoas
possuem uma identidade ou expressão de gênero associadas ao “sexo” oposto aquele que lhe
foi atribuída ao nascer, sendo, por muitos, considerado como possuidor de distúrbios e
anomalias, pressupondo desvio do que é considerado normal, e, portanto, humano. Normas de
gênero são um dos elementos basilares da concepção de humanidade. É a cultura
heteronormativa de uma determinada sociedade, numa determinada época que regula e
disciplina corpos, identidades e práticas sexuais. São práticas discursivas que reforçam a ideia
do binarismo homem/mulher.
[...] a ideia de que o gênero é construído sugere um certo determinismo de significados
do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados, sendo esses corpos
compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável. Quando a
“cultura” relevante que “constrói” o gênero é compreendida nos termos dessa lei ou
conjunto de leis, tem-se a impressão de que o gênero é tão determinado e tão fixo
quanto na formulação de que a biologia é o destino. (BUTLER, 2010, p. 26)

No início do século XIX, ciências médicas e da psique, em diálogo com outros campos
sociais, como a religião e movimentos embrionários de luta pelos direitos civis iniciam o
processo de identificação, classificação e controle destes grupos. Estas categorias, porém,
acabam sendo paulatinamente ligadas à linha que defendia a patologização do comportamento
(LEITE Jr, 2011). Através dos dispositivos, tecnologias e convenções, corpos são
transformados num delimitador do gênero e da sexualidade, e cria-se a ideia da normalidade do
corpo heterossexual, a heteronormatividade, que reduz lésbicas, transexuais, travestis,
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homossexuais, intersexos e outras infinidades de configurações discursivas em seres anormais
e portadores de uma sexualidade desviante.
Certa premissa, bastante consagrada, costuma afirmar que determinado sexo
(entendido, neste caso, em termos de características biológicas) indica determinado
gênero e este gênero, por sua vez, indica o desejo ou induz a ele. Essa sequência supõe
e institui uma coerência e uma continuidade entre sexo-gênero-sexualidade. Ela supõe
e institui uma consequência, ela afirma e repete uma norma, apostando numa lógica
binária pela qual o corpo, identificado como macho ou como fêmea, determina o
gênero (um de dois gêneros possíveis: Masculino ou feminino) e leva a uma forma de
desejo (especificamente, o desejo dirigido ao sexo/gênero oposto) (LOURO, 2013, p.
82-83)

Jorge Leite Jr (2014) afirma que travestis são vistas, principalmente pela mídia, como
corpos exóticos, reencarnações de seres mitológicos, das maravilhas e prodígios da
Antiguidades, que causam repulsa e fascínio. Muitas vezes, vistas como perversões ou
aberrações sexuais, corpos anormais, pessoas bizarras, seres perigosos e não confiáveis, o
cinema brasileiro até os anos 80, dominado por uma cultura heteronormativa15, ajudou a
disseminar certos estereótipos sobre as pessoas que vivem esta identidade.

Figura 19 Imagem retirada da entrevista com a "travesti profissional" Bárbara Hudson no Jornal
Lampião da Esquina (Edição de Julho de 81)

15

Apesar de, a partir dos anos 90, haver uma maior diversidade não produção de curtas e longas-metragens,
pode-se dizer que o cinema brasileiro, ainda nos dias de hoje, é predominantemente influenciado por uma cultura
hetereronormativa.
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Neste capítulo pretende-se analisar três filmes realizados entre os anos 70 e 80,
realizados dentro de uma cultura heteronormativa, que possuem, entre seus personagens
principais, corpos trans e tentar identificar essa monstruosidade. Se pessoas trans são percebidas
como corpos monstruosos, é possível identificá-lo em cena? Como é construída essa relação de
repulsa e fascínio no plano da trama e do discurso fílmico destes corpos que fogem e perturbam
às categorias sociais e culturais? Foram escolhidos três obras que se destacaram por seu relativo
sucesso comercial no período e pela relevância dos personagens analisados para a trama.

2.2 Rainha Diaba, a rainha louca
Rainha Diaba, dirigido por Antônio Carlos da Fontoura, foi lançado, nos cinemas
brasileiros em 1974, sendo considerado uma das obras nacionais mais importantes daquela
década. Adaptado de um conto de Plínio Marcos, o filme tem como personagem principal
Diaba, que, segundo Rafael de Luna Freire (2009), frequentemente, é equivocadamente
confundida com a personagem Madame Satã, sendo interpretada por Milton Gonçalves, chefe
de uma quadrilha de criminosos que controla a distribuição de drogas na região. Em
determinado momento, Diaba descobre que um de seus comparsas, Robertinho, corre o risco
de ser preso e, para evitar sua captura, ordena que Catitu, vivido por Nelson Xavier, encontre
alguém que sirva como bode expiatório para polícia no lugar de Robertinho. O capanga, então,
vai atrás do jovem Bereco (Stepan Nercessian), um típico malandro e cafetão que vive da
exploração de Isa (Odete Lara).
A partir de então, Bereco, seduzido pela promessa do dinheiro fácil e pela ideia de
conquistar um espaço de poder no mundo do crime, se envolve em uma série de assaltos sem
imaginar que tudo faz parte de um plano para incriminá-lo. Induzido por Catitu, Bereco guarda
em sua casa uma quantidade de drogas. Uma denúncia anônima faz com que a polícia vá ao seu
encontro, porém o jovem cafetão consegue fugir. Ao mesmo tempo em que o plano de
incriminar Bereco ocorre, existe uma trama em que Catitu tentava destituir Diaba do posto de
comandante do tráfico de drogas com ajuda dos capangas da Rainha. Influenciado por Catitu,
Bereco ataca algumas bocas de fumo da líder, pegando as drogas para si, enquanto os
subordinados da rainha nada fazem para impedi-lo.
Bereco, com ajuda de Isa, vende as drogas roubadas, enquanto Diaba, enfraquecida,
tenta descobrir, com auxílio de suas amigas travestis, quem está distribuindo as drogas na
região. Após desvendar que Isa é a responsável pela distribuição dos narcóticos, ela é
sequestrada e, após tortura, a prostituta revela que Bereco é a grande mente por trás de tudo que
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acontece. Rainha Diaba manda Catitu levar o jovem malandro ao seu encontro, porém o
capanga de Diaba, ainda fazendo um jogo duplo, combina com Bereco para que este mate a
rainha e assim os dois possam dividir o comando do crime organizado. Bereco vai até o encontro
de Diaba e a mata, cortando seu pescoço com uma navalha. Ao sair do quarto, Bereco é fuzilado
por Catitu e os outros bandidos que comemoram a conquista do poder, bebendo espumante. A
bebida, porém, havia sido envenenada por Violeta (Iara Cortes), uma espécie de governanta da
Diaba que, com a morte de todos, celebra ser a única a controlar o tráfico de drogas na região.
O que ela não contava, porém, é que Diaba ressurgiria, agonizando, com uma arma e a mataria,
antes de cair morta junto de seus capangas.
É impossível escrever sobre Rainha Diaba sem mencionar o fato dela ser negra. Num
país como o Brasil, marcado por séculos de desigualdades étnico-raciais, a questão da raça
perpassa qualquer discussão social. A partir do momento em que pensamos o corpo trans sob a
perspectiva do olhar do corpo monstruoso, é necessário refletirmos sobre a existência de alguma
relação entre a raça e a monstruosidade da personagem. Para Courtine (2006), o monstro é um
modelo marcado pela relação de todas as irregularidades possíveis, ou seja, o monstro é “um
grande modelo de todos os pequenos desvios”, circulando sob a forma da anomalia. Este
modelo domina todos os outros que possam coexistir no corpo monstruoso. Os corpos
monstruosos “deixam de ser vistos segundo o seu sexo, sua idade, sua enfermidade ou sua raça:
ficam todos confundidos na monstruosidade”. Rainha Diaba é filmado num período em que,
mesmo dentro de um regime ditatorial, os movimentos negros vinham conquistando grande
força nas capitais brasileiras.
Foi também nos anos 1970 que a onda de orgulho negro, que havia tempos varrera os
Estados Unidos, começou a se espalhar pelo Rio de Janeiro e outras cidades. A
juventude urbana, especialmente no Rio, começou a adotar emblemas afroamericanos de orgulho negro, como apertos de mão codificados e soul music em um
estilo apelidado de “bléque pau” (black power). A popularidade da soul music
americana inspirou o “black Rio”, no Rio, o “black samba”, em São Paulo, e o “black
mineiro”, em Minas Gerais. (STAM, 2008, p. 363-364)

A questão racial a parece ser tratado de forma muito superficial no filme. Obviamente
o fato de uma personagem negra ser associada à marginalidade poderia trazer algum tipo de
discussão sobre racismo, mas em nenhum momento na narrativa a raça de Diaba é vista como
um problema. Como aponta Stam (2008), é sua identidade de gênero que é um dos motivos da
traição de seus subordinados e não sua raça
Rainha Diaba faz notoriamente pouco da negritude de seu protagonista, embora sua
designação como “rainha” evoque o tropo da realeza negra (de Duke Ellington a Lady
Day, de Prince a Chico Rei), bem como os personagens enobrecidos da tragédia
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clássica. Quando alguns bandidos se revoltam contra o seu domínio, é porque se
recusam a ser mandados por uma drag queen, e não por ele ser negro; a homofobia é
mais forte do que o racismo (STAM, 2008, p. 385)

Em determinado momento, em uma cena dentro do carro, Catitu, após uma série de
assaltos a estabelecimentos, diz a Bereco e outros capangas: “Com o fumo que vamo ter, a
Diaba vai dançar. É muita folga uma boneca daquela ser o mandarim. Vamo tomar o mercado
dela. Como é que pode malandro bom trabalhar pra bicha? haahah Eu quero ser o
chefão”. Assim como o preconceito racial nunca é, pelo menos explicitamente, mencionado na
narrativa, outros elementos da cultura afro-brasileira são praticamente inexistentes no filme16.
Por outro lado, partindo da perspectiva da produção, o filme tem inúmeros aspectos
positivos no que se refere a representatividade racial, com grande quantidade de atores negros,
além do fato de extrema importância que é a presença de um ator negro no papel de protagonista
do filme.
Como vimos no capítulo anterior, até os anos 70 era comum uma associação da ideia de
travesti com um ato realizado por homossexuais que se vestiam com roupas consideradas
femininas em apresentações artísticas ou eventos pontuais como festas ou durante o carnaval.
A identidade travesti era até então confundida com a do homossexual afeminado, uma vez que
shows de transformismo eram muito populares nas décadas anteriores. No imaginário nacional,
a travestilidade era muito associada a um fazer, sendo a partir da década de 70 que se começa
um longo processo de fortalecimento da travesti como um sujeito político e isto, em parte, dáse pelo crescimento da prostituição de travestis nas grandes cidades.
[...] Enquanto na década de 1960 os travestis podiam ser vistos apenas durante o
carnaval ou nos espaços fechados dos clubes gays e dos shows de travestis, os anos
70 assistiram a uma proliferação acelerada de travestis pelas calçadas do Rio, de São
Paulo e de outras cidades grandes, vendendo o corpo em troca de dinheiro. A
promoção dos transformistas na imprensa, a maior exposição dos travestis durante o
carnaval, o visual andrógino que alguns popstars introduziram na moda e nos costumes
brasileiros e um abrandamento generalizado dos rígidos códigos de vestimenta e
comportamento haviam criado uma nova atmosfera. O travestismo em público em
qualquer época do ano, embora não aceito, tornou-se muito mais comum. (GREEN,
2000 p. 379)

A interpretação realizada por Milton Gonçalves talvez tenha trazido à tona um grande
medo pertencente ao imaginário coletivo relacionado a travestis, fruto da invisibilidade social
desta categoria nesse período. Sua atuação sugere uma alternância de personalidades em Diaba,
como se duas identidades de gênero vivessem dentro de um corpo só. Duas personas coabitam
Stam (2008) aponta que durante a década de 70, o cinema brasileiro é marcado por uma lenta “fusão para o afro”
com a produção de muitos filmes dedicados a temas afro-brasileiros, bem como o surgimento dos primeiros
diretores negros brasileiros
16
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Diaba, uma feminina e outra masculina. Isso fica claro na atuação de Milton não só pela
entonação da voz, como todo um gestual relacionado à feminilidade e a masculinidade, que se
alternam durante a narrativa.
Essa transformação nada tem a ver com a intenção da personagem em se mostrar mais
ou menos perigoso em determinadas situações, como pode parecer num primeiro contato com
a obra, como se Diaba precisasse demonstrar certa masculinidade para impor seu poder. Pelo
contrário, ambos são potencialmente cruéis quando necessários. Em determinado momento, por
exemplo, ao descobrir que fora traído por um dos fornecedores de drogas, o motorista do carro
pipa, a Rainha, de forma suave e afeminada pede que seu capanga chamado Manco o mate, mas
que antes o faça sofrer. De forma até um tanto quanto infantilizada, Diaba diz repetidamente
que o traidor “vai se acabar”, ignorando o pedido de Catitu para que deixasse o motorista em
paz. Em outro momento, ao perceber que estão atacando suas bocas de fumo, Diaba, do rosto
maquiado, mas com um gestual e entonação de voz masculinizada, mostra sua ira espancando
o bandido chamado Gravata e, com uma navalha, deforma o rosto de Robertinho, que segundo
ela, seriam os responsáveis pelo fracasso na defesa das bocas de fumo atacadas.
Obviamente, não pretendo “diagnosticar” a personagem de Diaba como tendo transtorno
dissociativo de identidade, outrora conhecido como transtorno de múltiplas personalidades, já
que não tenho a qualificação necessária para tal análise e nem esta é a intenção do capítulo, mas
gostaria de provocar uma reflexão sobre a dualidade de vozes de Diaba. Como já vimos, esta
fluência de gêneros em Diaba é de certa forma aleatória, mas que marcam modificações no
comportamento de Diaba, já que seu lado feminino demonstra, em alguns momentos, um
aspecto infantil, sensível, melancólico, enquanto sua face masculina reflete um lado rígido, forte
e inflexível. Em todos os momentos em que Diaba demonstra afeto por Catitu, ela se encontra
possuída pelo seu lado feminino, assim como nos momentos que ela demonstra algum tipo de
fragilidade como, por exemplo, em sua festa de aniversário, ao revelar, triste, para suas
convidadas, que estão atacando suas bocas de fumo e que ela não pode confiar em ninguém.
Numa situação de transtorno dissociativo de identidade, pensa-se em diferentes
identidades vivendo dentro de um ser, o que se difere do caso da personagem vivida por Milton,
pois as duas facetas de Diaba são a própria Diaba, mas não podemos ignorar que, mais do que
duas entonações de vozes, são diferentes personalidades dentro de uma mesma pessoa.
Enquanto nossa sociedade é marcada pelo binarismo de gênero, rainha Diaba está sempre
alternando entre os dois gêneros e o que se espera destas performances. Esta dualidade num
corpo só é representada como uma personagem que beira a loucura, pois configura uma figura
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inconstante, violenta, imprevisível, que flerta como uma certa perversidade vista em filmes de
terror.
A perversidade de Diaba é impecavelmente percebida na sequência em que esta, com
auxílio de seu grupo de amigas travestis, encontra Isa, interpretada por Odete Lara. Isa e Diaba
são as duas personagens femininas de destaque no filme, sendo Isa, a mulher cisgênero e Diaba,
a personagem trans. A personagem da rainha desenvolve-se em contraponto a personagem de
Odete Lara, como se houvesse disputas entre o corpo da travesti e o corpo da mulher cis. Como
vimos, na primeira cena de Diaba, ela está numa situação de demonstração de poder. Em
contraposição, na primeira cena de Isa, ela está num barraco, jogada numa cadeira, esperando
por Bereco. Isa é submissa e sofre com os abusos de Bereco, enquanto Diaba é temível e cruel.
As duas personagens desenvolvem-se em paralelo até que, em determinado momento da
narrativa, elas se encontram. Ao descobrir que Isa está vendendo as drogas roubadas, Diaba,
junto das outras travestis, a sequestra para descobrir quem é o responsável pelo ataque às bocas
de fumo. Inicia-se, então, uma terrível cena de tortura.
Isa, após cantar na boate O Leite da mulher amada, vai de encontro de Zuleico, pois ela
havia lhe prometido fornecer drogas para que este montasse uma boca de fumo. O que Isa não
sabia é que, fora da boate, Zuleico a aguardava junto de Diaba e suas comparsas travestis que a
sequestram e a levam para um salão de beleza, onde a cantora/prostituta é amarrada, iniciandose, então, o processo de tortura.
Isa representa o estereótipo da mulher submissa. Não por acaso, na cena anterior, ela
canta a música Molambo, composição de Jaime Florence e Augusto Mesquita, sobre uma
pessoa que volta para seu amado, mesmo depois de sofrer por ele, expondo-se ao julgamento
dos outros, o que é basicamente uma síntese de sua personagem no filme. Ela canta:
Eu sei que vocês vão dizer
Que é tudo mentira, que não pode ser
E que depois de tudo que ele me vez
Eu jamais deveria aceitá-lo outra vez
Bem sei que assim procedendo
Me exponho ao desprezo de todos vocês
Lamento, mas fiquem sabendo
Que ele voltou e comigo ficou
Ficou pra matar a saudade
A tremenda saudade que não me deixou
Que não me deu sossego um momento sequer
Desde o dia em que ele me abandonou
Ficou pra impedir que a loucura
Fizesse de mim um molambo qualquer
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Ficou desta vez para sempre
Se Deus quiser

Diaba, cercada das outras travestis, é uma ameaça para Isa. Seu gestual é sempre
feminino e a forma de violência aplicada em Isa é bem simbólica. Primeiramente, Diaba queima
um charuto na pele da cantora. Enquanto ela grita, as travestis riem diabolicamente. Diaba
coloca o charuto na altura da virilha da cantora, sugerindo ao espectador que o charuto está
sendo inserido nas partes íntimas da mulher. Enquanto uma das travestis enfia uma agulha
debaixo das unhas de Isa, Diaba retira um modelador de cachos, de formato fálico, da tomada,
e o insere, ainda quente, entre as pernas de Isa.
Após a pesada cena de tortura, Diaba descobre que, além de ser o Bereco quem anda
atacando suas bocas de fumo, Catitu está por trás da traição, sendo este momento o único em
que ela muda seu tom de voz e gestual para masculinizado, retornando logo em seguida para a
Diaba com tons afeminados e, dizendo “Não faço isso por gosto, mas a Isa, com esses olhos
claros, essa cara tão bonita, tem que servir de exemplo para as outras”. Pega a navalha e leva
em direção ao rosto de Isa que grita, sugerindo que a chefe do crime irá desfigurar seu rosto,
uma cena que não vemos, pois há um corte para a sequência seguinte. Quando Diaba fala em
exemplo para as outras, a quem ela se refere? Por que a rainha age de forma tão violenta em
relação a Isa, algo que não vimos em outros momentos em que ela necessita agir de forma
agressiva?
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Figura 20: Tortura de Isa

O filme possui outros momentos de violência provocados pela Rainha Diaba, mas este
se difere, uma vez que parece ser uma circunstância catártica para a chefe do crime. Enquanto
em outros momentos de violência, Diaba age com certa frieza, neste caso, percebe-se certo
prazer mórbido na agressão de Isa. Em determinado momento, por exemplo, quando Diaba
pune Robertinho por ter perdido suas bocas de fumo, a rainha demonstra raiva. Já com Isa, tanto
a rainha quanto suas comparsas travestis gargalham com o sofrimento da mulher. É como se o
filme sugerisse que Diaba e as travestis estivessem vivenciando um momento de loucura. Diaba
não pune Isa, a rainha simplesmente a destrói. Isa é apenas uma peça de um xadrez comandado
por Catitu e Bereco, mas apenas ela é punida com requintes de crueldade, afinal Diaba planejava
um acordo com Bereco. Ao dizer que Isa precisa servir de exemplo para as “outras” (e não
“outros”) o que ela quis dizer? Exemplo para outras prostitutas? Outras mulheres cisgênero?
Diaba comenta sobre a beleza de Isa, seus olhos claros e sobre o quão belo Bereco deve ser para
que ela queira protegê-lo, parecendo demonstrar algum tipo de interesse pelo namorado da
mulher, e em seguida desfigura seu rosto, logo após uma série de atos de violência envolvendo
a genitália da cantora. Pensar na Diaba e as outras travestis da história como uma ameaça a
mulher cisgênero, e a feminilidade normativa, vai de acordo com um imaginário nacional
existente na época que é muito presente até nos dias de hoje, não por acaso, Diaba, que nomeia
a personagem, remete a representação do mal, ao sobrenatural.
Porém, no que se refere a Rainha Diaba, não é apenas repulsa causada pelo medo e
ameaça que move a personagem. Existe uma força atrativa da protagonista. Em primeiro lugar,
é a figura pela qual nos identificamos e que, apesar de toda crueldade e incômodo, é por ela
quem torcemos, algo que pode não se restringir aos olhos de um público contemporâneo, já que
o fenômeno consegue ser identificado em matéria, publicada no ano do lançamento do longa-
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metragem, quando realizaram a seguinte análise: “A marginalização da delinquência une-se à
marginalização dentro desse mesmo mundo de homossexuais e travestis que são praticamente
os “heróis” da história” (Folha de São Paulo, São Paulo, 12 mai. 1974.)
Em segundo, pode-se pensar num fascínio pela suntuosidade que é a figura de Rainha
Diaba. Não é apenas o termo “rainha” que remete à realeza de Diaba. Tudo aquilo que é
relacionado ao seu domínio possui uma atmosfera própria que alude à sua majestade. Desde o
cenário até as pessoas que a cercam, sejam gays e travestis ou os subordinados que cuidam das
bocas de fumo. Há um contraste entre os cenários no filme. Enquanto as cenas externas à casa
de Diaba aproximam-se de certo “naturalismo”, através da utilização de cenários reais, sem
muita intervenção da equipe de filmagem, a residência da Rainha é um mundo à parte, composto
por uma decoração colorida, cafona, marcada pelo exagero.

Figura 21: Alguns fotogramas de cenários externos aos domínios de Rainha Diaba

Ao mesmo tempo que Fontoura mostra a favela, o posto de gasolina e a padaria sendo
assaltados, as zonas de boemia como algo próximo do que eles realmente são, o domínio de
Rainha Diaba parece ser algo à parte, um reino quase fantástico e exagerado. Assim como o
território remete à realeza, poderíamos pensar nas travestis e homossexuais como uma
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referência à nobreza, sendo o estamento de maior estirpe no mundo que circunda Diaba. É o
grupo que está sempre em volta da líder, no bar ou em sua casa, convivendo com rainha, e são
as únicas pessoas em que Diaba pode confiar, assim como são as que possuem o privilégio de
usufruir a boa vida que Diaba proporciona, sendo o único grupo que não é alvo dos ataques de
fúria da Rainha ao longo da história. Diferentemente de seus capangas, que frequentemente
recebem ordens da criminosa, esse grupo que circunda a rainha parece não participar da
organização criminosa, oferecendo ajuda a Diaba, de livre vontade, apenas quando a onda de
traições começa.

Figura 22: Cena da festa de aniversário de Diaba. A personagem veste uma coroa e está cercada de
suas amigas travestis e homossexuais, únicas convidas do evento.

Os próprios capangas de Diaba que chefiam as bocas de fumo, talvez com exceção de
Catitu, são personalidades excêntricas, de vestes exageradas e exóticas, que parecem mais
acessórios da Rainha. Diferentemente de Bereco e seus amigos, que poderiam passar por uma
pessoa qualquer do Brasil dos anos 70, Anão, Robertinho, Gravata, “Coisa Ruim”, Manco,
Dentinho e Peludo são personagens tão fantásticos quanto a Rainha. Cada um é responsável
por uma área, como se eles fossem vassalos e Diaba, sua suserana. Em determinado momento
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da história, eles se reúnem para tramar a traição e Catitu, ao ser questionado quem seria o líder
após a queda de Diaba, ele diz “Os troços de pau de mando acabou. A gente que sabe das coisas.
Cada um é rei no seu pedaço”. Catitu, desde o início, aparece como um personagem que se
difere dos outros subordinados da Rainha, fazendo seu jogo duplo com Bereco e possuindo um
maior desenvolvimento na narrativa. Ele é inteligente, malandro e muitas vezes sua
personalidade assemelha-se a de Bereco. Enquanto a construção dos outros personagens os
colocam sob a esfera de poder de Diaba, Catitu parece seguir um caminho próprio. Tudo que
está sob a esfera de poder da Rainha Diaba possui um estilo próprio.

Figura 23: Fotogramas com alguns dos capangas de Diaba e sua excêntricidade

Na primeira cena do filme, Violeta entra no prostíbulo por uma porta com cortina de
fitas coloridas, a parede é de cor branca e verde. Do outro lado do cômodo, existe uma outra
porta com uma cortina vermelha, talvez de veludo, e, ao seu lado, um bar, que fica em frente a
uma grande pintura de tons avermelhados, que parece ser um desenho de várias mulheres num
bordel. A sala possui mesas e cadeiras e há várias mulheres e homens conversando e bebendo.
A decoração é marcada pelo excesso. A criada desliga a vitrola e dispensa as meninas, dizendo
que Diaba receberá visitas. Anão, Robertinho, Gravata, Manco, Dentinho e Peludo entram na
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sala. Anão pergunta se Diaba já está no recinto e se ela está só, e Violeta responde que ela está
com Lilico. Peludo diz que se Diaba estivesse a fim de conversa ela não teria trazido Lilico, o
que Manco responde que ela deve estar a fim de uma grana extra.
Após todos os capangas entrarem e sentarem nos lugares, “Coisa Ruim” irrompe pela
porta de fitas colorida e caminha pela sala. A câmera, atrás dele, o acompanha. Ao chegar no
bar, ele vira, revelando uma arma em sua cintura. Manco, Peludo e Dentinho mostram suas
armas, transmitindo, assim, uma certa tensão. Violeta anuncia que Diaba está esperando e todos
a seguem para um outro cômodo. Interessante que a primeira cena da Rainha não é seu rosto e
sim sua perna. Todo o suspense construído na sequência anterior continua na apresentação dela.
Eles entram no quarto de Diaba, enquanto ela raspa sua perna com uma navalha na cama em
companhia de Lilico.

Figura 24: Prostíbulo de decoração exagerada e colorida que marca o território de Diaba

Assim como o outro ambiente, o quarto de Diaba possui uma decoração marcada pelo
excesso de detalhes, pelos tons de paredes azuis, portas e janelas rosa; o quarto possui uma
cadeira amarela, uma cama com lençol de estampa de onça, travesseiro com detalhes florais
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branco e rosa e uma cabeceira com detalhes que lembram mármore falso. Diaba e Lilico
conversam ignorando a presença dos bandidos e, somente após o pedido da amiga, Diaba atende
aos homens, demonstrando um grande poder sobre estes. A navalha é uma marca de Diaba. É
com ela que que a Rainha desfigura o rosto de Robertinho e Isa e também foi com uma navalha
que Manco, a mando de Diaba, corta o rosto do motorista do carro pipa. A escolha da navalha
como instrumento de violência de Diaba não é por acaso, já que o objeto é recorrentemente
associado a travestis, que são estigmatizadas como pessoas violentas e perigosas.
No filme, Diaba recorrentemente é retratada num processo de montagem que raramente
se conclui. Como vimos no capítulo anterior, montagem é um processo de construção corporal
que evidencia a identidade transgênera e, revelando a condição de alteridade, confunde a
heteronormatividade. Em sua primeira aparição, Diaba raspa sua perna, ignorando os bandidos
que a aguardam. Lilico a interrompe pedindo para que ela atenda os homens, dizendo que eles
estão com pressa. Em outro momento do filme, Rainha está sentada de frente para o espelho
se maquiando quando sua gangue entra no quarto. Ao perceber que suas bocas estão sendo
atacadas, Diaba suspende seu processo de montagem num ataque de fúria. Quando a criminosa
recebe Bereco em seu quarto numa tentativa de fazer um acordo, ela novamente senta de frente
ao espelho e retoca sua maquiagem borrada, procedimento que é brutalmente interrompido
quando o jovem malandro corta sua garganta com a navalha.
Se a montagem é transgeneridade marcada no corpo, estas cenas nos fazem pensar que
Diaba parece estar numa constante travessia identitária. A personagem aparenta transmitir uma
sensação de dubiedade e inconclusão. Nunca sendo plenamente enquadrada no estereótipo do
feminino ou do masculino. Duas raras exceções são as cenas em que Diaba tortura Isa, em que
ela veste uma bata preta com detalhes floridos e no rosto usa uma maquiagem em tons de
vermelho, roxo e azul, que lembram uma máscara diabólica; e outra cena é a de sua festa de
aniversário, quando Diaba recebe amigas travestis e homossexuais em casa. Neste momento,
um outro elemento que serve como uma força atrativa da personagem aparece, que a seus
sintomáticos episódios de melancolia. Especificamente nesta cena, enquanto todas dançam e
se divertem, Diaba sentada e entristecida desabafa dizendo achar que está será sua última festa,
uma vez que estão atacando seus pontos de drogas e ela não pode fazer nada, afinal ela não sabe
em quem confiar. Quando Diaba está no bar, também com as travestis, no início do filme, ela
passa por um momento de melancolia, dessa vez sem explicitar uma razão. Este sentimento
sugere uma fragilidade que gera empatia e afasta momentaneamente a personagem daquela
agressividade com a qual ela é frequentemente retratada.
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Figura 25: Diaba "ressurge" dos mortos, mata Violeta e todos morrem.

O final é marcado por certo moralismo em que todos os marginais morrem. Numa
conspiração intrincada, Bereco, com uma navalha, corta o pescoço de Diaba, mas ao sair do
quarto da rainha, o malandro é metralhado pelo bando de Catitu. Todos comemoram o fim da
travesti bebendo champagne, mas o que eles não sabiam é que todos haviam sido envenenados
por Violeta que, agora, com a morte de todos os capangas, celebra ser a nova e única rainha do
crime. Diaba, porém, em um último suspiro, ressurge, ensanguentada, para dar um tiro na criada
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e, assim, morrer de vez. Assim como num clichê de filme de terror, a Diaba monstruosa parece
retornar dos mortos para uma última investida.

2.3 Vera e o corpo alienígena
Vera, dirigido por Sérgio Toledo, estreou nos cinemas brasileiros no ano de 1987. O
filme é protagonizado por Ana Beatriz Nogueira, vencedora do prêmio de melhor atriz do
Festival de Berlim daquele ano. Curiosamente, este é um dos raros, senão o único longametragem de ficção desse período pré-retomada cujo personagem principal é um homem trans;
sendo livremente baseado na história de Anderson Herzer, poeta e autor do livro A Queda para
o Alto, publicado originalmente em 1982, que narra, através de depoimento e poesia, todo o
percurso envolvendo o entendimento da sua condição trans.
O filme conta a história de Bauer, a quem todos chamam de Vera, que passa a sua
adolescência num internato feminino até conhecer Paulo, que lhe dar uma oportunidade de
trabalho. A história é toda contada através de flashbacks, quando presenciamos dois tempos
narrativos. No presente acompanhamos Bauer, fora do internato, tentando se encaixar na
sociedade e, no tempo passado, somos conduzidos ao período em que ele convivia com as
internas no reformatório.
No presente narrativo, Bauer, após completar dezoito anos, sai do internato, sendo
convidado por Paulo, interpretado por Raul Cortez, para trabalhar com ele. Bauer possui corte
de cabelo e veste roupas consideradas masculinas. A presença de Bauer causa certa estranheza
e ninguém reconhece sua identidade de gênero masculina. Paulo simboliza uma figura paterna,
lhe dando trabalho e abrigo num quarto de pensão.
No novo emprego, Bauer conhece Clara, interpretada por Aida Leiner, que trabalha na
área de vídeo e documentação. Clara já tinha ouvido falar sobre Bauer, indicando que as pessoas
andam fazendo comentários sobre ele. Bauer apaixona-se por Clara e, em certa ocasião, dedica
uma poesia para a jovem no jornal da instituição. Clara, ao saber do ocorrido, fica irritada e diz
para Bauer que as pessoas já estão comentando e que ela “não tem tesão em mulher”. Clara
resiste às investidas de Bauer, até que um dia o rapaz vai até sua casa, onde é apresentado aos
seus pais, que não percebem sua condição trans, sendo os únicos, além do próprio Bauer, que o
identificam como homem. Bauer, após brincar com o filho de Clara, é interpelado por ela:
“como você conseguiu enganar meus pais? ”, no que ele responde “Eu não enganei ninguém.
O que eles viram, viram com os próprios olhos. ”
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A partir de então, inicia-se um relacionamento amoroso conflituoso, já que Clara
acredita viver um relacionamento lésbico com Bauer por não conseguir aceitar a identidade de
gênero do rapaz. Ele, por outro lado, tenta mostrar que ela namora um homem. Clara e Paulo
são os únicos personagens que possuem algum tipo de carinho por Bauer, porém até eles vêem
a transexualidade de Bauer como algo anormal, que precisa ser corrigido, provocando uma série
de frustrações no rapaz que nunca consegue se encaixar na sociedade.
Se o presente narrativo nos conta a tentativa de adaptação de Bauer num novo meio, o
passado narrativo, contado nos diversos flashbacks, mostra o momento em que Bauer viveu no
reformatório. O filme não nos diz o porquê de ele estar ali e nem o período que ele viveu neste
internato, onde Bauer e as outras internas são vítimas de constantes abusos dos funcionários.
Em diversos momentos da história percebemos que os colegas de trabalho de Bauer
evitam olhar diretamente para ele, manifestando certo incômodo com a masculinidade do
protagonista. No início do filme, por exemplo, Bauer é apresentado a uma funcionária por Paulo
para que esta arrume uma vaga de trabalho para ele, que o olha brevemente, demonstrando-se
ligeiramente incomodada. Ao voltar-se para Paulo, pede educadamente para que o professor se
sente na cadeira. Paulo senta-se e, na ausência da mesma cortesia para com o rapaz, pede para
que Bauer faça o mesmo. A funcionária volta-se para o rapaz e ao chamá-lo de Vera, ele
responde “meu nome é Bauer”. Num futuro próximo, Paulo assume para o ex-interno “Bauer,
você tem que entender que as pessoas estão cheias de preconceitos, provavelmente tem muita
gente que preferiria que você não estivesse aqui. Você precisa se cuidar e evitar provocações.
Seja cautelosa. Você está num bom emprego. Não é nada fácil encontrar um lugar melhor que
esse aqui”, ou seja, a cautela está em não externar sua identidade de gênero.
Numa cena posterior, Bauer caminha para seu local de trabalho. A câmera, em
movimento, primeiramente acompanha seus pés. Bauer para, situando-se no espaço fora da tela,
enquanto a câmera segue, enquadrando seus três colegas de trabalho, sentados trabalhando em
seus computadores, de costas para esta. Bauer cumprimenta as pessoas e duas delas se viram,
e só então viemos seu corpo inteiro. O ex-interno está vestido de terno e gravata. Um dos
colegas se levanta, um tanto quanto surpreso, enquanto a terceira pessoa, até então alheia ao
ocorrido, se vira. Todos parecem surpresos. Bauer caminha, pega uma pilha de livros na estante,
coloca em sua mesa e senta, enquanto todos o acompanham com o olhar. Os funcionários se
entreolham, uma senhora vai até Bauer e diz que “ela” está numa biblioteca, logo não pode vir
trabalhar “vestida” desse jeito. Bauer, ironicamente diz “Ué, tem algum problema com a minha
roupa? Eu não to vestido de acordo? Não é assim que se deve vestir um respeitável funcionário
desta biblioteca? O senhor que não está vestido de acordo, Seu Marcondes. Onde é que tá sua
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gravata? ”. Bauer é chamado na sala de Paulo, onde é informado que sua atitude foi vista como
uma provocação e ele não poderia trabalhar na biblioteca, já que os funcionários haviam pedido
sua transferência.

Figura 26: Bauer surge de terno e gravata causando incômodo nos colegas de trabalho.
Fonte: Canal Brasil

Bauer é visto como o corpo estranho que não deveria estar ali. A sua masculinidade
marcada no corpo através da roupa, do cabelo, do gestual e da entonação da voz é percebida
pelos funcionários como uma ameaça, como um corpo não inteligível. As pessoas não olham
diretamente em seus olhos por não saber como lidar com o rapaz, negando sua identidade de
homem trans. O terno e a gravata representam o estereótipo do modelo masculino e Bauer, ao
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usá-lo, afronta às normas de gênero. Esta cena é o ápice do processo de montagem de Bauer e,
curiosamente, assim como ocorre na cena da primeira aparição de Rainha Diaba no filme de
Fontoura, Sérgio Toledo opta por fazer certo suspense, mostrando primeiramente suas pernas e
não seu rosto, como uma figura monstruosa que é revelada aos poucos para o público.
A força repulsiva no filme está na rejeição de Bauer e/ou de sua identidade transexual
pelos funcionários, por Paulo, Clara e, talvez, até pelo próprio autor da obra ao sugerir que o
protagonista é uma mulher que passa por uma crise de identidade. Entretanto antes de mergulhar
na análise de trechos do filme acho interessante refletirmos sobre algumas documentações
relacionadas ao filme para entendermos um pouco o contexto histórico da época em relação a
transexualidade masculina.
Hoje, mesmo após décadas de luta e empoderamento de grupos de travestis e
transexuais, a transexualidade masculina ainda é marcada por uma grande invisibilidade não só
no que se refere à vivência dessas pessoas, mas nas dificuldades na produção de conhecimento
e saberes sobre esta identidade de gênero17. Se nos dias de hoje, mesmo com a militância de
diversos movimentos organizados, ainda é forte a ideia da patologização da identidade trans,
veremos que esse conceito não foge à regra nos anos 80.
Nesse sentido, ser incluído na categoria trans não implica a desassociação do estigma
de ‘doente mental’, por isso é fundamental não perder de vista a definição foucaultiana
do corpo como uma realidade biopolítica, assim como da medicina sempre como uma
estratégia biopolítica. O termo “transexual” também contribui para transformar
pessoas em estereótipos, em que subjetividade, desejo e contexto sociocultural são
desconsiderados (ALMEIDA, 2012, p.518)

Como dito anteriormente, o filme é livremente baseado na história de Anderson Herzer,
poeta e escritor que, após uma infância conturbada, passou a adolescência na FEBEM. O
personagem Paulo é inspirado no político Eduardo Suplicy, na época, deputado estadual.
Anderson escreveu o livro Queda para o alto. Seu livro é dividido em duas partes, a primeira
são depoimentos contando a história de sua vida, incluindo as dificuldades enfrentadas no
período em que ele viveu no reformatório, e a segunda são poesias escritas pelo mesmo. Suplicy
escreveu um prefácio, em que ele narra um pouco de sua relação com Anderson. Obviamente
que não pretendo fazer uma comparação entre livro e filme, mas gostaria de citar algumas falas
de Suplicy, que talvez colabore para refletirmos sobre imaginário da época sobre o transexual
masculino. Segundo o então deputado,
Havia uma enorme barreira para Herzer conseguir um lugar numa pensão ou arrumar
um emprego regular. Pessoa doce, que tratava muito bem aos que lhe respeitavam,
17

ALMEIDA, 2012
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capaz de se desdobrar em esforços para fazer um bem a quem necessitasse de alguma
ajuda, porém com uma dificuldade de ser aceita normalmente por todos. Pois ao longo
de seu tempo na FEBEM, pouco a pouco, e cada vez mais fortemente, Herzer passou
a se sentir e a se portar como se fosse homem. Não sei exatamente as razões, a FEBEM
nunca lhe explicou, mas ocorreu com Herzer uma transformação. (SUPLICY in:
HERZER, 1982, p. 10)

Suplicy diz que sempre tratou Anderson no feminino, chamando-o de Sandra Mara, seu
nome de batismo. No mesmo depoimento, o político comenta sobre sua consulta com a
ginecologista.
Segundo o testemunho da dra. Albertina Duarte Takiuti, médica ginecologista do
Hospital das Clínicas, aonde levei Herzer para uma consulta em junho passado, os
seus caracteres sexuais femininos sofreram uma parada em seu desenvolvimento. O
diagnóstico completo de seu balanço hormonal ainda não havia sido completado,
embora iniciado, por causa de seu receio a respeito de sua própria condição.
(SUPLICY in: HERZER, 1982, p. 10)

Após a busca de um “diagnóstico” clínico, o político aponta a busca por uma causa pelo
suposto comportamento de Anderson.
Um dos fatores que provavelmente contribuiu para a transformação da personalidade
da menina Sandra Mara Herzer em Anderson Bigode Herzer foi o desaparecimento de
seu namorado, de apelido "Bigode". Bigode teria falecido num acidente de moto.
Segundo Lia Junqueira, a menina Sandra Mara ficou tão triste com a morte do único
homem que aprendera a gostar, que pensou em se tornar “Bigode”. Em seu punho ela
fez uma tatuagem: “Big”. (SUPLICY in: HERZER, 1982, p. 10 - 11)

No caso específico de Anderson Herzer, vemos claramente a indispensabilidade da
investigação de um comportamento que não é entendido como uma identidade. Tal
“comportamento” é visto como uma anormalidade, uma patologia, necessitando de um
diagnóstico médico. Para as instituições responsáveis pela ressocialização de Anderson, sua
transexualidade nada mais era que fruto de um trauma psicológico.
Na época de lançamento de Vera no circuito comercial paulista, a Folha de São Paulo
publicou a seguinte sinopse de divulgação do filme, que não foge à maneira como Anderson é
retratado em seu próprio livro por seu mentor.
Depois de passar a adolescência em uma instituição para menores, garota passa a agir
como um rapaz, tendo um caso com uma jovem mãe solteira. (Sinopse, Folha,
23/06/87)

Se no presente narrativo Bauer se auto identifica em diversos momentos como homem,
no período contado pelo flashback, quando Bauer está preso no reformatório, ele refere a si
mesmo no feminino. Como no momento em que o diretor do internato, numa tentativa de
impedir que as meninas se comportassem de uma forma entendida por ele como masculinizada,
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as coloca contra a parede e tenta obrigá-las a usar vestidos e se depilar. Bauer se aproxima e diz
“Eu faço qualquer coisa que o senhor me pedir, mas por vestido, nem que o senhor me quebre
todinha”. Existe uma diferença na voz e no gestual entre Bauer do passado e do presente,
principalmente quando comparamos as primeiras cenas do flashback. Bauer do passado possui
uma voz mais suave e todo um gestual mais delicado. Em uma das cenas de flashback, Bauer
aparece numa tomada cuidando de flores numa clara sugestão de delicadeza e sensibilidade,
atitudes muitas vezes associadas a um estereótipo de feminilidade, que contrasta com o Bauer
do presente que, em determinados momentos, possui um comportamento até um tanto quanto
insensível, seco, rude e machista.
Poderíamos pensar que o período em que Bauer passou pelo internato seria um ciclo de
autodescoberta da própria identidade, mas a narrativa em diversos momentos sugere que este
“comportamento” de Bauer seria uma consequência dessa dinâmica social do reformatório, em
que as meninas buscam a masculinização como uma forma de defesa dos abusos sofridos no
lugar. No internato, existe a figura do pai que protege um grupo de meninas e, gradativamente,
Bauer vai apoderar-se desta função. Retomando a cena em que o diretor tenta obrigar as internas
a usar vestidos, é quem lidera a reação contra essa imposição, porém ao perceber a negativa de
todas, o diretor pergunta quem é o mais macho e manda todas abaixarem as calças, já que,
segundo ele, “pra ser macho tem que ter culhões”. Uma das internas chora e, na cena seguinte,
esta mesma interna, aparece cabisbaixa, andando de vestido pelo pátio. Essa cena possui uma
violência simbólica muito expressiva e logo após o fim deste flashback, voltamos para Bauer,
escrevendo o seguinte poema no computador: “Gostaria de poder/ Esquecer.../ No entanto/
Indissipáveis/ Perseverantes/ As lembranças que povoam a minha alma, / Permanecem! ”.
Não interessa para o desenvolvimento do enredo a revelação de outras informações
sobre a vida de Bauer, como por exemplo o motivo dele estar ali, ou sua vida antes de sua estada
no internato, assim como não existe interesse numa complexificação do desenvolvimento das
outras personagens desta fase. Em todas as cenas de flashback, o foco está nos abusos sofridos
pelas internas e por Bauer, sugerindo que estas cenas estão ali apenas para justificar o
comportamento atual de Bauer, ou seja, a câmera insinua um ponto de vista que rejeita a
identidade masculina de Bauer; ao não reconhecê-lo como uma pessoa trans e sim como uma
mulher que passa por traumas psicológicos e, portanto, age com comportamentos não
entendidos pela sociedade. Até mesmo no presente narrativo, informações importantes para uma
maior complexificação da história e dos personagens não nos são revelados. Como e onde
exatamente Bauer trabalha, quem é Paulo, qual o motivo dele ter tirado Bauer do reformatório,
entre outras coisas. É como se a única circunstância importante fosse a suposta crise de
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personalidade de Bauer. A câmera vai utilizar de outros recursos cinematográficos para refutar
a transexualidade de Bauer.
Uma particularidade que vale a pena ser ressaltada é a utilização criativa do som no
filme. Em diversos momentos, o autor recorre ao uso de um sintetizador, instrumento de música
eletrônica muito popular no Brasil e no mundo nos anos 80. O uso deste recurso está sempre
relacionado a Bauer, aparecendo em diversos momentos da narrativa, fornecendo a base
emocional da cena, adicionando um som particular para realçar uma atmosfera de tensão,
desordem e estranheza. Este som aparece sempre em momentos importantes no que se refere
ao desenvolvimento da personalidade de Bauer, seja no início do filme quando ele está sozinho
na pensão e nos é mostrado que ele não tem amigos, ou nas cenas de flashback quando
acontecem situações que vão fazendo com que, gradualmente, ele se torne a nova figura paterna
do reformatório.
A utilização de sons eletrônicos do sintetizador pode nos trazer reflexões que podem ir
além de mero modismo de uma década, afinal, como diz Ken Dacynger (2007), a música tem
um impacto, pois ela, independente do filme, possui um significado para o público. Apesar da
utilização de sintetizadores ser muito popular na música brasileira dos anos 80, a invenção de
sintetizadores comerciais data dos anos 60, mas a utilização de sons eletrônicos, através de seus
variados instrumentos, em trilhas sonoras do cinema hollywoodiano já é presente a partir dos
anos 30. Para Oliveira e Souza (2012), a música eletroacústica acaba se tornando um elemento
fundamental no imaginário relacionado à ficção científica norte-americana, atuando na criação
de mundos futuristas e/ou se associando ao medo e atuando como índice de criaturas alienígenas
e monstruosas. De fato, desde antes criação do sintetizador, utiliza-se, através de outros
instrumentos18, sons eletrônicos em filmes para provocar algum sentimento de estranheza em
filmes de ficção científica, como em Laranja Mecânica (1968) e O Dia que a Terra parou
(1951).
Evidentemente, Vera não poderia ser classificado como uma obra de ficção científica,
mas o som pode dar outro sentido a imagem ao fazer um diálogo com o imaginário coletivo
sobre a ficção científica. Cabe ressaltar que não é apenas o som que remete a algo futurista. A
primeira sequência da história trata da transmissão do lançamento de um foguete norteamericano que, à primeira vista, não teria relação com a história do filme. A trilha também é
composta por música eletrônica, embora não apresentando aquela tensão presenciada quando
junto de Bauer. Esta cena, futuramente perceberemos uma referência à área de vídeo e

18

Como Teremim e órgão Hammond, por exemplo
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documentação, onde Clara, por quem Bauer é apaixonado, trabalha. Além disso, os EUA seriam
o país, que Bauer acredita ser o lugar onde a ciência seja avançada o suficiente para fazer a
cirurgia para que “ele, enfim, seja homem”, conforme conversa que ele trava com Paulo, que,
por outro lado, acredita que um procedimento desses não seja possível. Assim, mais do que a
cena do lançamento do foguete, esta cena, e sua alusão espacial, faz uma alusão à uma ciência
que estaria à frente de seu tempo. Na cena seguinte, Paulo e Bauer seguem um corredor de seu
novo local de trabalho, que também remete a uma arquitetura futurista, dessa vez com a trilha
eletrônica marcada pela tensão. Se a música auxilia a situar tanto o filme quanto os personagens,
ao remeter esse diálogo com o imaginário da ficção científica, então Bauer, que já vimos ser
um corpo estranho neste mundo, poderia ser a metáfora de um alienígena que ameaça essa
sociedade que não o aceita.

Figura 27: Abertura do filme-As duas primeiras imagens retiradas da sequência do lançamento do
foguete e, abaixo, a primeira imagem de Bauer (à esq.) e Paulo (à dir.). Fonte: Canal Brasil
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Para Wood (2002), a figura do “Outro” é aquilo que a ideologia burguesa não aceita,
mas precisa lidar, o que se dará de duas formas: a sua assimilação ou aniquilação. Trazendo
essa ideia para esta obra, podemos refletir sobre a tentativa da domesticação do corpo trans de
Bauer com, por exemplo, em seu relacionamento com Clara. Bauer se vê num relacionamento
heterossexual com ela, já esta acredita viver um relacionamento lésbico e tenta pressionar Bauer
para que aceite a identidade feminina de Vera. Interessante é que Clara diz para Bauer no início
do filme que não sente atração por mulheres e começa a se envolver com o rapaz quando este
vai até sua casa e, palavras dela, “engana” seus pais, que “acreditam” que Bauer é homem e, ao
brincar com seu filho, Clara vê em Bauer uma figura paterna. Mas mesmo assim, ela sempre
será retratada como alguém que está se relacionando com uma mulher. Clara em diversos
momentos afirma não poder tocar Bauer de verdade e que “elas” são iguais. Uma cena em
especial merece ser destacada que é a cena em que Bauer e Clara vão transar. Clara começa a
tirar a roupa de Bauer, que está desconfortável com a situação, ela diz “Eu fico nua pra você,
não é justo que você se esconda. Eu não aceito isso. Se você quiser ficar comigo, tem que ser
de igual pra igual”. Clara retira a faixa de Bauer utilizada para esconder seus seios. O rapaz os
esconde com seus braços e fecha os olhos. Bauer levanta, pega suas coisas e, chorando diz,
“Desculpa, eu não consigo”.

Figura 28: Bauer vulnerável após Clara tirar a faixa que cobria seus seios. Fonte: Canal Brasil
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Entretanto, não é apenas o afastamento gerado pela negação que é incitado pelo olhar
da câmera. O filme se utiliza de algumas estratégias estéticas de forma a criar um diálogo com
a imaginação melodramática, provocando uma força atrativa que solicita do espectador uma
mobilização sentimental. A própria utilização da trilha sonora pode ser vista como um efeito
melodramático, já que visa reforçar determinada emoção e afetar diretamente o espectador.
Bauer é marcado constantemente pelo sofrimento e apesar dele ser retratado como corpo
estranho, até mesmo pela lente da câmera, ele está inserido num contexto marcado por uma
polaridade maniqueísta, em que o jovem é retratado como um personagem bom e virtuoso
(apesar de uma suposta loucura sugerida) que é vítima constante de uma sociedade maléfica
que o despreza. Se o público não se identifica com o personagem trans de Bauer, talvez ele se
engaje através estratégias de estímulo de afetações no sofrimento de Vera, a mulher que,
segundo o olhar fílmico, sofre uma crise de identidade.
(...) Engajar-se na narrativa pressupõe colocar-se em estado de "suspensão", ou seja,
sentimental e sensorialmente vinculado a ela. Dessa maneira, a obviedade torna-se
estratégica para que reconheça "de ponto", de imediato, indubitável e sensorialmente,
o que está colocado, do ponto de vista moral, pela narrativa. Num melodrama, até
cabem ambiguidades - e, em geral, esta é a tônica em se tratando de todo um conjunto
de releituras do melodramático -, mas não cabem distanciamentos. (BALTAR, 2007,
p. 89)

Bauer, durante toda a narrativa, sofre, seja por não conseguir conquistar seu amor, seja
pela rejeição que sofre de todos, por sua solidão ou pela série de abusos sofrido no
passado. Existe uma solicitação de afetos que aproxima sensorialmente o espectador do
personagem. O fascínio se desenvolve através do espectador seduzido e compadecido por um
herói que sofre.
No melodrama tradicional, se a vítima emociona é porque sua condição ganha corpo
e visibilidade por meio da performance que oferece um modelo de sofrimento: o que
chamo de “teatro do bem”, feito de gestos e palavras que invocam a virtude em seu
momento exibicionista, quando enuncia suas marcas, dramatiza seu percurso de
aflições e expressões truncadas até o ponto catártico em que finalmente é capaz de
“dizer tudo”. Tal catarse é ainda uma pièce de resistence da novela moderna, plena de
explosões em que falam o sentimento e a performance do bem, seja em seu triunfo
consolador, seja em seu lamento quando perde para o teatro do mal.(XAVIER, 2003,
p. 95 a 96)

O momento catártico do filme se dá numa das últimas cenas, quando Bauer, logo após
não conseguir transar com Clara na cena já descrita, vai até a casa de Paulo no meio da
madrugada. Numa sala pouco iluminada, o ex-interno diz que vai embora. Paulo pergunta o que
está acontecendo e quer saber como está o desenvolvimento dos textos sobre sua vida que o
jovem estava escrevendo. Bauer responde “Quem é que quer saber disso, Seu Paulo? Quem é
que se interessa por esse montalhão de merda? ”. Bauer chora e diz não aguentar mais,
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perguntando se pode ficar uns dias na casa de Paulo, mas ele olha para sua esposa, que está num
canto da sala, já sabendo que ela é contra a presença do garoto, e mostra-se desconfortável com
a ideia. Paulo diz que ele poderia ficar uns dias, mas que não faria sentido ele morar ali, que
Bauer precisa encontrar seu caminho. O jovem diz que não se sente muito bem e pede para ir
ao banheiro. Passado um tempo, Paulo preocupa-se com o não retorno do ex-interno, batendo
na porta do banheiro, perguntando se está tudo bem. Na ausência de uma resposta, o professor
abre a porta. Bauer, sentado no vaso de cabeça baixa, levanta o rosto lentamente. O professor,
na porta, olha assustado. A música do sintetizador, até então, inexistente na cena, surge,
aumentando gradualmente o volume à medida que Bauer estende as duas mãos para Paulo e,
num plano detalhe, percebe-se que elas estão ensanguentadas. O sangue é fruto, provavelmente,
da menstruação, já que Bauer está no vaso e suas mãos estavam na altura da genitália, mas a
cena possui toda uma construção, não só pela música, como também pela mise-en-scène que
evoca simbolismos que remetem à morte e ao suicídio.

Figura 29: Bauer mostra o sangue de sua menstruação para Paulo

A última sequência, tão subjetiva quanto a sequência de abertura, pode ser descrita como
uma série de imagens de contagens regressivas, jatos voando, lançamentos de mísseis e
explosões, seguido de uma fusão em close-up para o rosto de Bauer numa televisão. A câmera
se afasta e vemos um lugar escuro com dezenas de televisões com o rosto do jovem num
ambiente escuro, sob a trilha eletrônica já conhecida, e efeitos de goteira. A porta se abre e
Bauer, de terno, entra. O lugar lembra o reformatório em ruínas, mas não é possível ter certeza.
Em voz off, Bauer proclama um de seus poemas: “Sempre temi/ Olhar para dentro de mim/ E
não encontrar senão o profundo silêncio/ Mas agora eu sei/ Que apesar de tudo/ Não há outro
caminho possível”. Esta cena final acontece após, de certa forma, Bauer ser rejeitado por todos,
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inclusive por Clara, que não aceitava Bauer como homem, e Paulo, a quem Bauer acabara de
pedir abrigo e este, por pressão de sua esposa, não queria aceitar.

Figura 30: Sequência final de Vera

Se a primeira cena, do lançamento de foguetes do programa espacial norte-americano,
remetia à esperança de Bauer pela cirurgia “futurista”, esta cena remete à destruição do monstro,
não por acaso as cenas do bombardeio entram em fusão com a figura do ex-interno. Na falta
de uma aceitação de sociedade, este final aberto sugere que o único caminho encontrado foi o
isolamento, já que, ao não conseguir domesticar este corpo monstruoso, deve-se destruí-lo.
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2.4 Viagem ao Céu da Boca, pornografia e novos freaks
Dentre os filmes analisados neste capítulo, Viagem ao Céu da Boca (1981), dirigido por
Roberto Mauro, se destaca por ter uma personagem trans interpretada por uma atriz igualmente
trans, o que é pouco comum num cinema em que homens e mulheres cisgênero costumam
interpretar esses personagens. Paula, a personagem travesti, é representada por Angela Leclery,
que no mesmo ano fez uma ponta no filme O Sequestro, de Victor di Mello. Apesar da
importância do tema e da falta de estudos sobre o assunto, não se pretende aqui propor uma
discussão sobre a representatividade de atrizes travestis e transexuais no cinema brasileiro
devido às limitações do recorte desta pesquisa, mas é interessante apontar que, dos filmes
selecionados, esta obra é marcada por uma grande violência pela qual é tratada sua personagem.
A década de 80 é marcada pela crise no cinema brasileiro, devido não só ao gradual
sucateamento da Embrafilme como também da crise econômica vivida pela País com o fim do
chamado milagre econômico19. Em paralelo a isso, mandatos judiciais permitiram a exibição
dos filmes com cenas de sexos explícito O Império dos Sentidos (1976), de Nagisa Oshima e
Calígula (1979), de Tinto Brass, até então proibidos no Brasil, abrindo precedentes para entrada
no mercado exibidor brasileiro da produção pornográfica estrangeira, principalmente
americana, que concorria, de forma desleal20 com o filme erótico brasileiro (Lamas, 2013).
Aproveitando a brecha criada por Império dos Sentidos e, para tentar competir com a produção
estrangeira, começa-se, no Brasil, a produção de filmes de sexo explícito, como o filme Coisas
Eróticas (1982), de Rafaelle Rossi, que, segundo Lamas (2013), é considerado o primeiro filme
de sexo explícito brasileiro, tendo o maior sucesso de bilheteria dentre os filmes produzidos na
região da Boca de Lixo, com um público de 4.729.484 espectadores.
Muitos produtores de filmes da pornochanchada, cuja fórmula encontrava-se desgastada
(Abreu, 2015), e que, nos últimos anos, já vinham aproveitando o relaxamento da censura para
explorar o limite do erotismo com exibição de nu frontal e simulação realista do ato sexual,
viram o sucesso de Coisas Eróticas como uma oportunidade de competir com o produto
estrangeiro. Mais de 500 filmes com a temática de sexo explícito foram produzidos no Brasil
após o êxito do filme de Rossi.

19

Para maiores informações sobre este momento da história do cinema brasileiro sugiro a leitura de AMÂNCIO
(2000) e BERNARDET (2009)
20
Segundo Lamas (2013), o filme pornográfico americano possuía um tratamento mais bem acabado, um star
system apoiado em publicações e um marketing eficiente, competindo, assim, de forma desigual com o filme
nacional
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Este é o contexto de Viagem ao Céu da Boca, um filme de sexo explícito que, apesar de
produzido em 1981, foi censurado, sendo lançado nas salas de cinema apenas no ano de 1983
com apoio de mandados judiciais. O filme conta a história de Nilo Barrão, interpretado por
Eduardo Black, bandido negro que, após perambular pela cidade, rouba um carro da companhia
telefônica. Nilo avista uma mansão e, dizendo ser funcionário da companhia, entra na casa.
Mara, interpretada por Bianca Blond21, esposa de um industrial que, aparentemente encontrase sozinha, deixa-o sozinho, consertando o telefone, e vai até seu quarto. Nilo aproveita para
desligar todos os aparelhos da casa e vai até o segundo andar do imóvel, onde está Mara. Ao
encontrá-la, anuncia o assalto. Mara, que está de toalha, não se mostra surpresa. Mara
demonstra frieza até mesmo quando ele tira sua toalha deixando-a completamente nua. Nilo
arranca uma chave que estava pendurada no pescoço da dona da casa, perguntando de onde ela
é. Mara diz que é de seu quarto e o bandido ordena que ela o conduza até lá.
Ao entrar no quarto que se encontrava trancado, Nilo vê um ambiente com uma
decoração estranha. Se a casa já possuía uma ornamentação um tanto quanto excêntrica, com
pássaros coloridos de plásticos pendurados no teto, o quarto leva este conceito ao extremo, com
almofadas em forma de pênis, cama redonda, tons de rosa nas paredes e cortinas. Mara diz
querer ser violentada pelo bandido e pergunta se ele vai cometer o ato. Ao perceber a demora,
Mara começa a se vestir, dizendo que acha que ele só veio mesmo para roubar a casa. Quando
Mara duvida de sua masculinidade, Nilo a joga na cama, tira a roupa e inicia-se o primeiro ato
sexual. Em determinado momento, Nilo empurra e xinga a dona da casa, mostrando seu pênis
ensanguentado, como se ela o tivesse machucado. Mara, ignorando o fato de ter sido agredida,
aproxima-se e começa a fazer sexo oral no pênis ensanguentado de Nilo.
Nilo ouve um barulho, pega sua arma e pergunta o que está acontecendo. Mara diz que
deve ser Paula, uma amiga que mora com ela e o leva, segurando-o pelo pênis, até um cômodo
situado dentro de seu quarto, onde Paula está deitada. A mulher, interpretada por Angela
Leclery, ao vê-lo e ouvir de Mara que Nilo é um bandido cruel, anima-se com a presença do
criminoso e com a possibilidade de também ser violentada como ela mesmo diz. Seguindo a
ordem de Nilo, Paula tira toda a roupa. O bandido manda ela se aproximar e ela recusa, mas,
quando ele a ameaça, ela anda em sua direção com as mãos escondendo suas partes íntimas.
Sob intimidação, Paula tira as mãos, mostrando seu pênis, até então escondido entre suas pernas,
revelando, assim, sua identidade travesti. Nilo, enraivecido, xinga Paula, dizendo “Sua bicha

21

Infelizmente é difícil encontrarmos muitas informações adicionais sobre as obras produzidas nesta época. Nos
créditos do filme e na ficha da Cinemateca Brasileira, Mara é creditada apenas como Bianca, mas no cartaz do
filme pertencente ao acervo da Cinemateca aparece o nome artístico Bianca Blond.
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escrota! To pensando que você é uma puta mina”. Paula revela ser amante do marido de Mara
até que esta, ao descobrir, chamou-a para morar em sua casa. As duas passam boa parte do
tempo sozinhas enquanto o homem viaja pelo mundo a trabalho.
Com a “revelação” da identidade de Paula, começa-se um jogo de humilhação e tortura.
Enquanto Nilo agride Paula, mantêm relações sexuais com Mara. Essa dinâmica sucede-se
durante boa parte do filme até a chegada de Eizinha, a sobrinha adolescente de Mara. Nilo se
esconde e a menina entra na sala, vestindo um uniforme escolar e patins. Mara diz que tem um
assaltante na casa e a adolescente, assim como as outras, se anima com a possibilidade de ter
relações sexuais com o bandido. Eizinha vai até o segundo andar da casa e lá inicia-se o ato
sexual. Mara e Paula, nuas, sobem as escadas para participar do acontecimento, porém Nilo,
rejeitando a presença de Paula, a empurra da escada, Paula cai e morre enquanto todos a olham
com certa indiferença. Nilo, Eizinha e Mara transam. Em determinado momento, as duas
somem numa trucagem de câmera, restando apenas Nilo que não entende o que aconteceu.
Paula, ressurge dos mortos como uma feiticeira, rindo, dizendo ser uma bruxa milenar. Como
num passe de mágica, Paula corta o pênis de Nilo que chora e grita de dor. Na cena seguinte,
Nilo acorda numa cela, sugerindo que tudo foi apenas um sonho. Ao que tudo indica, o rapaz
está sendo levado para mais uma sessão de tortura.
Segundo Abreu, a “necessidade de concorrer com o produto estrangeiro levou a
imaginação nacional a explorar os limites das perversões, introduzindo nos filmes o sexo
bizarro” (2015, p.132). Era comum, por exemplo, filmes com simulação de práticas sexuais
com animais22. O público, grande parte dele admirador dos filmes da pornochanchada,
geralmente empolgava-se, assobiando, vaiando e tecendo comentários, situações que ocorriam
de forma mais intensa do que ocorria com o similar estrangeiro. O filme brasileiro também
buscava no humor uma forma de competir com a produção de fora.
Com poucas exceções, o pornô brasileiro não escapa, numa análise pouco rigorosa, de
uma impressão de caricatura ou de comicidade (às vezes involuntária). Há, neles, a
forte presença de um traço recorrente da cultura brasileira: a sacanagem, referido tanto
à conduta (à ética) quanto ao terreno da sexualidade. Os filmes parecem ser feitos de
sacanagem sobre sacanagem. Escracho e deboche são seus ingredientes essenciais,
salvo algumas exceções com pretensões estéticas ou “psicologizantes”, que às vezes
caem no ridículo (ABREU, 2015, p. 132)

22

A pornografia bizarra é um segmento da pornografia marcada uma variedade de práticas que podem envolver
dor, escatologia ou relações sexuais reais ou simuladas com animais, entre outros. Além de poder envolver corpos
que não se enquadram nos padrões considerados normais ou de beleza. Para mais informações sobre a pornografia
bizarra no contexto brasileiro, sugiro a dissertação de José Ramón Díaz Benítez (2015)
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Para Leite Jr (2006), a pornografia bizarra remete aos antigos freak shows, já que ambos
procuram mostrar corpos em posições inusitadas, realçando suas partes ocultas ou em ângulos
incomuns. Na pornografia bizarra é constante a exibição de corpos entendidos pela sociedade
como anormais, como anões, pessoas muito idosas ou obesas, ou com partes dos corpos
exageradamente grandes como atrizes com seios imensos.
[...] sugiro neste trabalho que a representação sexual bizarra/sadomasoquista/fetichista
possui uma forte herança dos espetáculos de “aberrações humanas” e freak shows,
pois ela também, à sua maneira sexualizada, espetaculariza os corpos em situações
extremas, nas quais eles fazem ou são “maravilhas” e “prodígios”. Se a pornografia
pode ser entendida como a versão torta e deformada do erotismo, a ramificação desta
conhecida como “sexo bizarro” é então sua extensão mais radical. Indo além de
simplesmente apresentar o sexo, os filmes ou revistas pornôs envolvendo
sadomasoquismo, fetiches e práticas incomuns, procuram a espetacularização do
estranho e inusitado em matéria de prazeres sexuais. Desta maneira, tais “shows” são
criados para apresentar um corpo “monstruoso” não apenas no contexto de
malignidade ou doença, mas no sentido da Antiguidade: uma maravilha, um prodígio
da natureza que tanto pode causar medo ou repulsa como provocar riso ou a excitação.
(LEITE JR, 2006, p. 214 a 215)

Em Viagem ao Céu da Boca, os três personagens principais, Mara, Nilo e Paula,
representam os ditos perversos sexuais, sendo, respectivamente, a ninfomaníaca, o sádico e a
travesti. Como já vimos, entre o final do século XIX e início do XX as ciências médica e da
psicanálise, subordinadas à moralidade de sua época, serão responsáveis pela catalogação e
disciplinarização dos corpos, definindo o que estariam dentro e fora da norma médica.
Homossexualidade, transexualidade, adeptos de práticas sexuais não convencionais como
sadomasoquismo são vistos como perversões sexuais e colocados no mesmo grupo que
psicopatas, maníacos e pedófilos por serem considerados seres patológicos, cuja mente doentia
contribui para a criação de um imaginário nacional que não os vê como pessoas, e sim como
aberrações sexuais.
Se o filme com cenas de sexo explícito brasileiro neste contexto tem como traço
recorrente o humor, em Viagem ao Céu da Boca, é na figura de Paula que teremos o
direcionamento do riso. Diferentemente de Mara, que evita demonstrar qualquer tipo de
emoção, exteriorizando uma sisudez em seu rosto, Paula ri, faz piadas e diz frases que hoje se
tornariam verdadeiros bordões como “Ai meu deus do céu! Nesse país, até bandidos são
moralistas!”. Paula torna-se, também, a causa da risada ao ser a fonte da humilhação de Nilo.
Leite Jr (2006) afirma que o universo da travesti está intimamente ligado ao domínio do riso,
seja pela risada movida pelo preconceito - que no filme é melhor exemplificado nas cenas de
sujeição entre Paula e Nilo - quanto na risada do humor ferino e irônico que muitas travestis se
utilizam como forma de defesa dessa sociedade que a violenta de diferentes formas. Não por
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acaso, como aponta o sociólogo, entre as travestis que trabalham em shows, a utilização do
humor é uma recorrência. O riso, portanto, age como um elemento tanto de fascínio como de
repulsa.
O riso associado a sentimentos como repulsa e estranheza gerado pela personagem de
Paula origina-se da estética grotesca, cuja presença está em todos os personagens, que são
recorrentemente marcados por suas “perversões sexuais”, ou seja, suas mentes são vistas como
doentias, porém é no corpo de Paula, onde o grotesco se intensifica, já que:
As travestis questionam os limites físicos dos gêneros sexuais. Num só corpo, homem
e mulher, atividade e passividade, seios e pênis, “virilidade” e “doçura” se apresentam
e se confundem. Mas o foco a sua “essência” está justamente no corpo, na aparência.
Assim, quanto mais distante do físico original masculino, mais próximo da perfeição
de se ter construído a si mesma. A própria matéria física representa uma obra de arte
na qual estas pessoas estão engajadas em recriar. Encarnando o corpo “maravilhoso”
da Antiguidade, que tanto causa espanto, curiosidade, medo ou riso, a travesti ainda
acrescenta a tudo isso o fascínio da atual concepção do belo feminino. (LEITE JR,
2006, p. 268-269)

O grotesco, mais do que um mero riso, causa um riso nervoso, pois é uma estética
caracterizada pela desproporção, pelo exagero, a inversão de valores culturais ditos elevados e
a sua relação com o engraçado e com a estranheza. O grotesco não é necessariamente o feio.
Muniz Sodré e Raquel Paiva (2004) utilizam como exemplo esboços fisionômicos de Leonardo
Da Vinci para mostrar que as distorções corporais criadas pelo artista podem criar um efeito de
antagonismo no contemplador, causando repulsa ou estranhamento de gosto sem,
necessariamente, serem feios. A deformidade corporal, a animalidade e a monstruosidade são
temas constante do grotesco. “Assim, a estética grotesca pode ser caracterizada atualmente
como a combinação exagerada e deformante entre homens, animais e plantas, gerando um
sentimento de repulsa e medo, ao mesmo tempo que esta própria estranheza também provoca o
riso” (LEITE JR, 2006, p. 177).
A cena de apresentação de Paula em Viagem ao Céu da Boca ilustra bem como funciona
a estética do grotesco. Mara conduz Nilo até um cômodo, onde Paula está deitada de costas
para a câmera. A primeira imagem que vemos da personagem não é seu rosto e sim suas nádegas
que estão no centro do plano. A entrada de seu quarto encontra-se no quarto de Mara, que, como
havíamos visto, estava trancado a chave, dando a entender que Paula vive presa como um
pássaro numa gaiola. A personagem diz ao bandido que era amante do marido de Mara e, a
pedido desta, mudou-se para a casa. A travesti, assim, parece ser um objeto erótico utilizado
pelo casal quando estes desejam. A revelação da identidade de gênero de Paula se dá por um
plano detalhe em sua genitália. A partir deste momento, este recurso será utilizado inúmeras
vezes. Os sucessivos closes no pênis de Paula reforçam a noção de ambiguidade sexual vista
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pela sociedade em seu corpo. Nilo, ao ver a genitália da personagem, começa a manipulá-la,
como se ele estivesse tomado pela curiosidade. Presume-se, entretanto, que o contato direto
entre o homem e a travesti deve ser evitado e um objeto é utilizado como mediador entre a mão
e o pênis: o revólver.

Figura 31: O revólver como mediador entre a mão de Nilo e o pênis de Paula

Georges Minois, em seu livro a A História do Riso e do Escárnio (2003), vai trabalhar
a teoria social do riso esboçada por A. Michiels para dizer que os comportamentos sociais
seriam hierarquizados, gerando riso quanto mais distante do ideal de perfeição que seria o topo
desta hierarquia. Em outro trecho, Minois introduz as ideias de Bergson, dizendo que o riso é
um trote social que visa humilhar e, de certa forma, corrigir.
O riso é, antes de tudo, uma correção. Feito para humilhar, ele deve dar à pessoa que
o motivou uma impressão penosa. A sociedade se vinga, por meio dele, das liberdades
que tomam com ela. Ele não atingiria sua finalidade se tivesse a marca da simpatia e
da bondade. (BERGSON, 1989, p.150 apud MINOIS, 2003, p. 524)

Paula está longe do “ideal de perfeição” da norma heterossexual de nossa cultura e será
constantemente vítima das agressões físicas e verbais de Nilo. Como vimos, o bandido é
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poupado de contatos físicos com Paula. Há apenas um ato sexual envolvendo os dois, quando
a travesti realiza sexo oral no rapaz, numa cena em que este come um sanduíche e Mara está
posicionada nua, de bruços, em cima dele. Toda cena tem um tom de comicidade. Após assumir
um papel de serviçal e trazer mais um sanduíche para Nilo, o bandido anuncia que irá comer
Mara. “E eu com isso? ”, pergunta Paula. O bandido ordena que a travesti tire a roupa da loira,
obedecendo-o apenas quando ele a coloca sob a mira do revolver. Paula sempre faz piadas,
como quando diz que que Mara podia ter arrumado alguém melhor, já que o bandido parece o
filho do Idi Amin Dada refugiado no Brasil23. Nilo aponta a arma para Paula, dizendo que está
sentindo uma coceira no pênis. A morena inicia o sexo oral, enquanto o bandido, ainda
segurando um sanduíche, olha para as partes íntimas de Mara sem que ela participe diretamente
de nenhum ato sexual com ele. A câmera que, num primeiro momento enquadra o sexo oral de
Paula num close-up, realiza um movimento de panorâmica, percorrendo o corpo de Nilo e de
Mara, terminando seu movimento enquadrando o corpo da loira, mostrando ao espectador que,
ao mesmo tempo que Nilo realiza o ato sexual com Paula, ele se excita com Mara, já que é para
ela que ele direciona seu olhar. Em determinado momento ele dá risada e ao ser indagado por
ela o porquê do riso, ele diz: “Eu descobri que bunda de madame é igual a bunda de pobre”. O
ato sexual termina com mais uma tirada cômica de Paula, novamente duvidando da
masculinidade do rapaz, que diz: “Afinal, Cowboy... Qual é a tua, hein? Você veio aqui pra
violentar a gente! Por que não violenta? Se concentra um pouquinho! Essa merda não se mexe!”

Figura 32: Nilo posiciona os corpos de Mara e Paula

23

Idi Amin Dada foi ditador militar de Uganda
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Figura 33: O posicionamento da câmera mostra a função dos corpos na coreografia do ato
sexual. Mara não participa diretamente. Ela está ali para excitar Nilo.
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Enquanto Nilo, constantemente, envolve-se sexualmente com Mara, a relação entre o
bandido e a travesti é de humilhação e tortura. Nilo é impiedoso e, contra a vontade de Paula,
comete atos extremamente cruéis e desagradáveis, como inserir um revólver em seu ânus,
obrigá-la ter relações sexuais com Mara, sob ameaça de que ele irá matá-la caso ela não consiga
manter a ereção; pregar uma medalha em suas nádegas, forçá-la a andar num chão cheio de
cacos de vidro, entre outras perversidades. Quando Paula diz a Nilo que ela só queria que
alguém a fizesse gozar, ele ri e ordena que Mara morda o pênis da travesti. A câmera alterna
entre os closes de Mara mordendo o pênis de Paula, o rosto da morena cheio de lágrimas e do
bandido rindo.

Figura 34: Paula sofre humilhações e tortura com Nilo ao longo do filme

Todo potencial transgressor do corpo trans de Paula é desqualificado através do riso
punitivo provocado por Nilo. “(...) O que a representação obscena poderia trazer de novo e
desestabilizador, este riso trata de limitar ao campo do conhecido, domesticando uma possível
desordem”. (LEITE JR, 2006, p. 146). O riso, por outro lado, ao mesmo tempo que causa

92

repulsa por ser associado aquele que ridiculariza o corpo anormal, também pode causar fascínio
e curiosidade por subverter a ordem.
(...) Mas se algumas formas do riso estão ao lado da “ordem” estabelecida
ridicularizando o “desvio”, existe uma outra risada, mais próxima do universo popular,
que ridiculariza justamente a ordem. Neste sentido, o riso não é entendido como tendo
sua causa no desvio, mas como um instrumento desviante e deformador do “belo”
corpo social. (LEITE JR, 2006, p. 146)

Como já dito no início desta análise, o universo das travestis é intimamente ligado ao
humor. Muitas travestis transformam suas tragédias pessoais em riso ou simplesmente rebatem
formas de violência com ironias e sarcasmo. Para Leite Jr,
(...) O riso entre elas é utilizado em todas as suas nuanças, das mais simpáticas às mais
agressivas, e apresenta-se não apenas como uma arma, mas como um modo de encarar
a vida. Convivendo muitas vezes em ambientes violentos e miseráveis e possuindo um
corpo tanto modelado artesanalmente quanto estigmatizado socialmente, a risada, a
diversão e o humor são, assim, instrumentos de uso rotineiro. (LEITE JR, 2006, p.
266)

Paula é a figura cômica do filme, estando sempre sorrindo, contando piadas, muitas
vezes após momentos de violência física ou verbal. Enquanto a personalidade de Mara é
apagada, Paula é extrovertida. No filme pornográfico em que boa parte da centralidade dos atos
sexuais está entre Mara e Nilo, a presença de Paula parece estar ali para servir os personagens
e entreter o público. Paula prepara sanduíches para Nilo, atende a porta para Mara. A
personagem, porém, através de seu humor ridiculariza Nilo em vários momentos. Em sua única
cena sexual, por exemplo, Paula realiza o sexo oral no bandido e ironiza o fato de que seu pênis
“não sai do lugar”, menosprezando a potência sexual do rapaz. A travesti reincorpora a figura
dos antigos bufões, ou bobos da corte, os seres que representavam a materialização da vida fora
da ordem, responsável por divertir o rei e sua corte. Sendo, constantemente, alvo de chacotas,
estes seres eram os mais feios ou deformados de suas regiões (LEITE JR, 2006).
O bufão era de fato a continuidade no Ocidente dos loucos das cortes orientais,
introduzidos na Europa pelos cruzados. Cabia-lhes divertir, dizendo verdades, isto é,
opondo à hipocrisia a lucidez feroz e trágica da bufonaria, da palhaçada. Eram
elementos de uma semiose turbulenta e engraçada num sistema particular de valores,
responsáveis pela inversão, ainda que provisória, de uma ordem axiológica (SODRÉ.
PAIVA, 2004, p. 28)

Assim como os bufões, sobra a Paula a espetacularização de seu corpo como uma
estratégia de sobrevivência. Enquanto os bufões eram reconhecidos por suas deformidades
corporais, Paula causa curiosidade e fascínio por se distanciar completamente do físico
masculino, possuindo um corpo que se aproxima do ideal de beleza da mulata brasileira, tendo
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apenas o pênis como elemento que lembra a todos que ela não é aquilo que a sociedade espera
que seja uma mulher dentro dos padrões heteronormativos. O contraste de personalidades entre
Mara e Paula se estende ao corpo. Enquanto Mara é branca, loira e talvez não se destaque tanto
pelos atributos físicos, Paula segue o estereótipo da “mulata exportação” de seios e quadris
proeminentes. Mara utiliza pouca maquiagem e quase não usa jóias. Paula, por outro lado, é
marcada pelo alto luxo, possuindo um penteado estiloso, muita maquiagem, colares, anéis, todo
seu corpo está repleto de purpurina. É como se a própria Paula fosse uma jóia, guardada num
cômodo durante os primeiros trinta minutos do filme, que finalmente foi liberada para
contemplação do espectador.

Figura 35: Diferentemente de Mara, Paula é marcada pelo luxo e brilho

Não podemos ignorar que, além da mera curiosidade, existe uma outra forma de fascínio
que move o espectador, ou parte dele: a atração sexual. Larissa Pelúcio, em seu livro Abjeção
e Desejo: uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de AIDS (2009), ao examinar a
questão dos chamados T-lovers, ou homens que se interessam sexualmente e/ou afetivamente
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por travestis, aponta a sua invisibilidade frente aos programas preventivos, uma vez que estes
se identificam como heterossexuais. Orientando-se através das normas culturais da
masculinidade hegemônica, rejeitam qualquer tipo de rótulo que possa associá-los à
homossexualidade e suas práticas eróticas geralmente ficam restritas à clandestinidade. É
difícil, portanto, mensurar o percentual de pessoas que sentem atração por travestis dentre o
público geral do filme, mas seria imprudente desconsiderar esse conjunto de pessoas. Apesar
de raramente participar dos atos sexuais, o corpo de Paula é constantemente exposto desnudo,
já que, como vimos, ela se aproxima do ideal de beleza feminino.
E finalmente, a própria humilhação que, se por um lado pode ser visto como uma fonte
de riso e trote social, por outro pode ser visto como uma forma de prazer para alguns
espectadores. María Elvira Díaz-Benítez, no artigo intitulado O espetáculo da humilhação,
fissuras e limites da sexualidade (2015), enumera uma série de prazeres relacionados as práticas
de humilhação, dentre os quais destaco:
Prazer pela situação. A natureza do poder e da desigualdade em si, na humilhação, se
torna um gesto no qual a diferença, mas especialmente a hierarquia, é erotizada. Na
leitura que Gilles Deleuze (2009) realizou sobre a obra de Masoch e de Sade, ele alega
como diferença a necessidade do masoquista por relações contratuais, enquanto o
sádico precisaria de instituições. No primeiro, o poder responde ao pacto, sendo
negociado e executado em meio a teatralizações e encenações; no segundo, evoca-se
o poder pela via da possessão. Nas estéticas da humilhação projeta-se a ideia de que
não existe o consentimento do escravo para os atos que com ele se realizam e que ele
é uma vítima. Tais atos aconteceriam porque o outro ostenta o poder, o domínio e a
posse. Em poucas palavras, o que estes filmes revelam é um prazer pela hierarquia,
daí que seja tão relevante explicitar e tensionar os diversos marcadores sociais da
diferença. (DÍAZ-BENÍTEZ, 2015, p. 85)

Numa das últimas cenas do filme, Paula, após cair da escada e morrer, retorna ao mundo
dos vivos, na figura de uma feiticeira, e vinga-se de Nilo, arrancando-lhe o pênis. As luzes do
ambiente piscam e tornam-se avermelhadas, Paula aparece com uma túnica vermelha e.
gargalhando, diz ser Safira, a princesa bruxa, que viu Cristo morrer na cruz e Satanás pendurar
Judas pelo pescoço. Paula não só corta seu pênis como o enfia em seu ânus. Tudo não passa de
um pesadelo de Nilo, que está preso numa cela.
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Figura 36: Paula retorna dos mortos como a Bruxa Safira e se vinga de Nilo

Pela análise dos três filmes, foi possível perceber diversas formas como essa
monstruosidade se fez presente na construção de personagens trans num período em que a
cultura heteronormativa dominava o cinema brasileiro. Se até o momento a representação destas
categorias sob uma perspectiva de alteridade é dominante, no próximo capítulo veremos que, a
partir da década de 90, novos fatores permitiram uma diversificação na produção de obras
cinematográficas com a presença de personagens trans. Pretende-se, portanto, refletir, sobre
outras estratégias de construção de corpos trans a partir deste novo contexto.
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3. O corpo trans: Entre a inclusão e transgressão
No capítulo anterior examinamos os corpos trans representados dentro de um cinema
dominado por uma cultura heteronormativa que os percebia, muitas vezes, como corpos
monstruosos, situadod numa categoria de inteligibilidade que os colocavam no limite da norma.
Neste capítulo, veremos que, a partir dos anos 90, ocorre uma diversificação na produção
cinematográfica que promoverá novos olhares sobre estas categorias. Se até os anos 80 é
comum a representação das identidades trans numa condição de alteridade monstruosa, a partir
de agora, esta realidade irá concorrer com novas vozes que irão dialogar com as demandas dos
diversos movimentos LGBT’s existentes no País, fazendo com que estas categorias, ainda vistas
em caráter de alteridade, conquistem gradativamente certo nível de representatividade que abala
o discurso hegemônico que as percebe como corpos monstruosos24.
Como vimos no primeiro capítulo, uma série de fatores foi essencial para a mudança
desse cenário, como a proliferação de festivais de temáticas LGBT a partir dos anos 90 que
serviram para a ampliação da produção de curtas e longas-metragens relacionados a estes
universos, a formação de um público para estes filmes. Além disso, estes espaços serviam como
local de debate e ativismo dos diversos movimentos sociais. A partir dos anos 80, movimentos
sociais de travestis e transexuais que, inicialmente, encontravam-se dentro dos movimentos
gays, iniciaram um processo de independência, criando seus próprios grupos por não se
sentirem contempladas nestes movimentos que, geralmente eram focados nos interesses das
lideranças masculinas. A criação cada vez maior de grupos ativistas de travestis e pessoas
transexuais permitiram um maior empoderamento e visibilidade desses grupos, possibilitando
que cada vez mais suas demandas fossem tornadas públicas.
No levantamento elaborado nesta pesquisa, percebemos que a maioria dos filmes
realizados neste período possui em seus discursos duas estratégias políticas. Por um lado,
existem as obras, que tem como objetivo humanizar os corpos trans tentando superar a exclusão
simbólica que estes grupos vivem na nossa sociedade e, por outro, há filmes que abraçam a sua
monstruosidade ao assumir em seu caráter transgressor da norma. O que acontece no cinema
brasileiro é um reflexo do que vem acontecendo no mundo desde os anos 60, mas que, no que
tange à questão LGBT, ganha expressividade midiática a partir dos anos 80 quando, devido ao
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Apesar do caráter de alteridade das identidades trans ser predominante no mapeamento realizado, percebe-se
que nos últimos anos têm surgido algumas obras audiovisuais realizadas por pessoas trans. Estas obras por se
tratarem de curtas-metragens, peças de videoarte ou material em vídeo para internet não pertencem ao recorte desta
pesquisa centrada nos longas-metragens, mas é importante ressaltar esta pequena mudança no cenário audiovisual
brasileiro.
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processo de reabertura política e democrática, promove um fortalecimento dos diversos
movimentos sociais, propiciando um espaço para que estas vozes pudessem se difundir.
Tucherman (2012) afirma que, a partir da década de 60, com a proliferação do movimento de
contracultura, ocorre uma ressignificação do freak, que, se até então estava relacionado as
deformações do corpo e da mente, a partir de então, surgirá, para concorrer com o “corpo social”
que interioriza e manifesta as normas, os novos agentes da história, como os corpos femininos
e feministas, os corpos hippies, gays, punks, skinheads, entre outros.
(...) as atitudes de resistência e/ou desafio passaram a ser exercidas no corpo,
acompanhadas, muitas vezes, de marcas visíveis e grotescas. O bizarro passou a
significar uma nova postura social, transformando-se numa estratégia de afirmação da
diferença, mas também de fuga aos sistemas disciplinares. (TUCHERMAN, 2012. p
144)

Para Tucherman, esta nova ressignificação do freak atrai e seduz, mas não tão
intensamente como antes. A partir de agora um enorme conjunto de pessoas passa a se
identificar como freak por não se enquadrar nas normas da sociedade.
O freak contemporâneo atrai e seduz, não como o fazia (e com menos veemência) no
período moderno, quando representava a sedução do outro, da diferença radical
encarnada. Agora a sua sedução é indicar o que nós somos, todos nós. Um comentário
acerca da reacção violenta das pessoas aos comics americanos dos anos sessenta é
muito revelador: [...] ou seja, também a sua consciência profunda foi alterada por
uma nova mitologia onde freaks e monstros representam não mais o Outro, mas o Eu
secreto (TUCHERMAN, 2012, p. 145)

A norma, entretanto, não deixa de existir com a presença destes novos corpos que vão
contra o establishment, que gradativamente procura alastrar-se numa tentativa de abranger estes
corpos, incorporando-os num sistema que anula seu potencial crítico, ao mesmo tempo que criase novos grupos de consumo, desde que estas categorias sejam rentáveis para este sistema.
Precisamos, no entanto, de uma posição crítica. Há ainda uma diferença entre o freak
tradicional e a absorção do grotesco pela estética dos corpos da segunda metade do
século XX. Como já dissemos, anões, xipófagas, etc., ainda são atracções de TV,
exactamente pelo que têm de estranho. Relativizada e absorvida pelo consumo, a
norma não desapareceu por completo e não se permite a todos usufruto desta
maleabilidade. É possível absorver o grotesco, mas não de maneira total, pois este faz
parte dos jogos discursivos onde se constituem, deformam e se reconstituem as
fantasias do corpo, a cada novo movimento ou nova experiência. (TUCHERMAN,
2012, p. 147)

Em paralelo a isso, surge a teoria queer, que não parte da identidade como foco de
investigação, e sim da constituição discursiva das normas que geram e limitam as experiências
identitárias (BORBA, 2015), estudando sujeitos de culturas sexuais não dominantes que
rompem com as normas socialmente hegemônicas. O queer inspirou movimentos que não
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desejam se enquadrar na norma, e sim quebrar qualquer sistema responsável por hierarquizar
corpos.
Se a instabilidade é perturbadora, mais ainda nos parecerá a existência daqueles
sujeitos que ousam assumi-la abertamente, ao escolherem a mobilidade e a posição de
trânsito como o seu “lugar”. Para alguns grupos culturais, ser excêntrico significa
abandonar qualquer referência à posição central. Não se trata de, simplesmente, oporse ao centro e, menos ainda, de aspirar a ser reconhecido por ele. Esses sujeitos não
buscam ser “integrados”, “aceitos” ou “enquadrados”; o que desejam é romper com
uma lógica que, a favor ou contra, continua se remetendo, sempre, à identidade central.
Assumem-se como estranhos, esquisitos, excêntricos e assim querem viver - pelo
menos por algum tempo, ou melhor, pelo tempo que bem lhe aprouver. (LOURO
2013, p. 51)

Preciado (2014), em seu manifesto contrassexual, propõe o fim de um sistema que
subordina determinados corpos a outros, defendendo o fim do contrato social que reconhece
homens e mulheres pela substituição do contrato contrassexual que vê todos os corpos como
corpos falantes. Para o autor, a nova sociedade contrassexual se dedicaria à desconstrução e
naturalização das práticas sexuais e do sistema de gênero e promulgaria a equivalência de todos
os corpos-sujeitos falantes daqueles que pertencessem a este novo corpo social.
A contrassexualidade é também uma teoria do corpo que se situa fora das oposições
homem/mulher, masculino/feminino, heterossexualidade/homossexualidade. Ela
define a sexualidade como tecnologia, e considera que os diferentes elementos do
sistema sexo/gênero denominados “homem”, “mulher”, “homossexual”,
“heterossexual”, “transexual”, bem como suas práticas e identidades sexuais, não
passam de máquinas, produtos, instrumentos, aparelhos, truques, próteses, redes,
aplicações, programas, conexões, fluxos de energia e de informação, interrupções e
interruptores, chaves, equipamentos, formatos, acidentes, detritos, mecanismos, usos,
desvios… (PRECIADO, 2014, p. 22-23)

Para Preciado o sistema sexo/gênero é um sistema de escritura, ou seja, ao nascermos
nossos corpos são como textos que são socialmente construídos e a contrassexualidade tem
como objetivo identificar as falhas da estrutura do texto e reforçar o poder dos desvios em
relação à norma. Assim, a sexualidade, e consequentemente a heterossexualidade dominante,
não surge no corpo de um recém-nascido, precisando se reinscrever através de operações de
repetição e dos códigos masculinos e femininos socialmente aceitos e entendidos como naturais.
Para o autor:
(...)o sexo (os órgãos chamados “sexuais”, as práticas sexuais e também os códigos de
masculinidade e de feminilidade, as identidades sexuais normais e desviantes) entra
no cálculo do poder, fazendo dos discursos sobre o sexo e das tecnologias de
normalização das identidades sexuais um agente de controle da vida. (PRECIADO,
2011, p. 11)
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Partindo do corpo heterossexual como uma das formas dominantes de ação biopolítica
dentro do sistema capitalista contemporâneo que visa controlar uma minoria sexual vista como
anormal em benefício da regulação normativa da maioria heterossexual, Preciado irá trabalhar
o conceito de Multidões Queer. Para ele, o corpo, além de um lugar de poder, é um local onde
se sobrepõe diversas minorias sexuais, que juntas tornam-se multidões. “O monstro sexual que
tem por nome multidão torna-se queer” (Preciado, 2011, p. 14). O corpo da multidão queer está
no centro de um processo de desterritorialização urbano majoritário (e não apenas do gueto) e
corporal, sendo esta última em que há a obrigação de uma resistência em tornar-se normal.
A política das multidões queer emerge de uma posição crítica a respeito dos efeitos
normalizantes e disciplinares de toda formação identitária, de uma desontologização
do sujeito da política das identidades: não há uma base natural (“mulher”, “gay” etc.)
que possa legitimar a ação política. Não se pretende a liberação das mulheres da
“dominação masculina”, como queria o feminismo clássico, já que não se apoia sobre
a “diferença sexual”, sinônimo da principal clivagem da opressão (transcultural, transhistórica), que revelaria uma diferença de natureza e que deveria estruturar a ação
política. A noção de multidão queer se opõe decididamente àquela de “diferença
sexual”, tal como foi explorada tanto pelo feminismo essencialista (...). Opõe-se às
políticas republicanas universalistas que concedem o “reconhecimento” e impõem a
“integração” das “diferenças” no seio da República. Não existe diferença sexual, mas
uma multidão de diferenças, uma transversalidade de relações de poder, uma
diversidade de potências de vida. Essas diferenças não são “representáveis” porque
são “monstruosas” e colocam em questão, por esse motivo, os regimes de
representação política, mas também os sistemas de produção de saberes científicos
dos “normais”. Nesse sentido, as políticas das multidões queer se opõem não somente
às instituições políticas tradicionais, que se querem soberanas e universalmente
representativas, mas também às epistemologias sexopolíticas straight, que dominam
ainda a produção da ciência. (PRECIADO, 2011, p. 18)

Como vimos, Preciado propõe uma crítica radical a concepções fixas das diversas
identidades sexuais, pois estas seriam responsáveis por contribuir para a manutenção de uma
cultura heteressexual dominante, além de não validar outras marcas de diferenças como raça,
classe, idade, práticas sexuais não normativas, etc.
Quanto aos movimentos de liberação gays e lésbicos, uma vez que seu objetivo é a
obtenção da igualdade de direitos e que se utilizam, para isso, de concepções fixas de
identidade sexual, contribuem para a normalização e a integração dos gays e das
lésbicas na cultura heterossexual dominante, favorecendo políticas familiares, tais
como a reivindicação do direito ao casamento, à adoção e à transmissão do patrimônio.
É contra esse essencialismo e essa normalização da identidade homossexual que as
minorias gays, lésbicas, transexuais e transgêneros têm reagido. (PRECIADO, 2011,
p. 17)

A teoria queer surge para problematizar a noção tradicional de sujeito e identidade,
tendo como objetivo desconstruir conjecturas naturalizadas sobre o corpo em nossa sociedade,
e criticar binarismos baseados na dualidade homem/mulher, feminino/masculino, ativo/passivo,
homossexual/heterossexual. O queer visa contestar a sociedade heteronormativa. O queer não
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quer ser assimilado pela sociedade, afastando-se do movimento LGBT dominante e dos
pressupostos teóricos encontrados na medicina e nas ciências da psique. O Queer possui caráter
transgressor e perturbador justamente por colocar-se contra a normalização de seus corpos,
sexualidades e identidades de gênero.
É importante notar que adotar uma perspectiva queer é, acima de tudo, ter uma visão
crítica dos discursos sobre sexualidade que normatizam uns e marginalizam outros. O
gênero é tomado como efeito de uma sofisticada maquinaria discursiva mantida por
instituições como o direito, a medicina, a família, a escola, e a língua, que produzem
corpos-machos e corpos-fêmeas, obscurecendo outras possibilidades de estruturação
das práticas generificadas e sexuais. Teóricos e teóricas queer têm como alvo direto
de investigação e crítica a construção da heteronormatividade, ou seja, as regras que
normatizam e naturalizam a heterossexualidade como modo “correto” de estruturar o
desejo. Destarte, um dos principais construtos teórico-metodológicos dessa teoria é a
desnaturalização/desontologização do que é considerado normal e, por conseguinte,
daquilo que é relegado à zona da anormalidade (BORBA, 2015, p. 96)

Normas de gênero são um dos elementos que organizam o conceito de humano. São as
leis estabelecidas pela sociedade e pela cultura de uma determinada época que regulam e
disciplinam corpos, identidades e práticas sexuais. São práticas discursivas que reforçam a ideia
do binarismo homem/mulher. Para Tomaz Tadeu da Silva (2013), a definição de identidade
depende da concepção da diferença, assim como a concepção do que é considerado normal,
depende da concepção da anormalidade. Sabemos quem somos ao nos compararmos com a
figura do “Outro”. Ao impor uma identidade como norma, hierarquizamos as diversas
identidades que nos cercam. Louro (2013) parte do pressuposto de que os corpos e o gênero,
apesar de estarem dentro de uma esfera ilusória de estabilidade e universalidade, são
compreendidos de formas distintas em diferentes épocas ou culturas. Ou seja, “As marcas de
gênero e sexualidade, significada e nomeadas no contexto de uma cultura, são também
cambiantes e provisórias e estão, indubitavelmente, envolvidas em relações de poder”
(LOURO, 2013, p. 85).
Neste sentido, vimos que dois fatores influenciaram esse novo contexto da produção
cinematográfica no Brasil: O aumento do número de festivais de temática LGBT no mundo e
no Brasil25 e a difusão dos estudos queer no País. Após um período pouco produtivo no que
tange a realização de longas-metragens com personagens trans, a partir dos anos 2000,
intensifica-se um tipo de cinema que coloca em evidência novas configurações de corpos e
identidades, fortalecendo-se uma produção cinematográfica que visa dar visibilidade a

25

Bessa (2007) aponta a relação entre o aumento do número destes festivais no mundo e a um novo tipo de
produção LGBT. No Brasil, festivais como o Mix Brasil, que teve sua primeira edição em 1993, estimularam a
produção curtas metragens e, mais tarde, longas metragens, auxiliando na formação de um público para esse tipo
de cinema.
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identidades não pertencentes àquelas consideradas identidades hegemônicas. Apesar de não
haver um mesmo vocabulário estético entre as produções, estes filmes têm em comum o diálogo
com as novas demandas de parte da comunidade LGBT, dando voz a “novas” marcas de
diferenciação como raça, classe e nacionalidade. A partir de então é cada vez mais forte a
presença de filmes que promovem a pluralidade de sujeitos e subjetividades pertencentes ao
meio Queer. Essa nova produção de filmes, ao dar mais visibilidade à temática transgênera,
possui caráter transgressor, visando orientar novas performatividades.
Entretanto, se é cada vez mais forte uma cinematografia que dialoga com o queer e que
deseja romper com um sistema normativo centrado na figura do homem branco heterossexual,
assumindo seu lado monstruoso, exaltando a diversidade de corpos que não se adequa à norma,
no Brasil existe também uma profusão de obras cinematográficas alinhadas com as ideias de
movimentos sociais tradicionais que buscam uma integração ao sistema através da obtenção da
igualdade de direitos. Enquanto determinados grupos já tiveram conquistas sociais
significativas, movimentos ativistas independentes de travestis e transexuais são relativamente
recentes no País, assim apenas nos últimos anos que as demandas de grupos organizados destas
categorias vêm se difundindo para a população em geral através dos meios de comunicação.
Foi apenas no início dos anos 1990 que apareceram organizações propriamente
ativistas. No dia 2 de maio de 1992, no Instituto Superior de Estudos da Religião
(ISER), um grupo de travestis que se prostituía na Praça Mauá, região portuária da
cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se para formar a primeira organização política de
travestis da América Latina e a segunda do mundo, de acordo com Jovanna Baby.MV
A Associação das Travestis e Liberados do Rio de Janeiro (ASTRAL) nasceu da
necessidade de organização das travestis em resposta à violência policial,
principalmente nos locais tradicionais de prostituição na cidade, como a Lapa, a
Central do Brasil, Copacabana e a própria Praça Mauá. (CARVALHO, CARRARA,
2013, p. 325 - 326)

Logo, para determinados grupos de pessoas trans, principalmente travestis e homens e
mulheres transexuais, é essencial uma política de reafirmação de suas identidades para
conquistas de direitos. E estas identidades, até então vistas como monstruosas, anormais e
invisíveis vão buscar estratégias para humanizar estes corpos, encontrando no diálogo com o
cinema um caminho importante para a difusão da informação que é o primeiro passo para
desconstrução de um imaginário coletivo concebido após décadas de opressão a estas
categorias.
Mario Felipe de Lima Carvalho (2011) analisa, através de observações etnográficas, três
possibilidades de superação da violência e exclusão social de travestis e transexuais: a
medicalização, a politização destas identidades e, em menor grau de potencialidade, o glamour.
Partindo das ideias de pureza de Mary Douglas, o autor faz considerações sobre a percepção da
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transexualidade e travestilidade como imagens impuras que, ao mesmo tempo que são nocivas
aos padrões heteronormativos, também são necessárias para construções das fronteiras entre
masculino e feminino, fazendo com que estas identidades sejam percebidas como poluições das
fronteiras de gênero.
Através da medicalização, a psiquiatria e psicologia veem a transexualidade como um
transtorno. É através do diagnóstico médico que os corpos trans são disciplinados e rotulados,
saindo de uma zona de abjeção para uma esfera de legitimidade. Porém, ao mesmo tempo que
a necessidade deste diagnóstico facilita o acesso à cirurgias de redesignação genital e alteração
do registro civil, esta estratégia de purificação, e consequente humanização destes corpos,
também é considerada uma forma de violência pois, além de não conferir autonomia a pessoas
transexuais, pois depende da aprovação de uma autoridade médica que busca produzir tipos
femininos medicamente desejáveis, estas pessoas são classificadas como doentes, tendo seu
status de “pessoa” tornado incompleto.
Não se trata de uma exaltação da cultura “primitiva” em face da “civilizada”, pois nós
também temos nossos próprios rituais de purificação, e possivelmente o mais forte
deles é a medicalização das condutas desviantes. Assim, a transformação da
transgressão das fronteiras de gênero em transtorno mental, como no diagnóstico de
“Transtorno da Identidade de Gênero” (TIG) o “transexualismo”, pode ser um ritual
de integração da poluição de gênero que passa pela higienização e construção de um
feminino medicamente desejável. Porém, a eficácia simbólica desse ritual depende da
compreensão dos signos ritualísticos em questão, ou seja, de compreensão,
aceitabilidade e respeitabilidade do discurso médico-psiquiátrico. (CARVALHO,
2011, p. 39-40)

Segundo Carvalho, uma outra estratégia de humanização dos corpos trans seria através
da politização da luta pela cidadania. Se através da medicalização a mudança se dá
predominantemente pelo corpo, através de intervenções cirúrgicas, na politização destas
identidades a passagem para a condição de não pessoa para pessoa se dá através do Estado que,
via conquista de direitos, confere a elas o status de cidadãs. Além disso, são nos grupos
organizados que estas pessoas podem iniciar um processo de identificação.
Ainda assim, será na relação com o grupo de iguais que o estigmatizado poderá
reorganizar suas ideias, ressignificar sua existência e o próprio estigma. Isto é
percebido na grande importância dada pelas travestis ao contato com outras travestis,
o que permite não apenas um aprendizado, mas também a possibilidade de se localizar
socialmente. (CARVALHO, 2011, p. 46)

Carvalho aponta uma última estratégia que é a glamourização como meio de certo
reconhecimento social e, consequentemente, superação das adversidades da identidade travesti.
Para o autor, entretanto, não existe uma total despoluição de gênero, pois ainda existe uma
mitificação da identidade travesti.
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Nesse caminho, não é possível afirmar que exista uma total purificação da poluição
de gênero, pois se mantém uma ideia da travesti como figura mítica, da fantasia, uma
quimera, a “mulher de peito e pau” que esconde um mistério e se aproxima de imagens
mitológicas. Ainda assim, este é um caminho de purificação da imagem “imoral” da
travesti. Logo, a eficácia desse processo depende do reconhecimento da atividade
artística exercida como uma arte “legítima”. Entretanto, tal reconhecimento parece,
segundo minhas observações etnográficas, ser cada vez mais raro. (CARVALHO,
2011, p. 40-41)

Inúmeros filmes que trabalham com estratégias de humanização ou incorporação da
monstruosidade foram produzidos, principalmente, a partir dos anos 2000. Através do levantamento
realizado vimos que um mesmo filme pode conter ambos os discursos, abordando um ou outro em
maior ou menor intensidade, afinal é comum que uma mesma obra tenha uma diversidade de
personagens. Neste capítulo analisaremos dois filmes que lidam com estas estratégias políticas de
forma mais precisa. Primeiramente, pretende-se refletir sobre o processo de construção de uma
estética de estranhamento como política do anormal no filme Doce Amianto (2013), de Guto Parente
e Uirá Reis, e, em seguida, propõe-se uma investigação sobre uma política de humanização como
artifício no documentário Bombadeira (2007), de Luis Carlos de Alencar.
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3.1 O Estranhamento em Doce Amianto

Doce Amianto (2013 não se trata de um filme cuja temática central seja exclusivamente
relacionada ao universo LGBT. Tampouco, como veremos mais adiante, podemos encaixar a
personagem principal na rotulação trans, uma vez que sua identidade de gênero dentro da trama
é indefinida. Mas a transgeneridade é uma questão que perpassa todo o filme, já que, como
veremos nesta análise, se na narrativa, o filme não levanta bandeiras dos ativismos por tratar de
um assunto considerado universal, em seu discurso fílmico, Doce Amianto é político, pois é
em sua forma em que ele causa incômodo e questiona certos valores culturais e normativos de
nossa sociedade.
Doce Amianto é uma poesia fílmica que tem como mote central a solidão. No filme
acompanhamos a história de Amianto, vivida pelo ator Deynne Augusto, que vai atrás d’ O
Rapaz (Dário Oliveira), sendo rejeitada por ele e, literalmente, jogada na lama. Em casa,
Amianto chora e é consolada por Blanche, interpretada pelo também diretor Uirá dos Reis, sua
amiga falecida que assume a figura de uma fada madrinha que a consola em seu momento de
sofrimento. Blanche prepara um café e chama sua amiga para tomá-lo num jardim. Lá, Amianto
pergunta a Blanche o que ela temia quando ela era viva e a fada, dançando, responde a tudo
temer.
Neste momento Blanche diz que irá contar uma história, ocorrendo, então, uma quebra
da narrativa sobre Amianto. Inicia-se a história de Carlos (também interpretado por Uirá), um
rapaz que, um dia, acorda com a pele amarela e pintas vermelhas. Sua namorada o abandona,
seu médico não faz ideia do que ele tem. Carlos sente-se fisicamente bem, apenas seu corpo
está diferente. Carlos compra uma arma, vai até um parque e começa a atirar em pessoas. Ao
ser perseguido pela polícia, seu corpo volta ao normal e, rindo, o rapaz se rende. O policial,
porém, dá um tiro em sua cabeça, mesmo este estando desarmado.
Após o fim da história de Carlos, voltamos para Amianto e Blanche, que dançam no
jardim. A fada sugere que sua amiga vá a uma festa se divertir. Amianto segue o conselho de
sua amiga, mas lá ela encontra-se completamente deslocada. Na boate, Amianto dança, mas
para bruscamente ao ver Herbbie (Rodrigo Fernandes). Eles conversam e inicia-se uma
sequência indicando uma passagem de tempo em que eles passeiam numa floresta, recitam
poesias, banham-se numa cachoeira, casam-se e, finalmente, separam-se. Voltamos para a boate
e percebemos que tudo se passou na cabeça de Amianto, que dá um tapa no rapaz, dizendo “Ó
Herbbie, nunca pensei que pudesse me tratar assim. Nem mesmo em pensamento! ” E vai
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embora. Amianto caminha sozinha pela rua, de vestido e véu negro, como uma viúva e, em voz
off, recita “Ai sinto tanta pena de mim quando penso sobre como nunca fui amada e
amamentada, Freud. Tanta pena que fico de quatro com a porta aberta, abanando o rabo,
esperando os cães”. Na casa de Amianto, Blanche diz que partirá. Amianto agora está
completamente só. Em determinado momento, a campainha toca. Amianto vai abrir e é o Rapaz
que está lá. Eles transam, sendo este o desfecho da história.
Doce Amianto é uma adaptação livre do poema solilóquio/amianto, escrito por Uirá dos
Reis, ambos dedicados a Marcelo Bittencourt, poeta cearense, falecido em 2010. Como vimos,
a trama é simplória, podendo-se resumir na história de uma mulher abandonada pelo namorado
que se isola num mundo de fantasia, buscando consolo na figura de sua amiga morta. Por outro
lado, é em seu discurso fílmico em que se encontra toda uma profundidade de significação que
será o foco desta análise. Se no capítulo anterior, vimos que os corpos monstruosos podem
causar estranhamento, associado a um sentimento de repulsa, já que estes são percebidos,
muitas vezes, como sub-humanos, ou não humanos, em Doce Amianto, o estranhamento, como
uma categoria estética, é utilizado como uma estratégia política, em que, a construção da
personagem, iluminação, cenografia, montagem e outros recursos cinematográficos ocasionam
um distanciamento que pode gerar crítica e reflexão no espectador. Como vimos neste capítulo,
este filme vem de um contexto de exaltação do corpo queer, do corpo anormal e da
ressignificação do monstruoso. Para fundamentar esta reflexão, nos próximos parágrafos será
realizada, em paralelo às análises de algumas sequências, uma investigação sobre as
considerações propostas por teóricos como Freud, Chklovski e Brecht sobre o estranhamento e
como este pode ser pensado no contexto da linguagem cinematográfica.
Em 1919, Sigmund Freud escreve o artigo Das unheimliche, expressão que pode ser
encontrada em traduções brasileiras como O estranho, O sinistro, O inquietante, sendo mais
comumente traduzido em língua inglesa como Uncanny. Analisando contos escritos no século
XIX, Freud realiza uma investigação estética sobre aquilo que causa estranheza. No período,
Freud relata a dificuldade de encontrar um material bibliográfico sobre o tema. Segundo ele, os
textos sobre estética se ocupavam das sensibilidades ditas positivas, como o estudo do belo e
sublime, em detrimento aquilo que é considerado repulsivo, doloroso e angustiante. Em seu
artigo, Freud alude ao trabalho de E. Jentsch, que aponta a dificuldade no estudo do
estranhamento, uma vez que as manifestações deste sentimento variam em cada pessoa.
Enquanto Jentsch havia limitado seus estudos relacionando o estranho àquilo que é novo
e não familiar, Freud (2010) propõe dois caminhos para mostrar que existe algum elemento que
precisa ser acrescentado nesta fórmula para ocasionar o efeito de estranhamento. Ambos levam
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ao mesmo resultado: O estranho como algo assustador e inquietante que remonta ao que é há
muito conhecido, ao bastante familiar. Num primeiro momento, o autor realiza uma análise da
palavra unheimlich, - em outras línguas: estranho, inquietante, assustador, sombrio, obscuro,
suspeito -, e propõe a desconstrução do seu oposto heimlich, que, através de uma investigação
de seu significado em diversos idiomas, pôde-se concluir que, além de seu significado mais
comumente utilizado de familiar e doméstico, heimlich também pode ter a definição de secreto,
oculto e estranho. Para Freud:
Portanto, heimlich é uma palavra que desenvolve o seu significado na direção da
ambiguidade, até afinal coincidir com o seu oposto. Unheimlich é, de algum modo,
uma espécie de heimlich (FREUD, 2010, p. 340)

O segundo caminho proposto por Freud é através da análise de alguns casos clínicos e
experiências pessoais para buscar compreender a forma como o familiar pode se tornar
estranho. A estranheza para Freud é algo que vem, em parte, da incapacidade de entender se
algo é familiar ou não. Assim como a ambiguidade dos termos heimlich e unheimlich, o
estranho é algo que é ao mesmo tempo familiar e não familiar, que deveria ter permanecido
escondido, mas que veio à tona. O estranhamento acontece pelo retorno do recalcado, algo que
é reprimido inconscientemente, geralmente na infância, e que, a princípio, não percebemos sua
familiaridade. Freud novamente citando Jentsch trata de um artifício em especial para causar o
efeito de estranhamento. Para ambos, uma forma muito comum na literatura consiste em
provocar uma incerteza se determinado personagem é um autômato ou uma pessoa de forma,
porém, que isso não seja o centro da questão, já que, se o espectador/leitor for induzido a
investigar a situação, o efeito emocional desapareceria. A incerteza se algo é humano ou não
causa estranhamento.
Amianto faz uso deste artifício para causar estranhamento, uma vez que é interpretada
por um homem cisgênero e sua identidade de gênero, porém, é indefinida. Vemos que a
personagem é concebida por uma pessoa que utiliza peruca, maquiagens e roupas exageradas
que destoam de outras personagens femininas do filme, porém em nenhum momento da
narrativa é possível saber se a personagem é uma travesti, mulher cis ou possui alguma
identidade trans. Em Doce Amianto existe uma dificuldade de leitura da personagem principal.
Blanche, sua falecida amiga, por outro lado, possui sua condição transgênera mais evidenciada,
já que ela tem uma longa barba que concorre com sua maquiagem pesada, além de todo um
gestual afeminado. O potencial de incômodo no espectador talvez seja menor pois sua presença
desde o início está ligado ao fantástico, já que ela é apresentada como uma fada ou um fantasma
que interage exclusivamente com Amianto, que, por outro lado, se relaciona com outras
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pessoas, nunca tendo sua transgeneridade apontada por elas. Amianto constrói seu corpo de
forma diferente das outras mulheres que compartilham este universo fílmico com ela. Para nós,
espectadores, poderíamos enquadrá-la como uma travesti, mas na trama, a travestilidade não é
apontada, gerando incerteza, que não é, em nenhum momento, a centralidade da narrativa. Em
nenhum momento existe alguma intenção de resolver esta questão.
Até a designação de “Amianto” como nome próprio é curioso, já que não é um nome
utilizado para referir-se a pessoas. Seu uso como nome feminino promove certo incômodo, pois
o termo remete ao mineral utilizado na indústria como isolante térmico em telhas e caixas
d’água, sendo conhecido como um produto nocivo à saúde. “Amianto”, assim, alude a algo
negativo e desagradável, porém, no título do filme, e recorrentemente durante o filme, esta
palavra vem acompanhada do adjetivo “doce” que é percebido como algo agradável, nos sendo
familiar como um adjetivo usado no elogio de pessoas de personalidade sensível e afetuosa,
característica muitas vezes relacionada como um estereótipo do gênero feminino. Assim,
“Amianto”, como nome próprio, nos é estranhamente feminino e indesejável.
Alguns anos antes de Freud26, o russo Viktor Chklóvski escreveu um artigo chamado
“A arte como procedimento”, onde ele desenvolve o seu conceito de ostrannenie, termo que
muitas vezes é traduzido como estranhamento ou alienação, porém é mais comumente traduzido
como “tornar estranho”27. Assim, interessante notar que ostrannenie pode significar tanto o ato
de causar o efeito de estranhamento, quanto ter a sensação de estranhamento que, para
Chklóvski, é uma categoria estética da arte que tira o espectador de sua zona de conforto,
provocando distanciamento em relação ao modo como ele compreende a arte. Ao nos remeter
ao familiar, o estranhamento dificulta e aumenta a duração da percepção. O autor discorre sobre
a lei de economia das forças criadoras como pertencente ao grupo das leis universalmente
reconhecidas. Chklóvski cita Spencer, que afirma ser a economia da atenção a base que sustenta
as regras de escolha e emprego das palavras. Em outras palavras, o objetivo principal seria
comunicar algo a alguém, utilizando o caminho mais curto. O russo, porém, acredita que esta
ideia de economia de forças seja verídica apenas quando se trata da linguagem cotidiana e não
da linguagem poética. Para mostrar que as duas linguagens são diferentes, o autor dá como
exemplo a linguagem poética japonesa que possui sons que não existem no japonês falado
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O artigo de Chklóvski foi escrito em 1916, sendo publicado pela primeira vez em 1917, mas suas ideias sobre
estranhamento já haviam sido divulgadas, em 1913
27
Segundo Anne van den Oever (2010), o termo ostrannenie é muitas vezes traduzido para o inglês como
estrangement, defamiliarization ou alienation, sendo mais comumente traduzido como making strange
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(linguagem cotidiana). A linguagem prosaica ou cotidiana pode ser explicada pelo processo de
automatização
Se examinarmos as leis gerais da percepção, veremos que, uma vez que se tornam
habituais, as ações também se tornam automáticas. Assim, todos os nossos hábitos se
refugiam num meio inconsciente e automático; concordarão conosco os que
conseguem lembrar-se da sensação que tiveram ao segurar pela primeira vez a caneta
na mão ou ao falar pela primeira vez uma língua estrangeira e conseguem comparar
essa sensação com a que experimentam ao fazer a mesma coisa pela milésima vez.
(CHKLOVSKI, in: TODOROV 2013, p. 89)

A arte, para o autor, tem como finalidade devolver a sensação de vida para aquilo que é
desenvolvido inconscientemente, tirando o objeto da sua forma de percepção automatizada.
A finalidade da arte é dar uma sensação do objeto como visão, e não como
reconhecimento; o procedimento da arte é o procedimento de singularização dos
objetos, e o procedimento que consiste em obscurecer a forma, em aumentar a
dificuldade e a duração da percepção. O ato de percepção na arte é um fim em si e
deve ser prolongado; a arte é um meio de experimentar o vir a ser do objeto, o que já
“veio a ser” não importa para a arte (CHKLOVSKI, in: TODOROV, 2013, p. 91)

A arte, assim, tem como finalidade buscar uma percepção particular do objeto e não o
aproximar de nossa compreensão. A visão do objeto, na linguagem poética, representa o
objetivo do seu criador e é construído artificialmente. Enquanto a poesia – e na arte em geral –
o discurso seria difícil e tortuoso, na linguagem cotidiana, o discurso seria fácil e econômico.
O discurso tortuoso da arte se dá pelo “tornar estranho”. Chklóvski diz que o processo de
libertação do automatismo perceptivo pode ocorrer de inúmeras formas, mas, utilizando a obra
de Tolstói como modelo, o autor se concentra no procedimento de singularização que consiste
em descrever um objeto como se o visse pela primeira vez, não o chamando pelo nome. Ao
singularizar a noção de “chicote”, por exemplo, Tolstói cria um discurso no qual ele busca não
só descrever o chicote, como também pela proposta de mudar sua forma sem mudar sua
essência.
Enquanto Freud possui um discurso que tende ao pessimismo relacionando a noção de
estranho ao associá-lo a ideia daquilo que causa medo, Chklóvski busca relacionar o
estranhamento com o incômodo e a inquietação. A ideia de Ostrannenie é desenvolvida no
período pré-revolucionário russo, período de grande efervescência artístico-cultural no paí,s
promovida por diversos movimentos de vanguarda, no qual “Arte como Procedimento” pode
ser considerado como um manifesto que proclama uma mudança revolucionária sobre a forma
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como a arte deve ser estudada: a partir da perspectiva da técnica e seu impacto perceptivo e não
como uma forma a ser interpretada28.
Para trazermos as ideias de Chklóvki para o campo do cinema, é importante começarmos
pelo conceito de montagem cinematográfica. Pudovkin é um teórico que recorrentemente
aponta semelhanças entre cinema e literatura. Nesta última, existe uma sistemática de se
organizar as palavras para se obter um significado coerente. O mesmo acontece no cinema com
a organização de imagens através da montagem cinematográfica. Para o autor, a montagem
começa a partir do roteiro, que é o início do processo intelectual responsável pelo
desenvolvimento da narrativa. Na etapa da elaboração do roteiro, começa-se a pensar na
construção do filme de forma coesa. O filme deve ser construído levando-se em consideração
o olhar do observador, sendo a lente da câmera o olho de quem assiste ao filme. O objetivo
fundamental da montagem, para Pudovkin, é conduzir a atenção do espectador para um
determinado elemento de cada vez. A montagem possui, assim, um papel crucial na construção
das emoções no espectador.
Imagine um espectador excitado com alguma cena que se desenvolve muito
rapidamente. O seu olhar agitado é lançado rapidamente de um lugar para o outro. Se
imitarmos este olhar com a câmera, conseguiremos uma série de imagens, pedaços
que se alternam rapidamente, criando um roteiro emocionante na construção da
montagem. (PUDOVKIN, in: XAVIER (org), 2008, p. 60)

Pudovkin trabalha com a ideia de “montagem construtiva”. A sequência é construída a
partir de cenas e estas, por sua vez, de planos. Cada plano concentra a atenção do espectador
em um determinado momento. Os planos não serão colocados de maneira aleatória, já que se
deve ocorrer uma transferência natural de atenção do observador imaginário. Assim como a
cena é montada a partir de um conjunto coeso de planos, a sequência será montada a partir de
certo número de cenas. E a sequência só proporcionará o efeito desejado no espectador se sua
atenção for transferida de forma coerente de uma cena a outra. Se a montagem estiver
coordenada, seguindo uma linha conceitual, a sequência conseguirá excitar o espectador através
de planos movimentados; ou, por outro lado, tranquilizá-lo através de uma construção mais
lenta.
É possível, então, perceber aproximações das ideias de Chklóvski com as teorias e
Pudovkin, na medida que ambos procuravam tirar o espectador da passividade. O próprio
cinema, em seu surgimento entre o final do século XIX e início do século XX, o cinema de
atrações, pode ser entendido com algo que provoca estranhamento.

28

OEVER, 2013
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Para entender o grande impacto da nova experiência do olhar, é preciso entender a
experiência intensamente alienante de uma visita ao cinema para a maioria, naquela
época. Muitos descreveram a experiência como, ao mesmo tempo, emocionante e
estranha. O novo meio, munido de movimento e, portanto, um repentino gosto pela
animação, pela vida, pelo real. No entanto, ver este mundo mudo e bidimensional num
desanimado preto e branco fez tudo isso parecer um pouco mistersioso e
fantasmagórico e, ao mesmo tempo, animado e inanimado. Tudo era familiar, mas
ainda "tornado estranho" pelo nova tecnologia do cinema (OEVER, 2013, p. 35,
tradução do autor.29)

Em Doce Amianto, a montagem cinematográfica possui uma função de grande
importância na busca de uma percepção distanciada e não automatizada do objeto. A maioria
dos manuais de montagem tradicionais que são centrados da linguagem cinematográfica
clássica norte-americana possui como princípio de montagem a ideia de montagem eficiente,
que seria aquela que, através da continuidade, não chama atenção para si, fazendo com que o
espectador se envolva com a história e esqueça do processo fílmico por trás dela. Dancyger, por
exemplo, diz que “A montagem nunca deve confundir os espectadores, ela deve sempre mantêlos informados e envolvidos na história” (2007, p. 400). Doce Amianto, entretanto, segue o
caminho oposto, atraindo a atenção para o próprio ato da montagem e mostrando, assim, a
artificialidade de sua construção, conduzindo não somente a transferência natural do espectador
entre os planos e a trama como propõe Pudovkin, como também, através da recorrente quebra
intencional de continuidade, desautomatizando a percepção do discurso fílmico.
O filme usualmente utiliza-se de trucagens como forma de quebrar a continuidade
cinematográfica. Numa das primeiras sequências, Amianto corre alegremente numa estrada
para encontrar seu amor. Primeiramente, percebemos que a cena é filmada num fundo de
chroma-key, já que existe uma diferença entre a iluminação da paisagem, em tons de rosa e
roxo, e a personagem. O ator, ademais, parece simular uma corrida em que ele não sai do lugar.
Enquanto Amianto corre, suas roupas mudam quebrando a continuidade da cena. Na sequência
seguinte, a personagem sobe as escadas de um edifício, utilizando um vestido longo preto com
pequenos detalhes rosa, e toca a campainha de seu amado. O rapaz abre e é abraçado por
Amianto, que é jogada no chão, em cima de uma poça de lama, estranhamente posicionada na
porta de um apartamento. Amianto, porém, enquanto está caída no chão, traja um vestido
vermelho curto completamente diferente do seu vestido preto original.

“To understand the tremendous impact of the new viewing experience, one needs to understand the deeply
alienating experience a visit to the movies was for most in those days. Many described the experience as exciting
and strange at the same time. The new medium provided movement and thus a sudden taste of the animated, of
life, of the real. Yet seeing this mute, two-dimensional world in a rather bleak black and white made all this seem
slightly ghostly and uncanny, animate and inanimate at the same time. All was familiar, yet it was "made strange"
by the new cinema machine.”
29

111

Este recurso se repete na sequência em que Amianto conhece Hebbie na boate. A
personagem, sentindo-se deslocada na festa, começa a dançar. Em determinado momento ela
para de frente para a câmera que se aproxima de seu rosto. Num plano ponto de vista,
percebemos que ela viu Herbbie tomando um drink no bar. A câmera retorna para Amianto e
a enquadra num plano americano. A música cessa e apenas ouvimos o som de um coração a
bater. Novamente suas roupas mudam quebrando a continuidade da cena. No plano seguinte,
os dois estão conversando e Amianto usa um vestido de gala diferente daquele com o qual ela
entrou na boate. Após a sequência que sugere uma passagem de tempo já narrada no início
dessa análise, voltamos para Amianto que dá um tapa no rosto de Herbbie e, novamente, ela
está com um vestido diferente. Ela sai da boate e na cena seguinte, em que ela está andando na
rua, ela caminha com vestido e véu negros, diferente dos outros. Nenhum destes recursos
impede o entendimento da trama, mas aponta para a artificialidade da construção do discurso
cinematográfico.

112

Figura 37: Na sequência de imagens, percebemos a quebra de continuidade com q troca de vestidos
de Amianto ao ver Herbbie. No primeiro quadro ela usa o vestido com o qual ela entrou no
ambiente. No último quadro, ao conversar com o rapaz, ela utiliza outro
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Em Doce Amianto, porém, não é apenas a quebra da continuidade que será responsável
por provocar um efeito de estranhamento. Outros recursos cinematográficos serão responsáveis
por reforçar este efeito. Chklóvski, assim como o cineasta Sergei Einsenstein, era membro da
LEF, um grupo de vanguarda soviético formado por intelectuais formalistas e futuristas que
possuía sua própria revista, onde eram publicados artigos como “A montagem das atrações” do
próprio Eisenstein. Para Ian Christie (2013), o mesmo formalismo que influenciou as ideias
sobre ostrenenie, teve importância vital na elaboração da teoria fílmica na União Soviética e
seus conceitos chave sobre montagem. Para Eisenstein (1923, 2008), o espectador é o foco
principal no teatro e para que isso ocorra, o russo utiliza todos os elementos cênicos para
orientar o estado de espírito do espectador. Cada elemento é visto como uma atração que é
utilizado para criar choques emocionais no receptor. Este método de criação do espetáculo, que
também pode ser aplicado ao cinema, visa alterar de forma radical a possibilidade dos princípios
de construção da “estrutura ativa” (o espetáculo em sua totalidade), em lugar do “reflexo”
estático de um determinado fato. O teórico defende a montagem num sentido mais amplo do
que a mera junção de planos, como uma colagem de elementos. A atração seria um elemento
que produz algum impacto na mente do espectador e poderia ser iluminação, som, interpretação,
enredo e outros diversos meios de encenação, assim como o próprio plano cinematográfico. A
relação entre cada um destes elementos provocaria os efeitos desejados no espectador. Quando
a combinação de cada um destes aspectos resulta num efeito, ocorre a “transferência”. Um
componente pode reforçar o segundo, aumentando o efeito, já um terceiro elemento pode entrar
em choque com outro, criando uma outra impressão e, em último caso, um elemento inesperado
pode acrescentar um outro efeito
Ian Christie (2013) aponta a influência do termo ostrenenie de Viktor Chklovsky sobre
as ideias de Bertold Brecht sobre Verfremdungseffekt, palavra alemã que costuma ser traduzida
como efeito de alienação, estranhamento, afastamento ou distanciamento. Para o autor, o termo
criado por Chklovsky foi reformulado e inserido às ideias de distanciamento proposta por
Brecht para o teatro na década de 30, que mais tarde - após a morte de Stalin e um resgate das
teorias de vanguarda pré-revolucionárias pelo Ocidente - seriam utilizadas por um cinema
político das décadas de 60 e 70. Para Brecht, através da utilização da iluminação, encenação,
música, e outros procedimentos teatrais, o estranhamento30 daquilo que é familiar pode ser
criado com o objetivo de descontinuar o engajamento do espectador de modo que este possa

30

Apesar de ser muito comum o termo Verfremdung ser traduzido no Brasil como distanciamento, nesta
dissertação pretende-se utilizar também termo estranhamento
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deixar de perceber o mundo como ele está acostumado, suscitando uma crítica ao teatro
burguês31 tradicional. O dramaturgo classifica seu teatro como épico – e mais tarde dialético –
em oposição ao teatro dramático aristotélico. No teatro dramático, a cena personifica o
acontecimento, o espectador é transferido para dentro da ação, que é a marca principal deste
gênero. Por outro lado, o teatro épico é marcado pela narração do acontecimento, sendo o
espectador colocado diante da ação. Brecht conceitua o estranhamento em 1936:
“Distanciar” um fato ou caráter é, antes de tudo, simplesmente tirar desse fato ou desse
caráter tudo o que ele tem de natural, conhecido, evidente, e fazer nascer em seu lugar
espanto e curiosidade (BRECHT, 1936 apud RIZZO, 2004, p. 44)

Importante ressaltar que a fonte de estranheza, para Brecht, causa, além do espanto como
já visto por Freud, curiosidade. Como aponta Rizzo
O efeito de distanciamento, tal como proposto por Brecht, procura eliminar as
emoções aristotélicas, o terror e a piedade, consideradas emoções “cegas”,
substituído-as por outras, a curiosidade e admiração, com as quais se buscaria como
que uma repetição do distanciamento, desta vez no espectador. O espectador vê mais
intensamente, porque se vê vendo. (RIZZO, 2004, p. 46)

O teatro brechtiniano é essencialmente político, buscando tirar o espectador de sua
passividade, despertando um espírito crítico. Brecht acredita que o mundo pode ser modificado
através da reflexão crítica. A função do ator no teatro dialético/épico é provocar o afastamento
do personagem, impedindo uma identificação, empatia ou adesão ilusória do espectador. O ator
é a principal fonte do efeito de distanciamento, mas este também corre através do figurino,
cenário, efeitos sonoros, direção, entre outros. O afastamento brechtiniano, assim como o
estranhamento de Chklovski, tem relação com todo o espetáculo teatral. O objetivo do teatro
épico é produzir uma representação que impedisse a identificação do espectador. Segundo
Brecht (1978), “a aceitação ou recusa das palavras ou ações das personagens devia efetuar-se
no domínio do consciente do espectador, e não, como até esse momento, no domínio do
subconsciente. ”. Brecht afirma que, para causar estranheza, o artista precisa observar a si
próprio e a tudo que está representando, com alheamento.
A auto-observação praticada pelo artista, um ato artificial de auto distanciamento, de
natureza artística, não permite ao espectador uma empatia total, isto é, uma empatia
que acabe por se transformar em autêntica auto renúncia; cria, muito pelo contrário,
uma distância magnífica em relação aos acontecimentos. Isso não significa, porém,
que se renuncie à empatia do espectador. É pelos olhos do ator que o espectador vê,
pelos olhos de alguém que observa; deste modo se desenvolve no público uma atitude
de observação, expectante. (BRECHT, 1978, p. 57-58)

31

Rizzo (2004) aponta que a expressão teatro burguês pode incluir todo tipo de teatro não-brechtiniano
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Eisenstein e Brecht apontam a importância dos diversos elementos cinematográficos
para reforçar o efeito de estranhamento. Como vimos, a personagem de Amianto é construída
de forma a nos causar um estranhamento por não sabermos como enquadrá-la dentro de um
sistema binário heteronormativo, já que esta nunca possui sua transgeneridade apontada na
narrativa, apesar de sua construção corporal diferenciar-se das outras mulheres deste universo.
O espectador poderia, talvez, ignorar este fato e aceitá-la como uma mulher cisgênero de forma
a manter uma suposta ilusão cinematográfica e buscar uma leitura automatizada da obra, porém
percebe-se a intencionalidade em manter o espectador num estado de incerteza como na
sequência em que Amianto está deitada na cama dormindo, enquanto sua voz em off recita a
seguinte poesia:
Quero que o dia amanheça e que a Lua Cheia permaneça como um leque aberto,
espantando o Sol.
As estrelas cadentes caíram no quintal, matando as árvores e os animais: Não me
chegaram os desejos.
Minha ereção matinal agora dura por horas e sigo por dias com cenouras nos bolsos
de trás

Como podemos perceber, a poesia alude a uma suposta presença de um pênis, mas
devido a subjetividade desse tipo de texto, não é possível afirmar que Amianto possui um pênis,
podendo, assim, ser rotulada como uma mulher trans, travesti ou alguma identidade que transita
entre gêneros. Para acentuar o incômodo, a cena seguinte sugere um sonho de Amianto. A
imagem difere do restante do filme, sendo toda em preto e branco. Enquanto a fotografia da
cena anterior é marcada pela utilização de uma paleta cromática de vermelhos e azuis intensos,
nesta cena, talvez inspirada na estética expressionista dos filmes alemães do início do século
XX, abusa do contraste entre luz e sombra acentuando uma atmosfera de angustia. Inicialmente
ao som metálico que se interrompe para um fado, A protagonista (ou o ator que a interpreta)
anda por um corredor de cabelos negros curto, cílios postiços, como se sua construção corporal
estivesse incompleta. Amianto/Deynner cambaleia e, no plano seguinte, está deitado no que
parece uma maca, percorrendo o que parece o corredor de um hospital. Devido a subjetividade
do sonho, assim como na poesia da cena anterior, não é possível afirmar que aquela pessoa de
fato é Amianto. Não interessa a narrativa definir uma identidade para Amianto. Por outro lado,
o realizador parece não querer que a encaixemos num rótulo específico. É como se ele quisesse
manter a atenção do espectador num constante estado de incerteza
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Figura 38: Cena do sonho de Amianto

.
Vimos que a montagem cinematográfica em Doce Amianto atrai a atenção do espectador
para a própria artificialidade de seu discurso. Se pensarmos na montagem cinematográfica de
uma maneira mais ampla, indo além da junção de planos, como propõe Eisenstein, ou seja,
como uma colagem de atrações que visa causar um impacto na mente do espectador, podemos
pensar em outros elementos cênicos que também possam apontar essa artificialidade, causando
um potencial distanciamento no espectador.
Na cena seguinte ao sonho, Amianto é acordada por Blanche, sua amiga fantasma/fada
e convidada para tomar um chá no jardim. Os diálogos entre as duas são recitados durante toda
a história e esta cena não é diferente. Não há nenhum interesse em realizar algum tipo de
encenação naturalista. Talvez por representar um mundo de fantasia, a cena é extremamente
colorida de cores saturadas, enquanto nas outras cenas costumam predominar o vermelho e o
azul. O posicionamento dos corpos também causa certo incômodo. Na primeira cena, Amianto
encontra sentada olhando para a mesa, enquanto Blanche, de maquiagem e barba, está
posicionada atrás dela. A câmera que, no início, enquadra a mesa num plano detalhe, se afasta
mostrando esta configuração da cena. As duas pouco se movem, apenas quando a câmera se
afasta completamente que Amianto se vira para trás, olhando para Blanche, que se agacha para
entregar-lhe uma flor, e, enquanto a lente da câmera lentamente é direcionada para as árvores,
as duas personagens continuam imóveis, denotando uma encenação plástica e antinatural. No
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plano seguinte, ao ser perguntada sobre o que Blanche temia quando era viva, a personagem
responde dançando ao redor da câmera, que assume o ponto de vista de Amianto. A câmera,
porém, está numa posição contra-plongée. Blanche dança e roda em torno da câmera, olhando
diretamente para ela, enquanto a câmera gira para acompanhá-la. A posição da câmera é
incomum, pois dá a entender que Amianto está sentada e girando para acompanhar a sua amiga.

Figura 39: Cena do chá no Jardim. As duas personagens permanecem quase imóveis enquanto a
câmera se afasta para enquadrá-las como numa pintura
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Figura 40: A câmera assume o ponto de vista de Amianto enquanto Blanche dança dando voltas em
seu corpo

Doce Amianto não é um filme que trata de assuntos relacionados exclusivamente ao
universo LGBT, porém, como podemos perceber, ele questiona muitos valores da sociedade
heteronormativa em que vivemos. Desde a escolha do nome da personagem principal, pode-se
perceber a intenção de causar um estranhamento, que visa tirar o espectador da zona de
conforto, pois é através do distanciamento crítico da obra que o espectador poderia refletir sobre
alguns valores culturais da sociedade em que ele vive. Amianto não se adequa à norma e nem
e nem o filme deseja isso.
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3.2 Bombadeira e a construção da humanidade trans
Como vimos no início do capítulo, a politização das identidades trans é uma das formas
pela qual estas categorias vão lutar pelo seu reconhecimento como pessoas. É através da
militância que grupos organizados de travestis e pessoas transexuais buscam reconhecimento
de seus direitos civis, visando sair da esfera de invisibilidade e estigmatização. Em sintonia
com a ascensão de diversos grupos organizados de militância, inúmeros documentários
exaltando personalidades que foram importantes na história da militância política foram
realizados. Personalidades como Cláudia Wonder, Janaína Dutra, Kátia Tapety, entre
outras, foram protagonistas de deus próprios documentários biográficos. Além disso, vários
documentários retratando cotidianos de comunidades travestis, transexuais, ou o resgate da
história de grupos artísticos, a luta de movimentos sociais, entre outros, foram realizados, tendo
o potencial para disseminar reflexões sobre questões gênero e tornar públicas as adversidades
sofridas por estas categorias.
Apesar da estratégia de humanização não ser exclusiva do documentário, após a análise
do levantamento de filmes realizado para esta pesquisa, percebeu-se que é neste gênero onde
ela é mais evidente. Há diversos documentários que dialogam com o discurso queer e a política
do anormal e também filmes de ficção que possuem uma discurso humanizante da personagens
trans, assim como há obras em que, independente do gênero, estas estratégias estão em
constante disputa. Diversos cineastas afinados com estes grupos que visam uma integração com
a sociedade, entretanto, encontraram no documentário um espaço importante de luta política, já
que este gênero pode apresentar pontos de vista e interesses de indivíduos e grupos, fornecendo
uma visão de mundo que até então encontrava-se inacessível para a maioria dominante.
É neste contexto em que se situa o documentário Bombadeira, de Luis Carlos de
Alencar, realizado no ano de 2007, um filme que foi escolhido, não por buscar uma
humanização pela supressão do estigma através do resgate histórico de uma figura política
importante dentro dos movimentos sociais, por exemplo, mas justamente por intentar retratar
figuras estigmatizadas como pessoas, sendo muitas delas trabalhadoras sexuais, profissão
considerada como um dos maiores estigmas relacionado à travestilidade. Carvalho aponta que,
muitas militantes buscam uma imagem entendida como respeitável para poder ter acesso aos
espaços políticos. Em Bombadeira, pelo contrário, há um objetivo de retratar figuras
naturalmente estigmatizadas, já que são todas pobres, periféricas e marginalizadas.
Considerando que um dos principais estigmas associados à identidade travesti é a
prostituição e, consequentemente, a imoralidade, tendo em conta que a purificação da
performance do feminino travesti é crucial para que as lideranças possam adentrar os
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espaços do poder público a fim de apresentarem suas demandas. Durante o processo
desta, muitos amigos me questionaram sobre a existência de um movimento político
de travestis e transexuais. Ao mostrar fotos de alguns encontros e algumas lideranças,
muitos exclamaram: “mas ela é travesti?”. Por trás dessa estranheza, percebi a força
do imaginário da travesti seminua e que ostenta sua sensualidade nas esquinas de
zonas de prostituição nos centros urbanos. Então, como essa “puta” se torna uma
“respeitável militante” ao adentrar espaços políticos importantes? De longe, esse
processo não é natural. (CARVALHO, 2011, p. 50)

O filme retrata o cotidiano de diversas travestis de uma região periférica na Bahia.
Através de uma série de entrevistas, percebe-se como estas personagens lidam com
determinados assuntos como família, religiosidade, saúde e morte. E todas as entrevistas
convergem para a figura da Bombadeira, responsável pela aplicação do silicone industrial que
moldará o corpo feminino da travesti. Nesta análise pretende-se pensar os diferentes processos
utilizados para a construção da humanidade destas personagens.
A estrutura do documentário transita entre os modos observativo e participativo,
alternando cenas em que o cineasta retrata o cotidiano de algumas personagens, evitando
qualquer tipo de interferência externa e entrevistas em que há alguma interação com o diretor
através da realização das perguntas. O filme, que possui duração de aproximadamente 75
minutos,

emprega

seus

primeiros

20

minutos

para

apresentar

suas

principais

personagens: Samara, Silvana, Andrezza, Mara (também creditada como Nenê) e Leila. Outros
personagens aparecem durante o documentário, não só travestis, como amigos e familiares de
algumas delas, mas estas cinco são as que possuem maior tempo de tela. Neste primeiro
momento, elas introduzem um pouco de suas histórias e começam a falar sobre a figura da
bombadeira e a sua importância para o universo das travestis. Num segundo momento, durante
os próximos 25 minutos, através da intercalação de entrevistas, discute-se como algumas destas
personagens lidam com determinados temas como relações amorosas, religiosidade, questão
racial, família, morte e beleza. A partir de então, o assunto gira em torno do processo da
bombação e, enquanto as entrevistadas falam da importância e dos perigos do processo deste
ritual para a travesti, cenas da aplicação do silicone industrial são exibidas. Na quarta e última
parte, o documentário diáloga com as matrizes do melodrama e procura comover o espectador
ao fazer revelações que até então estavam ocultas, como a morte de algumas personagens e o
esforço de Samara para superar as adversidades e conseguir estudar para ter um futuro como
veterinária.
Se no imaginário coletivo brasileiro, a travesti é vista como pertencente ao espaço da
rua, da noite, da margem, das zonas de prostituição, Bombadeira irá buscar a construção das
travestis como pessoas através da aproximação espectador de espaços nos quais ele não tem ou não deseja ter - acesso, seja o território físico ao mostrar a travesti em sua casa durante o dia

121

ou o corpo da travesti, como um território de significados. Ao mostrar o cotidiano destas
travestis, mostra-se um momento em que elas geralmente são invisíveis aos olhos da sociedade
e ao mostrar o processo de construção destes corpos pelo processo de aplicação de silicone
industrial, expõe-se o processo de construção da pessoa travesti, pois, como vimos no primeiro
capítulo, o processo de montagem, mais do que uma mudança corporal, é uma verdadeira
transformação de sua pessoa. A exploração do lar da travesti para a construção de sua pessoa é
tão importante quanto a exploração dos processos de modificação corporal, pois esta também é
o lugar onde a travesti constrói o seu feminino.
Ainda assim, é também na casa que as travestis reiteram cotidianamente a sua
condição. O que implica um exercício performativo de se tornar invisível de dia, ao
mesmo tempo em que é no espaço doméstico que cumprem o ritual cotidiano de
materializarem o feminino em seus corpos. Numa reiteração das normas que as levam
a manterem o interminável projeto de construção de seus corpos. Um corpo que parece
confundir os códigos de coerência cultural, desordenando-os, mas que de fato está
limitado pelos imperativos heteronormativos, ainda que, como já discutido, essa
reiteração corpórea seja feita a partir de uma apropriação “subversiva” da tecnologia
protética disponível. (PELÚCIO, 2009, p. 207)

No filme, mesmo que algumas das entrevistadas se identifiquem como trabalhadoras
sexuais ou que já trabalharam com esta profissão, não há interesse do cineasta em retratá-las
em situação de trabalho. Tal escolha não parece ser feita por um viés moralista, já que não
parece haver intenção de esconder o que elas fazem profissionalmente. Quase todas as
entrevistas são realizadas em cenários domésticos e durante o dia dando a impressão de que sua
intenção é nos mostrar aquilo que até então era oculto para a sociedade em geral. Não por acaso,
na primeira cena, Samara, ainda não apresentada para o espectador, está dentro de casa
maquiando-se enquanto a câmera a observa num close-up. Na cena seguinte, Silvana,
igualmente no interior de sua casa, revela sua intimidade, expondo o que tem no interior de sua
necessaire ao mesmo tempo que nos mostra como ela faz sua maquiagem do cotidiano, que ela
descreve como um ritual. Estas duas primeiras cenas possuem caráter estritamente observativo
e parecem querer nos dar o tom do filme. Em determinado momento, voltamos a casa de Silvana
para ela falar especificamente sobre o seu espaço doméstico. Sua casa é pequena e simples,
sem reparos, as paredes estão com a tinta descascando, móveis depauperados, uma cortina
parece separar o ambiente em dois cômodos. Enquanto a câmera segue Silvana, ela anda pela
casa, dizendo as mudanças que ela deseja fazer no ambiente que podem ser sintetizadas em
pequenas alterações na configuração dos móveis. Ela demonstra um grande esmero pela sua
morada. Através de seu depoimento, sabemos que ela utiliza sua casa para receber seus clientes
e fazer programas. O foco desta cena e o interesse da câmera está na relação de Silvana com
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sua casa e não em seu relacionamento com os clientes que é tratado de forma natural e
desimportante.

Figura 41: Na sequência de imagens, Silvana mostra sua casa desde a rua até o interior.

Se Bombadeira tem como uma de suas intenções retirar o espaço doméstico das travestis
da zona de invisibilidade com o objetivo de mostrar a travesti como pessoa, uma outra estratégia
utilizada é mostrar como se dá o processo da construção da Pessoa travesti, através do ritual da
bombação, que são sessões de aplicação de silicone industrial. O documentário pretende
mostrar como a figura da Bombadeira, a travesti que aplica o silicone, e o próprio ritual são
importantes para estas pessoas, evitando qualquer tipo de julgamento moral sobre o processo
visto como ilegal e, muitas vezes, perigoso. O ritual da aplicação do silicone industrial é visto
não como um espetáculo grotesco para o entretenimento do público e sim como a porta de
entrada para um universo restrito a travestis de determinada classe social.
Bombar-se é entrar definitivamente no mundo das travestis, e com ele compactuar.
Por isso, algumas travestis tops asseguram que não têm, nem nunca terão, esse “lixo”
no corpo. Criam, desta forma, uma clara distinção entre elas e “as outras”: pobres,
“feias”, “viados de peito”. (PELÚCIO, 2009, p. 219)
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A bombação como tema está presente em todo o filme na fala das diversas personagens,
tendo seu momento de destaque na cena da aplicação do silicone industrial numa pessoa.
Samara diz que, apesar de já ter tido muita vontade, nunca bombou seu corpo por medo. Para
ela é importante dizer que, apesar de nunca ter realizado o ato, ela se identifica como travesti,
dizendo: “Eu não me sinto um homem, eu me sinto como um travesti, como uma mulher
normal”. A presença de Samara é importante na narrativa pois, diferente das outras
personagens, que nos darão depoimentos mais pessoais sobre suas relações com a bombação,
ela nos informará aspectos mais abrangentes deste mundo. Samara nos diz, por exemplo, a
relação da travesti com a dor. Ao comentar sobre a dor que a travesti sente quando o silicone
entra no corpo da travesti, ela profere, com certo conformismo, a frase “é dor da beleza”,
relacionando aos outros ritos que a travesti passa para construir sua feminilidade como furar
orelha e fazer procedimentos no cabelo. Samara é quem nos acompanha na descoberta deste
novo território que é o corpo da travesti.
É no corpo, enquanto território de significados sociais, que se materializa o gênero
que a travesti deseja para si. A escolha de um estilo de roupa, dos acessórios, passando
pela sistemática eliminação dos pêlos até as sessões de aplicação de silicone líquido,
vão dando forma não só ao corpo, mas promovem toda uma mudança moral (...).
(PELÚCIO, 2009, p. 214)

Um caso interessante é o de Neném/Mara que, ao fazer 15 anos, foi morar no
Pelourinho. Lá iniciou o processo de construção corporal, realizando o rito da bombação,
deixando o cabelo crescer, entre outros processos. Seu pai foi atrás dela e, revoltado, a trouxe
para casa. Ela afirma que, para corresponder aos desejos do pai, ela mesmo havia colocado um
dreno para remover o silicone dos seios (Um processo, segundo ela, mais doloroso que a
colocação do silicone), além de parar de ingerir hormônios. Neném diz que este é o apelido que
lhe foi dado pela comunidade e assim ela a chamam. Ao se entender como travesti, ela adotou
o nome de Mara, mas que as pessoas ali não conseguiram se adaptar ao novo nome , sendo este
mais utilizado em seu mundo fora da comunidade. Ao ser indagada qual nome que ela gostaria
que aparecesse no filme, Neném/Mara declara que pode ser os dois. A partir de então, é como
se duas identidades entrassem em disputa no filme. Sempre que ela entra em cena, duas cartelas
são inseridas em sequência para apresentá-la. E mais que isso, Neném/Mara é possui uma
função de autoridade num terreiro, porém apenas seu nome masculino dispõe da titulação. Em
determinado momento do documentário, por exemplo, as seguintes cartelas aparecem em
sequência: “Pai Neném é nutricionista e produtor de eventos/ Mara é nutricionista e produtora
de eventos”. Como se Neném e Mara fossem nutricionista e produtores de evento, mas apenas
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Neném, quando ignora sua identidade travesti que parece não ser tão bem aceita pela
comunidade, engloba também a função de Pai de Santo.
O ato de bombar-se também serve como ponto de partida para a discussão de outros
temas como, por exemplo, a religiosidade. Após a entrevista de Mara e algumas cenas de ritos
do candomblé, acompanhamos a câmera no depoimento de Andrezza que afirma que gays,
lésbicas, travestis e transexuais muitas vezes se identificam com religiões de matrizes africanas
pois nas Igrejas católicas e evangélicas, a homossexualidade é muitas vezes associada ao
demônio. Até então, esta informação talvez não seja uma novidade para parte do público que
pode estar acostumado com o estereótipo de gays e travestis associados a terreiros de
Candomblé ou até ao fato que é público e notório de que determinadas correntes das Igrejas
cristãs são extremamente opressoras com populações LGBT’s. As outras entrevistas, entretanto,
vão expandir a discussão sobre religiosidade para o universo da travesti e do próprio rito da
bombação. Leila, uma travesti que é bombadeira, já havia dito que havia se afastado do
Candomblé para bombar o próprio corpo e diz em determinado momento que uma cliente queria
aplicar silicone contra o consentimento de seu santo, mas que ela não aceitara aplicar por medo
do que poderia acontecer com ela. Logo em seguida, voltamos a Mara que conta o caso de uma
travesti que havia aplicado silicone nos seios, mas que, ao receber o santo que não aceitava sua
travestilidade, este enfiara-lhe uma faca em seu coração provocando sua morte. Mara afirma
que hoje seu medo em bombar seu corpo é que um santo não aceite seu corpo.
Se durante todo o documentário, a temática da aplicação do silicone industrial atravessa
os diversos assuntos, é a partir dos cinquenta minutos de filme que iremos ter um contato maior
com o processo em si. Após a entrevista de uma personagem que, tendo seu rosto encoberto
pelas sombras, nos conta detalhadamente o episódio de sua internação no hospital após uma
sessão de aplicação de silicone industrial que deu errado, o diretor opta por exibir uma cena
completa do rito da bombação. Há uma preocupação nas diversas entrevistas e, principalmente,
na entrevista da travesti que foi internada após a aplicação do silicone industrial em mostrar
que estas pessoas muitas vezes sabem dos perigos que envolvem o processo, não se tratando de
mera alienação delas, mas que o rito da bombação é de vital importância para a construção
destes corpos que elas estão dispostas a correr o risco.
A câmera, localizada próxima ao corpo da travesti, exibe quatro seringas cravadas em
seu quadril A bombadeira pressiona cada seringa e sentimos a força necessária para inserir o
líquido dentro do corpo. Vemos os calombos que se formam na perna da cliente e parte do
silicone e sangue saindo do furo quando as seringas são removidas. A bombadeira faz uma
massagem para espalhar o produto e a travesti grita de dor. A lente da câmera está sempre
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focada na área onde o produto está sendo injetado. Os rostos da bombadeira e sua cliente nunca
são mostrados. Talvez, em parte, seja para proteger suas identidades devido a ilegalidade do
processo, mas percebe-se um interesse em destacar o silicone entrando no corpo, já que, se a
montagem do corpo é a construção da pessoa travesti, esta cena é o feminino entrando no corpo.
Pelúcio (2009), em sua etnografia relaciona diversas vezes a questão do hormônio injetado com
a ideia do feminino no sangue, pois há esse imaginário entre as travestis de que o hormônio
limpa o sangue, à medida que, é o feminino nas travestis que as “purifica”. Assim, o silicone,
assim como os hormônios, é responsável por remover de seus corpos características que são
associadas ao masculino. Mais que um plano detalhe no silicone transbordando, é o foco na
feminilidade transbordando no corpo da travesti.
“Quando eu me transformei”, frase comum nas biografias recolhidas para este
trabalho, é um marco de um processo que tem um início um tanto difuso, é verdade,
mas associado a intervenções cada vez mais definitivas rumo à feminilização. Dentre
estas destaco a ingestão dos hormônios, pois é nesse momento que se passa a ter o
feminino “no sangue” (PELÚCIO, 2009, p. 213)
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Figura 42: Na sequência de imagens vemos o processo de aplicação de silicone industrial.

Bombadeira busca explorar territórios desconhecidos pela sociedade de forma a
promovê-los e retirá-los da esfera de invisibilidade, ao desnudar o cotidiano destas personagens
e ao mostrá-las como pessoas, que possuem seus sonhos, seus objetivos de vida como qualquer
outro ser humano. Vimos no último capítulo que a normalidade não é fixa, logo obras como
essa buscam integrar identidades vistas até então como monstruosas, ampliando o espectro
daquilo que é considerado normal. Há aqueles, porém, que não desejam uma integração e
buscam um rompimento com a norma e o fim da hierarquização de corpos. Os dois discursos
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são válidos e importantes para aqueles que os defendem. As discussões sobre gênero estão
dentro um campo em constante disputa, abrindo margem para um debate que ainda tem muito
a crescer no Brasil.
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Considerações Finais
Uma pergunta que vinha me inquietando há alguns anos: onde estão as travestis e
homens e mulheres transexuais no cinema brasileiro? Como vimos, a maior parte das pesquisas
sobre gênero e sexualidade no nosso cinema são centradas na figura gay masculina cisgênera,
portanto esse questionamento já se chocava numa primeira barreira. Um segundo entrave
encontrava-se na complexidade da pergunta, afinal trata-se de uma questão que poderia propor
reflexões sobre representações e representatividade, além de discussões que poderiam ir além
da presença de personagens e/ou atores e atrizes trans como envolver diretores, roteiristas e
todo um corpo técnico por trás da produção de longas, médias e curtas-metragens. Após a
delimitação do recorte, partiu-se para um mapeamento dos filmes realizados no Brasil com
personagens trans.
O processo de levantamento dos filmes traz um novo problema: como identificar estes
corpos? Na primeira fase desta investigação, percebeu-se a necessidade da elaboração de um
panorama histórico e analítico dos corpos trans não apenas no cinema brasileiro como também
na vida cultural do país. Ao pesquisar o processo de desenvolvimento das categorias travesti e
transexual como sujeitos políticos, que só vem, de fato, se concretizando nas últimas décadas,
compreende-se que há todo um imaginário nacional que interpreta estas identidades, colocandoas num limite tênue com outras categorias identitárias que perturbam as normas de gênero.
Logo, para pensarmos sobre o corpo trans no cinema brasileiro, precisamos pensar que, assim
como no espaço fora das salas de cinema, estas identidades vêm conquistando lentamente uma
maior visibilidade política sobre suas demandas nas obras cinematográficas.
Percebe-se na cultura mundial um grande fascínio pelos corpos que não se enquadram
nos padrões normativos. Vimos nos capítulos anteriores que, desde a Antiguidade, corpos
percebidos como monstruosos causam um misto de repulsa e atração na sociedade. De fato,
através do mapeamento realizado, vimos que, durante um período em que a cultura
heteronormativa dominava o circuito exibidor de filmes, havia o predomínio de obras que
retratavam estas diversas identidades que causam perturbações nas normas dominantes de
gênero sob uma perspectiva de monstruosidade, ou seja, ao mesmo tempo que estes corpos
eram, de certa forma afastados de suas humanidades, estes possuíam habilidade de causar um
sentimento de fascínio, entendido aqui como a qualidade de exercer uma forte atração, seja esta
pela curiosidade, compaixão e/ou desejo sexual, percebida nas análises no âmbito da trama e/ou
do discurso fílmico.
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A partir dos anos 90, um novo contexto histórico permitiu a ampliação de um tipo de
produção que, em diálogo com os movimentos LGBT do País, ampliam o espectro de
representação dos corpos trans no cinema brasileiro. Agora, com grupos políticos de Travestis
e pessoas transexuais mais empoderados e independentes, uma maior visibilidade sobre as
questões trans é percebida em nossos meios de comunicação. A representação das identidades
trans como alteridade monstruosa não cessa, sendo ainda muito presente em outros meios de
comunicação que não foram objeto de estudo nessa pesquisa, mas no cinema, o período é
marcado pela predominância de duas estratégias no que tange a representação desses corpos:
um discurso de humanização dos mesmos, visando uma maior inclusão destas categorias dentro
de um sistema heteronormativo; e um discurso, em diálogo com o queer, que busca romper com
qualquer sistema que visa a hierarquização de corpos.
A centralidade desta pesquisa está na ideia de categorias trans percebidas como corpos
monstruosos, como proposta por Jorge Leite Jr. Um dos objetivos desta pesquisa foi analisar
alguma recorrência deste conceito na nossa cinematografia, o que pôde ser confirmado através
de uma análise do mapeamento realizado. Outro objetivo foi investigar a construção dessa
monstruosidade cenicamente através da análise de três filmes de um período em que se percebeu
que a representação destas categorias como corpos monstruosos foi mais significativa,
comparando-a com um outro contexto histórico onde havia uma maior diversidade de olhares
sobre elas. Obviamente, a pesquisa possui algumas limitações devido ao recorte da mesma.
Os resultados obtidos através da análise do levantamento de longas-metragens
provavelmente seriam outros se estes abrangessem outras obras audiovisuais como curtasmetragens, obras de vídeo arte, etc. A escolha pelo longa-metragem deve-se por três motivos
igualmente importantes: pela limitação do tempo de uma pesquisa de mestrado, a dificuldade
de acessos a essas obras (dos mais de 80 longas mapeados, por exemplo, apenas consegui ver
em torno de 50 filmes, pois os outros encontram-se, em sua maioria, perdidos) e a decisão pelo
longa-metragem por ser um formato com maior penetração na população brasileira em geral.
Talvez como resultado de um levantamento focado em longas-metragens, esta pesquisa
constata os corpos trans vistos numa perspectiva de alteridade, mesmo que não necessariamente
monstruosa. Como dito, o foco desta pesquisa não está nos produtos audiovisuais que não sejam
longa-metragem, mas durante a elaboração desta dissertação, percebeu-se que nos últimos anos
têm surgido produtores de conteúdo que se identificam como pessoas transexuais ou travesti,
como o cineasta Cali dos Anjos, diretor dos curtas como Female to me(2015) e Taylor(2017),
este último fruto de um edital da Riofilme que ficou marcado como a primeira vez que um
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diretor trans não binário foi contemplado pelo edital da empresa pública vinculada à prefeitura
carioca 32; Miro Spinelli, diretxr do curta Trans*Lúcidx (2013), e Tertuliana Lustosa, autora do
curta performance Cuceta (2016). Que estas produções possam ser o ponto de partida para
aqueles que desejam investigar pessoas trans como produtores de discursos.
Percebe-se, então, que há cada vez uma maior visibilidade sobre os interesses das
diversas categorias que compõem o que nesta pesquisa chamou-se de corpos trans, dando
destaque para travestis e transexuais, mas o que falta - e talvez estejamos no início de um
caminho certo – é incentivar a inclusão de pessoas trans na produção audiovisual, tirando-as
do isolamento político e social, quebrando as hierarquias de poder para que estas conquistem
protagonismo e autonomia para falar, não somente sobre si, mas sobre o que lhe convier. A
diversidade de olhares só ocorrerá, de fato, quando houver uma diversidade em quem produz
esses olhares.
Esta pesquisa surgiu de um homem cisgênero que possuía uma curiosidade sobre estas
categorias no nosso cinema. Um olhar cis pode trazer algum tipo de limitação às análises, mas
esta pesquisa saiu em busca de uma resposta por não encontrar nenhum tipo de pesquisa sobre
isso no momento em que ela foi iniciada. Espero que o mapeamento de filmes e as análises
realizadas nesta dissertação possam trazer questionamentos e reflexões e que outras pesquisas
surjam para dialogar com as reflexões iniciadas aqui.

32

Fonte: http://www.revistaforum.com.br/2015/10/13/diretor-transgenero-ganha-edital-de-cinema-no-rio-dejaneiro/
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Anexo: Levantamento de filmes com personagens transgêneros
1

Filme: Augusto Aníbal quer casar
Ano: 1923
Direção: Luiz de Barros
Sinopse: “Augusto Aníbal decide se casar. Vendo Yara Jordão numa rua, segue-a com
seu Ford, mas ela escapa aos seus galanteios. Em outra rua, um carro cheio de moças
esperava por Yara. Aníbal as segue até a praia da Gávea onde, numa derrapagem do
carro, o ator é atirado ao chão. Ele perde os sentidos e as moças param para socorrê-lo.
Estonteado ele vê as moças ora como banhistas, ora como ninfas que dançam à sua volta.
Retornando à cidade as moças decidem curar a mania casadoira de Augusto Aníbal,
simulando um casamento entre o ator e o transformista Darwin. Após o casamento
Darwin despede-se de seu papel de noiva , voltando a falar e andar como homem.
Augusto Aníbal foge em ceroulas para o mar onde toma um hidroavião, indo procurar
sua noiva no céu. (Resumo do cine-romance publicado em A Scena Muda, 13.09.1923,
p. 6-7, 31)” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

2

Filme: Carnaval no Fogo
Ano: 1948
Direção: Watson Macedo
Sinopse: “Ricardo é diretor artístico de um hotel, Marina, sua namorada, é artista e
Serafim e Anselmo são empregados. Neste hotel, hospeda-se uma quadrilha que
aguarda a chegada de seu chefe, que não é conhecido pessoalmente e será identificado
graças a uma cigarreira que é encontrada por Ricardo. Mas tudo se atrapalha quando
Anselmo é tomado pelo chefe da quadrilha, até que, após inúmeras confusões, é
desmascarado. Mas antes que a quadrilha escape a polícia surge e restabelece a ordem.
(Resumo a partir de JCB/Chan)” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

3

Filme: Carnaval Atlântida
Ano: 1952
Direção: José Carlos Burle
Sinopse: Piro e Miro são dois malandros que apresentam ao dr. Cecílio, produtor da
Acrópoles filmes, o argumento de uma chanchada carnavalesca. O produtor, com a
intuição de fazer um filme sobre Helena de Tróia, recusa o argumento, mas termina por
empregar os dois como faxineiros. Em seguida, decidido a realizar seu filme sério, Dr.
Cecílio segue o conselho de seu secretário Augusto e contrata o professor Xenofontes,
um especialista em história antiga. Os dois malandros, dispostos a tudo por dinheiro,
se disfarçam de detetives e são contratados pelo Dr. Cecílio, que pretende desmascarar
o conde de Verdura, noivo de sua sobrinha Carmem. Eles descobrem que o conde de
Verdura é na verdade Tobias, o chofer de uma família rica. Mas o falso conde promete
um bom dinheiro aos dois após o casamento com Carmem, desde que eles não revelem
seu segredo. Além disso, os contrata para atrapalhar o romance de Carmem com o
professor Xenofontes. Como a produção não avança em razão das inúmeras confusões,
o secretário Augusto, junto com Carmem, Regina, a filha do dr. Cecílio, e o próprio
Xenofontes convencem o produtor a realizar uma comédia escrita pelo especialista em
história da Grécia. No fim, todos contribuem para a execução do filme. (Fonte:
Cinemateca Brasileira)
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4

Filme: Mulher de Verdade
Ano: 1954
Direção: Alberto Cavalcanti
Sinopse: “O malandro Bamba fratura o crânio numa disputa com a polícia. No hospital,
apaixona-se pela enfermeira Amélia, com a qual quer se casar, ao sair da prisão. Depois
de um último golpe, Bamba muda de vida e se casa com Amélia. Ela, no entanto,
precisa esconder o matrimônio, para não infringir o regulamento do hospital no qual
trabalha. Não satisfeita, aproveita os inusitados horários de trabalho para se casar com
um outro rapaz, levando uma vida dupla. Durante um incêndio, Bamba salva das
chamas sua própria mulher e uma festa é organizada para homenageá-lo. A ocasião será
decisiva para Amélia. ” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

5

Filme: Guerra ao Samba
Ano: 1956
Direção: Carlos Manga
Sinopse: "Em cidade do interior, um grupo de velhas puritanas resolve acabar com o
carnaval e o samba. Camacho, o marido de uma delas, apóia, embora o seu puritanismo
não o impeça de cortejar a criada. Pelo jornal, Porfírio fica sabendo que seu pai chegou
ao Rio para acabar com o samba. Libório, que preside uma escola de samba, informa
que esta irá concorrer ao carnaval. Com o intuito de vencer, ele trama um plano para
trapacear a orquesta de Silêncio, que também é um concorrente. Porfírio e Sônia não
gostam da atitude de Libório e impedem que ele vença desmascarando-o. Camacho que
havia sido preso é agora libertado. Todos vão assistir ao concurso. O samba de Porfírio,
interpretado por Sônia, ganha e todos passam a gostar de samba, inclusive Camacho e
as mulheres da liga. (JCB/Chan)” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

6

Filme: Os Dois Ladrões
Ano: 1960
Direção: Carlos Manga
Sinopse: “Jonjoca e Mão Leve são dois hábeis bandidos, sendo o primeiro um mestre
do disfarce e o segundo um ladrão que ajuda instituições de caridade. Juntos conseguem
roubar as joias de madame Fortuna, e em seguida as vendem para Gregório, um
receptador sem escrúpulos. Roberto, o irmão de Mão Leve, retorna subitamente da
universidade e anuncia casamento. Enquanto isso, a dupla de ladrões realiza outro
golpe. Roberto confirma o casamento para seu irmão Mão Leve e acrescenta que a luade-mel será custeada pelas joias herdadas por Teresinha, a noiva do rapaz e sobrinha
de madame Fortuna. Disposto a não atrapalhar a felicidade do irmão, Mão Leve decide
devolver as joias roubadas e tenta desfazer o negócio com Gregório, mas o receptador
recusa-se terminantemente. Mão Leve decide reavê-las a todo custo e termina detido
pela polícia, mas Gregório consegue escapar e embarca em um avião com destino a
Recife. A bordo do avião, Jonjoca, disfarçado de freira, recupera a maleta com as joias
e salta de paraquedas. Elas são devolvidas, Mão Leve desiste da carreira de ladrão e os
noivos partem felizes para sua lua-de-mel.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

7

Filme: Mulheres, cheguei!
Ano: 1961
Direção: Victor Lima
Sinopse: “Zeferino, gerente de um banco, posa de marido exemplar para o sogro e a
esposa, sendo debochado pelo cunhado que anda às voltas com companhias teatrais.
Uma noite, fica preso no interior do cofre do banco junto com duas secretárias que
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acompanham tradicionais 'festinhas'. Graças a um providencial assalto, Zeferino é
libertado sob chantagem dos bandidos. Numa festa grãfina, dada pelo sogro, as
mentiras do gerente são reveladas, mas a esposa consegue perdoá-lo. ” (Fonte:
Cinemateca Brasileira)
8

Filme: Rio a noite
Ano: 1962
Direção: Aloizio T. de Carvalho
Sinopse: A vida noturna do Rio de Janeiro inspirado em filmes europeus como 'Europa
de Noite', de Alessandro Blasetti. Apresenta shows das boites Drink's, Dancing
Avenida, Apache e Moulin Rouge, números musicais e de strip-tease do Au Bon
Gourmet.

9

Filme: Enfim Sós... Com o Outro
Ano: 1968
Direção: Wilson Silva
Sinopse: “O arrivista Ronaldo Abreu vive bem de suas falcatruas, mas é prejudicado
pela sua semelhança física com o irmão gêmeo Arnaldo, mero garção de restaurante
barato. Todos os casos amorosos de Ronaldo passam inadvertidamente para o garção
até que surge Helena. Os dois se interessam pela moça. Ronaldo, através do irmão, pede
Helena em casamento. Passam a lua-de-mel num hotel fora do Rio, o mesmo onde
Arnaldo está agora trabalhando. Enquanto Ronaldo, depois de brigar com a noiva, vai
jogar no cassino, o garção leva a primeira refeição para os recém-casados. Helena, que
ignora a existência de Arnaldo, o confunde com seu marido, e Cupido, mais uma vez,
arma uma de suas travessuras. ” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

10 Filme: O Homem que comprou o Mundo
Ano: 1968
Direção: Eduardo Coutinho
Sinopse: “José Guerra, humilde cidadão do país Reserva 17, procura ingenuamente
descontar um cheque de cem mil strikmas que recebeu de misterioso hindú e acaba por
lançar a confusão em um poderoso banco, onde um computador eletrônico, depois de
mostrar-se impotente para realizar a conversão da quantia, ordena sua detenção. Com
a revelação feita pelo sábio do país, as cem mil strikmas equivalem a dez trilhões de
dólares, as autoridades exigem que o dinheiro seja depositado no banco estatal e
ordenam o confinamento de José Guerra no interesse da segurança nacional. Isolado
numa fortaleza, casa-se secretamente com Rosinha. Em sua lua de mel, tem delírios e
se vê perseguido na Estátua da Liberdade e no Maracanã. José consegue iludir seus
opressores e empreende espetacular fuga, a pé, a cavalo, de patinete, na cidade e nas
selvas. Não pode parar. Buscará sempre uma liberdade que sempre lhe fugirá.” (Fonte:
Cinemateca Brasileira)
11 Filme: O Donzelo
Ano: 1970
Direção: Stefan Wohl
Sinopse: “Numa cidade provinciana, Nestor tem um "ataque erótico" e o pai resolve
promover um encontro do filho com a prostituta local. O rapaz fracassa, mancha a honra
da família e o pai o expulsa de casa. Por razões quase sempre alheias à sua capacidade
viril, o pobre coitado não consegue superar sua virgindade, nem mesmo na cidade
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grande para onde parte. Numa festa de granfinos, travestido, o donzelo consegue atrair
uma lésbica e lograr seu intento.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
12 Filme: A Casa Assassinada
Ano: 1971
Direção: Paulo César Saraceni
Sinopse: “A ruína econômica de uma família tradicional do sul de Minas Gerais, dá
forma a sua hipocrisia com a chegada de uma mulher que enfrenta toda o grupo para
preservar a própria dignidade.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
13 Filme: Orgia ou o Homem que deu Cria
Ano: 1971
Direção: João Silvério Trevisan
Sinopse: “Uma espécie de play-boy do mundo ocidental, após assassinar o pai, sai pelo
mundo. Em um cortejo vão se agregando um preso fugitivo, um intelectual que é
enforcado, um travesti, um anjo de asa quebrada, prostitutas, cangaceiro, até chegarem
à cidade grande.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
14 Filme: Uma verdadeira história de amor
Ano: 1971
Direção: Fauzi Mansur
Sinopse: “Um jovem engenheiro perfeitamente integrado no 'establishment' de nossa
sociedade, é atingido por uma paixão sem limites por um garoto. Nem os prazeres das
casas noturnas e a boemia ou o amor ilícito e até mesmo a dedicação de uma jovem
casadoura conseguem curá-lo desse amor impossível. Pelo contrário, aprofundam e
complicam ainda mais o conflito que lavra em seu íntimo. Ceder ao apelo da carne
mesmo ferindo a personalidade do garoto ou sufocar o seu desejo, fazendo triunfar o
amor sublime sobre o puramente carnal? São comoventes as peripécias do garoto de
origem humilde, um migrante, em luta pela sobrevivência na cidade grande. E como se
não bastasse, vê-se às voltas com as atenções do jovem apaixonado. A afeição que sente
pelo engenheiro impele-o para os braços deste, acreditando estar dando assim sequência
ao que há de mais sublime no amor nas suas mais variadas facetas. O garoto torna-se
um quebra-cabeças para o engenheiro. Mas um quebra-cabeças do qual não quer se
desligar em nenhuma hipótese. ” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
15 Filme: Os machões
Ano: 1972
Direção: Reginaldo Faria
Sinopse: “Didi, Teleco e Chuca vivem de armações para ganhar dinheiro e mulheres.
Denise encontra Chuca e o convida para um passeio. Chuca passa no bar onde seus
amigos estão e Denise acaba convidando todos para seu apartamento. Lá, descobrem
que a moça é um homem, Dênis, vestido de mulher. Dênis trabalha num salão de beleza
atendendo belas mulheres e madames ricas. Os amigos se interessam e começam a ter
aulas de comportamento feminino para agirem como gays e poderem trabalhar no salão.
Eles fazem um teste com Danúbio, dono do salão, e são aprovados. No trabalho, saemse muito bem exercendo diversas funções e aproveitam para conhecer todas mulheres
e madames que freqüentam o local. Didi recusa um convite de Dênis para trabalhar
num desfile e posteriormente abrir um salão. Teleco reclama de Danúbio e consegue
aproveitar seu trabalho de massagista para seduzir mulheres casadas. Chuca sai com
Dulce e Didi apaixona-se por Ana, filha de uma das madames que freqüenta o recinto.
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Chuca tenta seduzir Dulce mas não consegue, pois ela reluta em acreditar que ele é
realmente homem. Teleco, o massagista, se diverte com as mulheres e ainda ganha
dinheiro. Didi briga com um dos amigos de Ana. Dênis provoca Chuca, que, irritado,
tenta afirmar sua masculinidade implorando para que Dulce acredite que ele não é gay.
Teleco, bem de vida, passa a negar trabalho e convites e agora escolhe quem irá atender.
Chuca não consegue nada com Dulce, e isso o leva ao desespero. Didi e Ana conversam
e ela foge. Ele parte atrás dela e a alcança. Os dois transam em um bosque.Teleco
invade um desfile de Danúbio e no meio da confusão é baleado. Dênis e Chuca
organizam uma festa onde Chuca conhece uma bela loira. No dia seguinte, após uma
noite de amor e sexo, Chuca não consegue esconder a felicidade.” (Fonte: Cinemateca
Brasileira)
16 Filme: Ainda agarro esta vizinha
Ano: 1971
Direção: Pedro Carlos Rovai
Sinopse: “Em um superlotado edifício de quitinetes na zona sul carioca, moram
famílias, prostitutas, solteiros, jovens roqueiros, toda espécie de gente, inclusive Otávio
(Tatá), um desempregado, que faz bicos de redator de publicidade. Certo dia se muda
para o prédio Tereza, uma bela moça virgem, que vive com a madrinha, dona Olga, que
quer casá-la com Bob Simão, um advogado, ou com algum outro homem rico. Ela
proíbe qualquer proximidade da moça com Tatá, um pobretão. Isso não impede que
eles acabem se envolvendo. Bob Simão, acompanhado por um capanga brutamontes,
faz ameaças ao rapaz. Quando o advogado vai fazer o pedido de casamento a Tereza,
elas descobrem que Bob é um rufião e quer cafetinar Tereza, sem que a madrinha veja
algum problema nisso. Tatá e Tereza estão apaixonados e decidem se casar. Um dia
uma mulher casada adentra o apartamento do rapaz e eles começam a transar. Chega o
marido bravo e ciumento. Está ocorrendo uma mudança no prédio e um sofá está sendo
içado pela janela. Tatá e a mulher, nus, fogem por este sofá suspenso, e são vistos por
todos os moradores. Tereza, muito aborrecida, decide aceitar a proposta de Bob. Este
quer vendê-la a um rico escocês, mas ela consegue escapulir. O casal enamorado pede
desculpas um para o outro e tentam levar adiante a idéia do casamento. O cafetão e seu
capanga vão ao apartamento de Tatá para surrá-lo, mas este consegue vencer a briga.
Olga consente no casamento da afilhada. Na noite anterior às bodas, o noivo sai para
comemorar com os amigos, se embriagam e, quando o dia amanhece, ficam passeando
na barca Rio-Niterói. Tatá tira as calças e se atira ao mar. Tereza e todos os convidados
esperam o noivo na porta da igreja. Este aparece de cuecas, toma uma calça emprestada
e tem início a cerimônia. Tatá percebe que as alianças se perderam no mar e Tereza
desiste do casamento, indo embora. O rapaz fica deitado três dias, sem coragem para
nada, até saber que Tereza está de partida para o exterior com o escocês. Com seus
amigos vai até a igreja e buscam o padre para que termine de realizar o casamento. A
noiva segue para o aeroporto. Tatá, os amigos e o padre entram na pista em que o avião
manobra. Tereza dá o seu sim da janela do avião e o padre os considera casados.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
17 Filme: Macho e Fêmea
Ano: 1973
Direção: Ody Fraga
Sinopse: “O milionário Juliano busca novas emoções que lhe quebrem a monotonia da
vida fácil que leva. A oportunidade surge com a misteriosa aparição do professor Kunz,
misto de cientista e charlatão, estudioso de uma droga destinada a liberar a
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personalidade oculta das pessoas. Juliano resolve financiar a pesquisa e servir de
cobaia. Transforma-se numa bela mulher, Juliana. Acontece que tanto o professor
quanto o milionário perdem o controle dos efeitos da droga, gerando situações
complicadas e divertidas.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
18 Filme: Os mansos (episódio: O homem, a mulher, o etc)
Ano: 1973
Direção: Aurélio Teixeira
Sinopse: “O filme, tipico do cinema da pornochanchada, é dividido em três histórias
de “mansos”: “O Homem dos Quatro Chifres”, “A B… de Ouro” e “O Homem, a
Mulher
e
o
Etc.
Numa
Noite
de
Loucuras”.”
(Fonte:
www.historiadocinemabrasileiro.com.br)
19 Filme: O Marginal
Ano: 1974
Direção: Carlos Manga
Sinopse: “Um menino pobre torna-se marginal notório em adulto, após crescer em
instituições de caridade. Envolve-se com um grupo da alta sociedade e é preso por
assassinato. Ao saber que tem um filho de sua relação com uma vedete de teatro-revista,
decide mudar de vida. Mas logo retorna à vida criminal e é fuzilado por um pelotão de
polícia.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
20 Filme: A Rainha Diaba
Ano: 1975
Direção: Antônio Carlos Fontoura
Sinopse: “Do quarto dos fundos de um antro de prostituição o marginal Rainha Diaba
controla com mão de ferro o crime organizado da cidade. Para evitar que um de seus
homens de frente caia nas mãos da polícia a Rainha Diaba encarrega o chefete Catitu
de inventar um bandido perigoso e entregá-lo a polícia no lugar do homem procurado.
Catitu sai em campo e encontra nas bocas o pivete Bereco, um garotão de bom papo
que leva uma boa vida sustentado pela cantora de cabaré Isa. Catitu enrola Bereco e o
atrai para uma série de crimes projetando-o como perigoso meliante. Mas Bereco se
enche de vento na jogada e resolve entrar nas transas por conta própria, enfrentando a
Rainha Diaba. É a guerra das bocas.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
21 Filme: O roubo das calcinhas (episódio título)
Ano: 1975
Direção: Braz Chediak
Sinopse: “Quatro amigos resolvem assaltar um hotel de alta rotatividade na Barra da
Tijuca. Alfredo, um deles, se traveste e vai com Genaro, outro comparsa, fazer uma
vistoria no local, na qualidade de hóspedes. O leão de chácara fica enlouquecido por
Alfredo, pensando se tratar de uma mulher. No dia do assalto, Alfredo tem a
incumbência de seduzir o leão de chácara, para afastá-lo do local, enquanto os outros
rendem o porteiro e assaltam todos os hóspedes. Roubam jóias, roupas, dinheiro e cerca
de 50 calcinhas. Quando chegam em casa, cada um fica com um pouco de dinheiro e o
resto eles escondem dentro de um colchão. É Natal. A dona da casa, para agradar o
filho, dá-lhe uma cama nova. Quando eles descobrem o ocorrido ficam enlouquecidos
e saem atrás da antiga com o produto do roubo. Descobrem-na em posse de um grande
grupo de mendigos, que já havia encontrado o 'tesouro'. Eles se atracam com os
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mendigos e acabam perdendo até mesmo suas próprias roupas, voltando nus para casa.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
22 Filme: O Sexualista
Ano: 1975
Direção: Egydio Eccio
Sinopse: “Seu Casemiro está muito doente, à beira da morte. Ele chama por seu único
sobrinho, Fábio. Ninguém sabe do paradeiro do rapaz. A empregada da casa nunca o
viu. Fábio é um escritor pobre e desempregado, que acabou de ser despejado de onde
mora. Ele consegue um trabalho de dicionarista, para elaborar um dicionário do sexo.
Como não tem casa, não tem onde escrever. O editor só lhe dará um adiantamento
depois de dez páginas prontas. Fábio vai viver no Bordel de Zizica, onde é muito
querido. A polícia aparece por lá e leva todo mundo preso. Na cadeia o delegado manda
chamá-lo, porque recebeu um telex procurando por notícias suas, por causa do tio
moribundo. Seu Casemiro tem muitas ações da Petrobras e está milionário. O rapaz
herdará esta fortuna. Fábio passa a morar com o tio. De uma hora para outra o doente
tem uma súbita melhora e volta a gozar de boa saúde. O sobrinho, contando com a
herança, propusera sociedade a vários comerciantes locais e tenta apressar a morte do
tio, com muitos exercícios físicos e feijoadas noturnas. Um vizinho rico e
inescrupuloso, da alta sociedade, lhe convida para uma festa, a fim de apresentar-lhe a
sobrinha. Eles estão de olho em sua herança. Fábio passa a namorar a vizinha rica.
Apesar de tudo, ele continua a escrever seu dicionário erótico. Ele quer levar seu tio
para uma noitada. Procura Gina, sua ex-amante, que se propõe a apresentar-lhes Candy.
Casemiro e o sobrinho vão até a boate, onde a moça faz shows. Gina e Fábio vão
embora e deixam o velhote com Candy. Casemiro só volta para casa no dia seguinte.
Ele se apaixona pela moça. Ela lhe propõe casamento. Fábio está prestes a perder a
herança. Ele vai desabafar com o tio da namorada que passa a não aprovar mais o
namoro. A moça também não o quer mais. No dia do casamento de Casemiro, Candy é
desmascarada. Ela é um travesti. Tio e sobrinho partem de navio para uma viagem à
Europa, acompanhados da cafetina Zizica e algumas prostitutas, que intentam cansar o
velho, para ver se ele finalmente morre” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
23 Filme: O Mulherengo
Ano: 1976
Direção: Fauzi Mansur
Sinopse: “A Banda dos Peregrinos instala-se numa pequena na cidade do interior.
Alípio, um de seus integrantes vive para duas paixões: mulheres e música. Morto pelo
pai de uma das vítimas de seus caprichos donjuanescos, Alípio se vê às voltas com um
anjo que só lhe permitirá a entrada no Paraíso se reparar o mal que causou a todas as
donzelas, durante sua vida material, arranjando um jeito para que todas se casem e
sejam felizes. Alípio, sempre sob a fiscalização do anjo, procura uma a uma suas
vítimas e as faz esposas de seus colegas de banda. O anjo, encarnado para poder cumprir
sua missão de fiscal, passa a ter sentimentos de mulher, apaixonando-se pelo
incorrigível mulherengo. ” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
24 Filme: A Mulata que queria pecar
Ano: 1978
Direção: Vitor de Melo
Sinopse: “Três casais se encontram em situações diferentes: Bibi e Jonas dão entrada
num processo de desquite, por incompatibilidade de gênios; Renato e Márcia levam a
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vida como podem, adiando o inevitável desfecho de uma separação; Serginho e a noiva
estão apaixonados e se preparam para o casamento. Seis meses depois, Serginho
convida os amigos Jonas e Renato para sua despedida de solteiro. Após as
comemorações, os três amigos se dirigem à casa de Bibi, a fim de apanharem as malas
de Jonas, já desquitado. Mas Bibi comemora seu desquite com uma grande festa e
Serginho e Renato acabam entrando na orgia. Jonas, que ainda ama Bibi, consegue tirála da festa para se reconciliarem poeticamente, de madrugada, na praia. A polícia acaba
com a festa e prende todos os participantes. Serginho desiste do casamento e Renato e
Márcia se separam, sob os aplausos histéricos da sogra. ” (Fonte: Cinemateca
Brasileira)
25 Filme: Amor Bandido
Ano: 1978
Direção: Bruno Barreto
Sinopse: “Numa casa de shows eróticos que também funciona como bordel, o detetive
Galvão se deprime ao ver sua filha de 17 anos trabalhando como prostituta. Ao chegar
em casa liga para um serviço de auto ajuda e confessa ao atendente ter sido obrigado à
expulsá-la de casa aos 13 anos de idade. Na manhã seguinte investiga um crime,
terceiro de uma série de assassinatos cometidos da mesma forma: o assassino mata o
taxista, rouba seu dinheiro, fecha os vidros, trava as portas e liga o rádio. Do outro lado
da cidade, em Copacabana, Marlene, travesti desiludido no amor, suicida-se após ter
sido abandonado pelo garoto Toninho. Marlene dividia o apartamento com Sandra,
filha do detetive. Ao ficar sabendo do suicídio da amante, Toninho vai até o
apartamento resgatar uma foto na qual aparece junto ao travesti. Lá conhece Sandra a
quem acaba forçando um ato sexual. Na mesma noite, o garoto a visita na boate. Os
jovens transam e iniciam um romance. Certo dia, Galvão contrata Solange, amiga de
Sandra, para um programa a fim de sondar a vida da filha. Ela lhe conta que Sandra
está saindo com um garoto. Mais um taxista é morto gerando uma crise dentro da
polícia e pânico entre os taxistas. À noite, Toninho visita sua namorada. Propõe à garota
que largue a prostituição e trabalhe junto com ele. O casal entra num táxi. Durante a
viagem Toninho dá um tiro no taxista, rouba seu dinheiro, tranca as portas e fecha os
vidros revelando à garota qual é o seu trabalho, mas a ação é assistida por um mendigo.
Deflagra-se uma greve convocada pelo sindicato dos motoristas profissionais que
reinvidica maior segurança no trabalho. Toninho descobre que Sandra é filha do
detetive. Quando ela sai do bordel ele a intercepta. Vão a um motel. O mendigo presta
depoimento a polícia. Através do retrato falado, Galvão descobre que o assassino é seu
genro. Vai até a casa da filha, a leva até um terreno baldio onde a garota é espancada
até confessar que irá se encontrar com o garoto. Toninho mata mais um motorista. Na
porta do bordel, Toninho toma um tiro nas costas, entra cambaleando, abraça Sandra e
cai no chão; o detetive dispara mais três tiros à queima-roupa. Sozinha, Sandra chora.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
26 Filme: Ele, ela, quem?
Ano: 1978
Direção: Luiz de Barros
Sinopse: “Após ser deixada em um pensionato para moças devido à uma viagem de
seu pai, um rico empresário, Elvira passa a chamar a atenção de suas amigas por causa
de seu comportamento suspeito. Após um exame de rotina, o inesperado é revelado: a
menina é um homem hermafrodita.” (Fonte: Adorocinema.com)
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27 Filme: O Gigante da América
Ano: 1978
Direção: Julio Bressane
Sinopse: “O Gigante da América conta ironicamente a trajetória da alma de um caboclo
pelo inferno, purgatório e paraíso. Nesse périplo ancestral pela América cuja rota supõe
ter sido indicada pelo poeta Dante (de quem vê apenas uma sombra vulto num corredor
imaginário), a alma encontra alguns fantasmas de figuras notáveis do Novo Continente,
fazendo e ouvindo discursos memoráveis. No início dessa viagem sem retorno, nosso
herói vê jogada ao chão, coberta de lama verde e amarela, uma loura oxigenada que
clama por piedade. Logo a toma nos braços, e saem em caminhada pela selva. Depois,
atravessam uma cidade fantasma e, na saída, oferece a ela uma viagem num barco
imaginário. Mas antes de partirem, ela pede para ir ao paraíso. O gigante, então, invoca
poderes extraterrenos e, subitamente, se vê fora do mundo. Sai do natural e penetra num
ambiente estranho, deserto e arenoso. Uma lenda branca resplandece entre as dunas e
o atrai. Ele entra, mas a barraca está vazia: habita-a um espírito. A viagem continua.
Chegam enfim ao cais, fazem fotos num lambe-lambe e se ajeitam para o embarque. Já
a bordo, na sala de estar do barco-fantasma, o gigante conhece dois personagens
obscuros: Aires, o conselheiro, e seu amigo Lira Barata. Pouco depois, encontra o
comandante, alguns tripulantes anônimos e até Carlos Gardel, cantando... a alma do
caboclo e sua companheira, então, pulam do barco. Atravessam a bruma e de repente
tudo se transforma em floresta. Na tela, surge a inscrição: Semelhante sem Semelhante.
E a mulher se despede - o gigante não quer mais sua companhia. Diante desse mundo
sem fim, o gigante foge para o sertão brasileiro. Mais velho e com o corpo coberto de
sífilis e ferimentos, aparece sentado às margens do São Francisco - é o paraíso. Cabeça
grisalha, charuto entre os dentes, o gigante começa a jogar cartas com o brilho da luz
que cintila nas águas do rio. O jogo corre. A luz toma conta do quadro, possui a tela
completamente. O gigante desintegra-se. É só luz.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
28 Filme: República dos Assassinos
Ano: 1979
Direção: Miguel Faria Jr.
Sinopse: “No Rio de Janeiro, na década de 70, um grupo de policiais atua como
esquadrão da morte. Este grupo de elite foi criado pelo próprio governador do Estado
com o apoio do senador Gilberto Martins. O senador é dono de um jornal que dá enorme
cobertura às ações de Matheus, um dos chefes do grupo. Matheus tivera um caso com
Marlene Graça, atriz e cantora de cabaré que se sente prejudicada pela má reputação do
policial. Com dificuldades para conseguir um papel num filme e desiludida com
Matheus, que arranjara outra garota, ela entra para uma seita evangélica. O esquadrão
da morte com suas execuções sumárias acaba por levantar forte suspeita de um
promotor público, que descobre o envolvimento do grupo com extorsão, narcotráfico,
roubo e outros crimes.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
29 Filme: Eu te amo
Ano: 1980
Direção: Arnaldo Jabor
Sinopse: “Paulo, um industrial às voltas com o processo de falência de sua empresa,
vive recolhido em seu apartamento fantástico de frente para a Lagoa Rodrigo de Freitas,
tudo o que lhe resta de sua fortuna. Ele está terminando um caso de amor com Bárbara,
uma médica que o abandona para viver com um cardiologista. Solitário, ele telefona
para Maria, uma mulher que conheceu na rua e que se disse prostituta. Maria vem ao
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seu encontro mas, por sua vez, também está tentando esquecer seu caso com Ulisses,
um aviador casado. Cada um representando seu papel, aos poucos eles vão percebendo
que a relação está se transformando em algo muito sério e afetuoso. Paulo sai de casa
na manhã seguinte, deixa Maria sozinha no apartamento, com o dinheiro sobre a mesa.
À noite, quando volta, ainda a encontra em casa, como a deixara de manhã. Eles abrem
o jogo um com o outro mas, depois de confissões e acusações, acabam se separando.
Paulo, desesperado, vaga por Ipanema e tem uma aventura com um travesti, antes de
aceitar o fato de que está amando novamente. Essa descoberta é marcada por uma
explosão de alegria entre os dois: cumprindo um ritual de amor, Paulo e Maria cantam
e dançam na rua molhada de chuva, no meio da noite” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
30 Filme: Giselle
Ano: 1980
Direção: Victor de Mello
Sinopse: “Giselle, depois de anos estudando no exterior, retorna ao Brasil e encontra
seu pai, Luccini - um rico criador de cavalos - casado com Aidée. A madrasta se
apaixona por Giselle. Durante umas férias passadas na fazenda, chega Serginho, filho
do primeiro casamento de Aidée. Inicia-se então um jogo de relações amorosas entre
Giselle, Serginho, Aidée e Ângelo, o capataz, jogo esse que Luccini finge não perceber.
Giselle, um dia, conhece Ana, uma ex-exilada política, médica, que participa
ativamente de uma organização clandestina. As duas vivem um apaixonado romance.
Giselle abandona a família e vai viver com Ana, até o dia em que esta morre
tragicamente. Giselle, assim, volta para casa. Ângelo vai para o Rio trabalhar com
Luccini, reiniciando as relações com seus parceiros, onde não existem regras para o
prazer. Mas todos acabam fartando-se dessa vida. Num jantar, onde se comemora a
dissolução da família, cada um decide escolher seu camiho próprio: Giselle volta à
Europa, Ângelo torna-se gigolô nos Estados Unidos. Serginho faz shows de travesti,
Aidée passa a levar uma vida ainda mais desregrada e Luccini assume seu
homossexualismo.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
31 Filme: Pixote, a lei do mais fraco
Ano: 1980
Direção: Hector Babenco
Sinopse: “Dito, Lilica, Chico e Pixote - este de apenas dez anos - vivem a dura realidade
do menor carente num reformatório em São Paulo, junto a outros garotos abandonados
como eles, sendo que alguns já com passado criminal. Revoltados com a violência e as
injustiças dos administradores da instituição, os quatro resolvem fugir. Lá fora,
conhecem um traficante que os utiliza como portadores de drogas para o Rio de Janeiro,
para onde vão clandestinamente num trem de carga. Inexperientes, são trapaceados;
Chico morre e Pixote comete seu primeiro assassinato. Sem a droga e sem dinheiro,
eles voltam para São Paulo. Encontram Sueli, uma prostituta, com a qual negociam um
acordo: ela atrai fregueses e eles os assaltam. Dessa maneira, vivem dias perigosos e
alegres. Lilica vai embora. Dito morre num acidente provocado por Pixote. Sozinho
com Sueli, o garoto encontra nela um tipo de amor que nunca conhecera antes. Mas
isso também não dura. Rejeitado, ele sai armado para enfrentar a cidade grande.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
32 Filme: Gugu, o bom de cama
Ano: 1980
Direção: Mario Benvenuti
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Sinopse: "Gugu é um costureiro homossexual que trabalha com sua mãe em seu ateliê.
Ela faz de tudo para arranjar-lhe uma esposa, apesar da condição de Gugu. Depois de
muita insistência, ele acaba casando com Sônia, com quem tem um filho. Um dia não
aguentando mais aquela situação duvidosa, ele abandona a casa e vai para o Rio de
Janeiro, onde monta outro ateliê, levando assim a vida que sempre quis. Depois de
alguns anos, ele recebe a notícia de que sua esposa falecera. Resolve voltar para a sua
terra, reencontrando seu filho Régis, também costureiro homossexual. Os dois passam
a morar juntos. Mas, envergonhados de sua condição, escondem suas verdadeiras
preferencias sexuais. Isso leva a muitas situações cômicas, pois os dois são
constantemente assediados pelas mulheres, das quais sempre fogem. Chega o carnaval,
pai e filho se encontram, travestidos, no Baile dos Enxutos. Só aí resolvem assumir o
que tanto esconderam: o pai trata o filho de filhinha e o filho chama o pai de mamãe."
(Guia de Filmes)
33 Filme: Os rapazes das calçadas
Ano: 1981
Direção: Roberto Mauro
Sinopse: “Luís, homem de certa idade e homossexual, em suas andanças pelos locais
de prostituição da cidade, envolve-se com ou presencia os atos praticados pelos rapazes
que se vendem nas calçadas ou roubam e matam para sobreviver.” (Fonte: Cinemateca
Brasileira)
34 Filme: Viagem ao céu da boca
Ano: 1981
Direção: Roberto Mauro
Sinopse: “Nilo Barrão rouba um carro da companhia telefônica e assalta a mansão de
Mara, esposa de um industrial em férias. Ninfomaníaca, ela exige que Nilo a violente,
mas ele satisfaz apenas parcialmente seus desejos, pois prefere arquitetar violências
físicas contra Paula, travesti que mora na mesma casa. A chegada de um recenseador
míope interrompe, por instantes, o jogo sadomasoquista. Terezinha, sobrinha adotiva
de Mara, ao regressar da escola, é desvirginada, com seu consentimento, por Nilo.
Paula, transformada repentinamente em feiticeira, resolve se vingar: castra o assaltante,
que acorda, assustado, numa cadeia. O delegado, neste momento, com risadas sádicas,
vem buscá-lo para mais uma sessão habitual de tortura.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
35 Filme: O Sequestro
Ano: 1981
Direção: Victor Di Mello
Sinopse: “"Insatisfeito com o casamento e coberto de dívidas, o proprietário de uma
pequena indústria de couro na Baixada Fluminense, Pedro Pereira, mancomunado com
dois de seus funcionários, Daniel e Maurílio, além de Alice, amante e secretária, força
o seqüestro do filho Zezinho, única de suas crianças a saber da ninfomania da mãe.
Pedro, antes de avisar a polícia do rapto, entra em contato com a imprensa e espera com
o ato a solidariedade da sociedade para conseguir a importância exigida pelos
seqüestradores e, assim, fugir com a amante e esse filho. O sequestro se dá na residência
de Pedro, no bairro de Santa Teresa, e é investigado pelo delegado Marcondes, Argola
e Vilarinho, inescrupulosos e corruptos. Como forma de vingar o mau tratamento que
recebe do chefe, Argola ridiculariza Marcondes diante de jornalistas e por isso é
afastado do caso. Pedro consegue o dinheiro do resgate através de uma conta corrente
aberta a depósitos da comunidade pelo diretor de um banco que tencionava lançar,
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depois que o menino fosse salvo, a Caderneta de Poupança Zezinho. Marcondes
descobre o plano do industrial e o força a dividir o montante adquirido em troca de sua
não punição. Argola percebe a trama e ameaça denunciar o golpe; apavorado o
delegado tem um ataque cardíaco fulminante e o dinheiro fica para Argola, além de
passar a titular." (Guia de Filmes)” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
36 Filme: Beijo na Boca
Ano: 1982
Direção: Paulo Sérgio de Almeida
Sinopse: “Uma garota de Copacabana enamora-se de um misterioso rapaz. Quando é
pega com tóxicos, acaba sendo expulsa da casa dos pais e vai morar com o namorado.
Este, influenciado por um primo, parte para investimentos em cocaína. O amor louco
cresce em meio a drogas e revólveres e, para amenizar o ciúme do rapaz, os dois
decidem matar os ex-namorados da moça.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
37 Filme: Rio Babilônia
Ano: 1982
Direção: Neville d’Almeida
Sinopse: “No Rio de Janeiro das praias e favelas, das atrações turísticas e da miséria,
Marciano é acordado em seu apartamento pelo telefonema de uma agência de relações
públicas, que o convida para recepcionar Liberato (Mr. Gold), industrial afastado do
Brasil há vinte anos, que, na verdade, é um traficante internacional de ouro. Vera
Moreira, jornalista, importuna Liberato com perguntas a respeito do contrabando de
ouro no norte do país. Este resolve que ela deve ser eliminada o mais breve possível.
Marciano procura Solange, transmite-lhe confiança e acabam se amando. Marciano
inicia sua nova tarefa, encontrar Linda Lamar, que vem ao Rio lançar um produto de
sua grife. Com o contrato cancelado, Linda pede a Marciano que lhe compre mil dólares
de cocaína. Este vai ao morro e procura o traficante Sabará, mas são interrompidos por
uma batida policial e assaltados. Solange morre num desastre com um avião
monomotor. Liberato passa a festa de réveillon na casa de Cláudia e Eduardo, onde
todas as extravagâncias são permitidas e termina a noite nos braços de um travesti, ao
som dos versos de Pablo Neruda. Marciano amanhece o dia na praia, entre os despojos
de Iemanjá.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
38 Filme: Elas só transam no disco
Ano: 1983
Direção: Ary Fernandes
Sinopse: “Dr. João, delegado que chega à delegacia para mais um dia de plantão, depois
de uma noite cheia de problemas, quando nem mesmo conseguiu fazer amor com a sua
fogosa esposa, encontra, para começar, o caso de um tal objeto não identificado, um
disco voador, que andou apavorando a cidade durante a noite. Um travesti, testemunha
ocular de uma das aparições do estranho objeto, jura que viu um sujeito de mais de três
metros de altura, vestido de prata. Mas o delegado não crê muito nisso, principalmente
porque já tem problemas demais, e a coisa começou a transformar seu dia num
verdadeiro inferno quando esborrachou-se na rua, sujando o terno, agravando-se com
a notícia, pelo telefone, de que sua sogra chegou para ficar seis meses em companhia
do casal. O assistente Pedro, informa que os xadrezes estão sem condições de uso, o
que leva o delegado a mandar colocar todos os presos numa só cela, inclusive o travesti,
para divertimento dos marginais que lá já estão. No final do expediente, Dr. João e
Pedro saem para averiguar o caso do tal disco. Não sabem no entanto, que o objeto
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causador de tantas confusões é um dos pontos chaves de um espetacular filme
pornográfico que um diretor genial está relizando. O disco sumiu, levando um
grandalhão fantasiado de ser interplenatário, que apavorou meio mundo. Encerra-se a
estória com toda a equipe de filmagem na cadeia, por pertubação de ordem.” (Fonte:
Cinemateca Brasileira)
39 Filme: A próxima vítima
Ano: 1983
Direção: João Batista Andrade
Sinopse: “Prostitutas foram mortas a golpes de faca e de navalha, e os assassinos nunca
foram descobertos. Cinco personagens envolvem-se com os crimes: David, repórter de
televisão destacado para cobrir os assassinatos; Luna, prostituta, uma das possíveis
vítimas do assassino que escreve com sangue o nome de suas futuras vítimas; Guido,
filho de italianos que vive de pequenos biscates pela boca; Nego, apontado pela polícia
como o provável assassino e Dr. Orlando, o delegado.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
40 Filme: Bobeou.... Entrou
Ano: 1984
Direção: Antônio Meliande
Sinopse: "Carlito é um office-boy de luxo. Cunhado do patrão, chega tarde ao serviço,
destrata os demais colegas e faz chantagem com o próprio cunhado para não contar à
sua irmã suas peripécias sexuais com as secretárias. Na verdade, Carlito é tão gaiato,
que às vezes sonha estar transando com a própria irmã. É bom que se diga que Carlito
foi o causador do casamento da irmã, preparando uma armadilha para que seu pai
flagrasse a irmã e o cunhado em colóquio amoroso quando estes eram namorados. Um
dia, Carlito chega ao escritório e flagra o cunhado transando com uma das secretárias.
Isso foi demais. Aquilo que antes era suposição, agora torna-se fato consumado. Carlito
imediatamente consegue um substancial aumento de salário, uma tarde de folga e ainda
duzentos mil cruzeiros de gratificação, tudo isso para ficar de boca calada. Com a grana
no bolso, Carlito sai para tirar a 'barriga da miséria'. Em primeiro lugar vai ao cinema
onde logo arranja uma confusão dos diabos provocando uma das pessoas que estava no
cinema. Em seguida, aceita os carinhos do lanterninha 'gay', para finalmente ser
colocado para fora do cinema por 'desrespeito'. Com fome, Carlito vai a um restaurante
caro e pede vinho e o prato mais caro do cardápio. Logo ele imagina uma forma de não
pagar a conta. Quase no fim do lauto almoço, coloca um cabelo seu no prato e faz um
escândalo, saindo sem pagar a conta. Satisfeito, Carlito vai a uma casa de massagens
onde o gerente é um anão preto. Desde o princípio, Carlito atazana a vida do anão com
todo o tipo de piadas. Garotas e mais garotas são levadas à suite de Carlito e ele satisfaz
a todas elas, pagando-as regiamente. Cansado, Carlito resolve ir embora. Na portaria,
lhe é apresentada uma conta quilométrica. Carlito já está sem dinheiro, uma vez que
pagou às garotas. O gerente não quer saber das desculpas de Carlito e chama o
segurança, um negrão com mais de dois metros. Vão todos ao escritório do cunhado de
Carlito para que ele pague a conta. Acontece que nesse meio tempo, o cunhado foi
avisado que sua mulher havia fugido com o tintureiro. Carlito implora mas o cunhado
nega o dinheiro. O segurança abaixa então as calças de Carlito e aplica-lhe um
'corretivo'. Mas Carlito acaba gostando do corretivo e acaba se travestindo, fazendo
ponto na 'boca' da cidade e sendo cafetinado pelo anãozinho preto. (Concine/Ficha
Técnica)” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
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41 Filme: Além da Paixão
Ano: 1984
Direção: Bruno Barreto
Sinopse: “Fernanda e Roberto, casal da classe média-alta paulista. Ela, arquiteta e ele,
advogado. Têm dois filhos: Bia e Pedro. São felizes. A família se prepara para o Natal.
Abalada com a morte do pai, Fernanda sofre de insônia e tem pesadelos. O último a
impressiona muito: estava num cabaré dançando com uma mulher que, ao final do
sonho, se revela um homem. No outro dia, vai ao escritório, almoça com Paula, amiga
dos tempos de colégio, e comenta o sonho. A caminho do apartamento de uma cliente
no centro de São Paulo, atropela um rapaz. É Miguel, 24 anos, que sobrevive
trabalhando num show de travestis no Café Concerto "La Bombonière". É um virador.
Transtornada, ela o socorre e acaba sendo roubada por Miguel em dinheiro e em uma
caixa de ouro. Fernanda procura Miguel após encontrar no carro uma carteira de
fósforos com o endereço do Café Concerto. Assiste fascinada ao espetáculo,
arrependida de ter ido. No show trabalham Miguel e Bombom, travesti de trinta e
poucos anos com quem vive e está muito feliz por ter recebido convite para atuar em
Paris. Fernanda diz a Miguel que pode ficar com o dinheiro, mas quer de volta a
caixinha de ouro que pertenceu a seu pai. Em meio à festa do Natal junto à família,
Fernanda se sente distante. Voltando ao apartamento de sua cliente é surpreendida com
a presença de Miguel. Ele lhe devolve o dinheiro com um buquê de flores. Fernanda se
sente irritada e fascinada. Começa o envolvimento. Não resistindo, Fernanda volta a
procurar Miguel e segue com ele, levando Bombom a Santos, para seu embarque a
Paris. Encontram Ratinho, companheiro de infância de Miguel, ex-presidiário,
tripulante de um veleiro. É cada vez mais atraída por Miguel e, ao mesmo tempo,
amedrontada por sua violência. Terminam a noite juntos num hotel. No dia seguinte
pegam o carro e Miguel promete levá-la "ao paraíso". No caminho, param na casa de
uma mulher a quem dá o dinheiro que lhe fora emprestado por Fernanda, recebendo um
pequeno pacote. Na estrada, são interceptados pela polícia que suspeita do seqüestro de
Fernanda. A viagem segue cheia de acidentes e violência. Fernanda, enamorada, não
se dá conta do seu envolvimento em situações graves. Chegando ao litoral, ao clima de
violência se soma um clima de sedução, de desejos mútuos e de medo, que culmina
com o envolvimento total de Fernanda. Na manhã seguinte, ela se dá conta de que fora
longe demais: além da paixão.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
42 Filme: Volúpia de Mulher
Ano: 1984
Direção: John Doo
Sinopse: “A jovem filha de colonos é expulsa de casa ao perder a virgindade. Na
capital, recusa-se a aderir à prostituição e, vagando sem destino, é acolhida por um
travesti já meio decadente. Ao dar a luz, conhece um arquiteto e pintor muito rico que
lhe oferece emprego como modelo. Do trabalho, nasce forte relacionamento entre eles.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
43 Filme: Sexo dos Anormais
Ano: 1984
Direção: Alfredo Sternheim
Sinopse: “Numa casa de campo, o psiquiatra Daniel, sempre auxiliado pela mulher e
um atendente, passa a tratar de duas novas pacientes. Uma é Mirian, jovem de classe
média, que lá chega levada pelo seu ex-namorado, por estar em descontrole emocional
e erótico, após o término do namoro. A outra é Jessica, um travesti, em conflito
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existencial e angustiada pela intensa vida erótica que está levando.” (Fonte: Cinemateca
Brasileira)
44 Filme: Sexo Livre
Ano: 1985
Direção: Alfredo Sternheim
Sinopse: “Miriam está sendo enterrada sob os olhares de seu marido Tato, dos amigos
e da mãe. Esta acusa o genro de não ter sido um bom marido; caso fosse, Miriam não
teria morrido num motel com outro. Mas, segundo os amigos Tônia e Tom, a falecida
vivia forte crise de ninfomania, daí aproveitar as ausências do marido, que, como
médico, dava plantão noturno no hospital. Tato custa a se conformar com o que
aconteceu. Ao mesmo tempo, Tônia revela-se enjoada de seu casamento com o voyeur
Raul, enquanto o travesti Jéssica, também separada do marido Roberto, sente saudades
do tempo em que era Zezinho, quando tinha relações com o camponês Celso. Um a um,
todos vão recordando passagens de suas vidas e os motivos pelos quais Miriam teria
morrido.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
45 Filme: Anjos da Noite
Ano: 1986
Direção: Wilson Barros
Sinopse: “Um vasto painel fragmentado sobre uma noite da metrópole. Uma série de
pessoas - uma ex-manequim negra, um diretor teatral, um homossexual, uma atriz
decadente, um gigolô, um transformista, uma estudante de sociologia, um sujeito misto
de gangster e delegado corrupto, entre outras - estão relacionadas com dois crimes
aparentemente gratuitos e impunes até o amanhecer. ” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
46 Filme: Vera
Ano: 1986
Direção: Sérgio Toledo
Sinopse: “Vera passou a adolescência em um internato onde, para se impor,
desenvolveu uma personalidade masculina. Ao sair de lá, arranja um emprego, conhece
Clara e, ao tentar se aproximar dela, radicaliza seu comportamento de homem. No
entanto, a estratégia psicológica não surte efeito e Vera, acuada e solitária, procura
redefinir sua identidade, encontrar um lugar no mundo.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
47 Filme: O macho, a fêmea & cia
Ano: 1986
Direção: Mario Vaz Filho
Sinopse: “Pornô trash cômico e inacreditável se passando no início dos tempos, com
direito à participação de Deus (voz off), e da cobra.” (Fonte: Cinemateca Brasileira)
48 Filme: Meninas, Virgens & P (Troca de Óleo)
Ano: 1986
Direção: Sady Baby e Renato Alves
Sinopse: “O sádico Rombo sai da cadeia decidido a se vingar de todos os seus
comparsas, principalmente do marginal D.K.V., que teria roubado todo seu dinheiro.”
(Fonte: filmeow.com)
49 Filme: No Rio vale tudo
Ano: 1987
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Direção: Philippe Clair
Sinopse: “Irmãos gêmeos chegam ao Rio durante o Carnaval. Um é padre, que vai
trabalhar em uma paróquia; o outro, um traficante, numa viagem de negócios para
vender cocaína. Cada um deles não sabe da presença do outro. As pessoas sempre
entram em contato com o irmão errado. O traficante acaba se relacionando com a chefe
de um grupo de contrabando. Tudo vai bem até ele descobrir que a chefe é um homem.”
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
50 Filme: Douleur d'amour
Ano: 1988
Direção: Pierre-Alain Meier e Mathias Kalin
Sinopse: “Documentário suíço-brasileiro baseado na entrevista de cinco mulheres
trânsgêneras: Thelma Lipp, Condessa da Nostromundo, Andréia de Maio, Brenda Lee
e Claudia Wonder” (Fonte: Cinemateca Brasileira)

51 Filme: A Dama do Cine Shangai
Ano: 1988
Direção: Guilherme de Almeida Prado
Sinopse: “Numa noite de chuva, Lucas, um corretor de imóveis, entra num velho
cinema do centro de São Paulo para assistir a um filme policial. Na sala escura, conhece
Suzana, muito parecida com a atriz do filme que estão assistindo. A partir desse
encontro aparentemente fortuito, o corretor passa a viver uma aventura de intrigas e
suspense”. (Fonte: Cinemateca Brasileira)
52 Filme: A maldição do Sanpaku
Ano:1991
Direção: José Joffily
Sinopse: "A pedra está onde sempre esteve". As últimas palavras do bandido
Gafanhoto transformam-se numa charada envolvendo uma pedra de alguns milhares de
dólares, Cris, sua grande paixão, Poeta, herdeiro dos seus segredos e Velho, seu patrão
e protetor, o dono da pedra. Uma trama do submundo, com muito mistério, ambição,
aventura, contrabando, amor e a crença de que os sanpakus são marcados pela sorte.
(Fonte: Cinemateca Brasileira)
53 Filme: A Causa Secreta
Ano: 1994
Direção: Sérgio Bianchi
Sinopse: “Para montar uma peça, um grupo de teatro pesquisa a miséria do país. O
diretor, a cenógrafa, figurinista e atores da peça - personagens do filme - vão às filas
do INPS, visitam aidéticos, hospitais e acabam constatando que todas as pessoas estão
cada vez mais indiferentes à miséria, insensíveis à dor e à constante humilhação de
quem está sempre em situação de inferioridade. Todas as situações vividas pelo grupo
na sua pesquisa acabam "detonando" um processo de luta pelo espaço e pelo poder onde
a frieza e a falta de respeito falam mais alto. A CAUSA SECRETA baseia-se livremente
num conto de Machado de Assis cujo personagem, um médico que ama teatro, dedicase a fazer vivissecções de animais. Sua mulher, que sempre o acompanha nas
representações teatrais, contrai uma doença e vai morrendo lentamente. Uma
apreciação do prazer de observar a dor alheia. O filme é um olhar do diretor para o
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Brasil de hoje: todo mundo descontando suas neuroses e frustações no mais fraco, no
mais próximo” (Fonte: Cinemateca Brasileria)
54 Filme: Copacabana
Ano: 2001
Direção: Carla Camurati
Sinopse: COPACABANA é uma comédia filosófica sobre a vida e a velhice nos dias
atuais e que tem como cenário o célebre bairro do Rio de Janeiro. O filme tem como
personagem principal o fotógrafo Alberto às vésperas de completar 90 anos. (Fonte:
Cinemateca Brasileira)
55 Filme: Julliu's Bar
Ano: 2001
Direção: Consuelo Lins
Sinopse: Documentário dá voz aos travestis para que revelem sua humanidade sem
ressaltar lado bizarro (Fonte: Folha de São Paulo)
56 Filme: Madame Satã
Ano: 2002
Direção: Karim Ainouz
Sinopse: Rio de Janeiro, 1932. No bairro da Lapa vive encarcerado na prisão João
Francisco (Lázaro Ramos), artista transformista que sonha em se tornar um grande astro
dos palcos. Após deixar o cárcere, João passa a viver com Laurita (Marcélia Cartaxo),
prostituta e sua "esposa"; Firmina, a filha de Laurita; Tabu (Flávio Bauraqui), seu
cúmplice; Renatinho (Felippe Marques), sem amante e também traidor; e ainda Amador
(Emiliano Queiroz), dono do bar Danúbio Azul. É neste ambiente que João Francisco
irá se transformar no mito Madame Satã, nome retirado do filme Madame Satã (1932),
dirigido por Cecil B. deMille, que João Francisco viu e adorou. (Fonte: Adoro Cinema)
57 Filme: Carandiru
Ano: 2003
Direção: Hector Babenco
Sinopse: “O dia-a-dia de um médico que atende no presídio de segurança máxima de
Carandiru, convivendo com a realidade dos prisioneiros. Adaptação do livro 'Estação
Carandiru', de Drauzio Varella, o filme é narrado do ponto de vista de um médico que
frequentou a Casa de Detenção ao longo de 12 anos e testemunhou o fatídico massacre
de 1992. As histórias compõem um painel ao mesmo tempo cruel, cômico e humano,
levando o espectador a territórios emocionais distantes das crônicas de medo e
violência convencionais.” (Fonte: Cinemateca Brasileria)
58 Filme: Meu amigo Cláudia
Ano: 2009
Direção: Dácio Pinheiro
Sinopse: “O longa conta a história de Cláudia Wonder, uma eclética travesti que
trabalhou como atriz, cantora e performer nos anos 80, tendo feito muito barrulho no
cenário underground de São Paulo. Ela também ficou marcada pelo importante trabalho
como ativista na luta pelos direitos homoafetivos.” (Fonte: adorocinema.com)
59 Filme: Dzi Croquettes
Ano: 2010
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Diretor: Raphael Alvarez, Tatiana Issa
Sinopse: Em 1972 estreava o primeiro show dos Dzi Croquettes. Com homens usando
roupas femininas, de forma a mostrar as pernas cabeludas e a barba, ele logo foi um
sucesso. Apesar disto, foi também banido pelo Serviço Nacional de Teatro.
Incorporando o espírito da contracultura reinante na época, os Dzi Croquettes usavam
a irreverência para criticar a ditadura militar brasileira. (Fonte: adorocinema.com)
60 Filme: Céu Sobre Ombros
Ano: 2011
Direção: Sérgio Borges
Sinopse: Acompanha alguns dias da vida de três pessoas. Everlyn é uma transexual
que vive entre a prostituição e os cursos de sexualidade que ministra como professora,
enquanto que Murari é um devoto da religião Hare Krishna e líder de torcida organizada
do Atlético Mineiro. Já Lwei é um africano descendente de portugueses que escreve
vários livros ao mesmo tempo, sem nunca conseguir terminá-los. (Fonte:
adorocinema.com)
61 Filme: Bombadeira
Ano: 2011
Direção: Luis Carlos de Alencar
Sinopse: Através de uma sucessão de depoimentos surpreendentes, o longa-metragem
mergulha no universo dos travestis e desvenda uma realidade pouco conhecida, longe
da glamourização e dos estereótipos. "A dor da beleza" é revelada através da figura da
bombadeira, profissional conhecida no meio por mudar as formas de suas "pacientes"
através de implantes clandestinos de silicone industrial. Um rito de passagem dramático
e doloroso. Por vezes, a prática clandestina torna-se o único ou o mais acessível modo
de se conseguir o corpo idealizado.
E as travestis bombadas, quem são? Como vivem? O que desejam? Este universo
simbólico de morte e de renascimento, em que um ciclo de vida se encerra para permitir
o início de outro, é registrado por meio de comoventes e fortes relatos que mostram o
cotidiano da travesti, as relações familiares e conjugais, os afazeres domésticos, a
discriminação e a forte religiosidade que as acompanha por toda a vida, seus anseios e
sonhos em busca do tão desejado corpo feminino. (Fonte: Site do filme)
62 Filme: Elvis &Madona
Ano: 2011
Direção: Marcelo Laffitte
Sinopse: Elvis (Simone Spoladore) sonha em ser fotógrafa, mas a necessidade de
sustento faz com que aceite o emprego de entregadora de pizza. Madona (Ígor Cotrim)
é uma travesti que trabalha como cabeleireira. Ela sonha em produzir um show de teatro
de revista. Logo após conhecer Elvis, que é homossexual, elas se tornam grandes
amigas. Mas, pouco a pouco, desperta neles um sentimento mais forte que a mera
amizade. (Fonte: adorocinema.com)
63 Filme: Janaína Dutra – Uma Dama de Ferro
Ano: 2011
Direção: Vagner de Almeida
Sinopse: “Este filme conta a história de vida e luta política de Janaína Dutra. Amigos,
amigas e familiares relembram fatos e momentos da vida de alguém, que com muita
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coragem e sabedoria, soube mobilizar resistência e a luta das travestis por seus direitos
humanos. Produção GRAB - Grupo de Resistência Asa” (Sinopse oficial do filme)
64 Filme: A Volta da Pauliceia Desvairada
Ano: 2012
Direção: Lufe Steffen
Sinopse: Retrato da noite LGBT na cidade de São Paulo nos dias atuais, percorrendo
ruas, bares, clubes e festas, reunindo depoimentos de frequentadores, DJs, promoters,
jornalistas e artistas. (Sinopse oficial do filme)
65 Filme: Doce Amianto
Ano: 2013
Direção: Guto Parente e Uirá dos Reis
Sinopse: Amianto vive isolada num mundo de fantasia habitado por seus delírios de
incontida esperança, onde sua ingenuidade e sua melancolia convivem de mãos dadas.
Após sentir-se abandonada por seu amor (O Rapaz), Amianto encontra abrigo na
presença de sua amiga morta, Blanche, que a protegerá contra suas dores – ao menos
até onde possa.
Seu universo interior choca-se com a realidade de um mundo que não a aceita, um
mundo ao qual ela não pertence e invariavelmente ela torna a debruçar-se sobre seus
delírios jocosos, misturando realidade e fantasia. Com a ajuda de sua Fada Madrinha,
Amianto recolhe forças para continuar existindo na esperança de ser feliz algum dia.
(Fonte: Site oficial do Filme)
66 Filme: Kátia
Ano:2013
Direção: Karla Holanda
Sinopse: Este documentário conta a história da primeira transexual eleita para um cargo
político no Brasil. Além de mostrar como José se transformou em Kátia Tapety, o filme
nos apresenta a trajetória política da travesti piauiense que lidou com o preconceito do
pai na infância, mas hoje é respeitada entre seus conterrâneos. Ela foi a vereadora mais
votada de seu município por três vezes consecutivas e chegou a vice-prefeitura da
cidade de Colônia do Piaui, entre 2004 e 2008. (Fonte: adorocinema.com)
67 Filme: Olhe pra mim de novo
Ano: 2013
Direção: Kiko Goifman, Cláudia Priscilla
Sinopse: O transexual Silvyio Luccio sai em busca de uma solução para o desejo de
que ele e sua esposa possam ter um filho legítimo do dois. Durante essa trajetória em
cidades do sertão nordestino, a sua história e a de outros com quem cruza no caminho
são contadas, revelando um pouco da vida daqueles que estão a margem da sociedade
(Fonte: adorocinema.com)
68 Filme: Pinta
Ano: 2013
Direção: Jorge Alencar
Sinopse: Documentário experimental do diretor Jorge Alencar sobre o tema da
sexualidade. O filme voluntariamente underground e trash apresenta performances,
colagens e outros momentos que se comunicam de maneira intermitente. (Fonte:
adorocinema.com)
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69 Filme: Quase Samba
Ano: 2013
Direção: Ricardo Tagino
Sinopse: No último mês de gravidez, uma cantora de rádio se vê dividida entre dois
homens que acreditam ser o pai da criança. Um particular duelo de homens: um
miliciano, um hacker e ainda Shirley, o fiel escudeiro da cantora, um cross-dresser que
com ela já cria seu primeiro filho. Sonhos, amor, ciúmes, vida e morte como cantam as
letras das canções (Site do festival mix brasil)
70 Filme: São Paulo em Hi-Fi
Ano: 2013
Direção: Lufe Steffen
Sinopse: Documentário histórico que resgata a era de ouro da noite gay paulistana,
fazendo uma viagem pelas décadas de 1960, 70 e 80 – a bordo das lembranças de
testemunhas do período, trazendo à tona as casas noturnas que marcaram época, as
estrelas, as transformistas, os heróis, e até os vilões: a ditadura militar e a explosão da
aids (Fonte: Site do Festival Mix Brasil)
71 Filme: Tatuagem
Ano: 2013
Direção: Hilton Lacerda
Sinopse: Brasil, 1978. A ditadura militar, ainda atuante, mostra sinais de esgotamento.
Em um teatro/cabaré, localizado na periferia entre duas cidades do Nordeste do Brasil,
um grupo de artistas provoca o poder e a moral estabelecida com seus espetáculos e
interferências públicas. Liderado por Clécio Wanderley, a trupe conhecida como Chão
de Estrelas, juntamente com intelectuais e artistas, além de seu tradicional público de
homossexuais, ensaiam resistência política a partir do deboche e da anarquia. A vida
de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido do soldado Arlindo Araújo, 18 anos: um
garoto do interior que presta serviço militar na capital. É esse encontro que estabelece
a transformação de nosso filme para os dois universos. A aproximação cria uma marca
que nos lança no futuro, como tatuagem: signo que carregamos junto com nossa história
(Site oficial do filme)
.
72 Filme: Castanha
Ano: 2014
Direção: Davi Pretto
Sinopse: João é um ator de 52 anos que vive com sua mãe Celina, 72 anos. Ele dividese trabalhando à noite como transformista em bares gays e fazendo pequenas
participações em peças de teatro infantis, filmes e programas de televisão. Atormentado
e perseguido por fantasmas de seu passado, dia após dia, João passa a confundir cada
vez mais a realidade que vive com a ficção que interpreta. (Fonte: Site Festival Mix
Brasil)
73 Filme: De Gravata e Unha Vermelha
Ano: 2014
Direção: Miriam Chnaiderman
Sinopse: O documentário cria uma vertigem a partir dos jeitos que cada um encontra
de se respeitar na construção do próprio corpo. Pulveriza o binarismo de gênero. No
mundo contemporâneo, a própria sexualidade é escolhida, é possível brincar com a
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roupa e a aparência vai adquirindo contorno inusitados. Dudu Bertholini, que se define
como genderfucker, com seus caftans, nos guia por infinitas possibilidades de
existência. Assim, são entrevistados: Rogéria, Ney Matogrosso, Laerte, Bayard, Letícia
Lanz, Johnny Luxo, Walério Araújo, Mel (Banda Uó) e muitos outros. (Fonte: Site
Festival Mix Brasil)
74 Filme: Favela Gay
Ano: 2014
Direção: Rodrigo Felha
Sinopse: Favela Gay mostra como é a vida da comunidade LGBT nas favelas do Rio
de Janeiro. Não é algo fora do normal, afinal, gays existem em todo lugar, seja no morro
ou no asfalto. Mas trata do assunto com a participação de outros signos – o tráfico, as
igrejas evangélicas e a vizinhança. O filme também aborda as questões comuns dos
homossexuais e transexuais: homofobia, preconceito, aceitação da família, trabalho e o
dia a dia com a sociedade. Apesar das adversidades, cada personagem, inserido no
cotidiano de sua comunidade, conta como reinventou sua história de vida através da
música, da dança, da política e do estudo. O documentário passa por cenários como o
Carnaval no Rio de Janeiro, a primeira Parada Gay da Rocinha, o jogo do Gaymado e
o clássico baile funk da favela. (Fonte: Site mix brasil)
75 Filme: Hipóteses Para o Amor e a Verdade
Ano: 2014
Direção: Rodolfo García Vázquez
Sinopse: O filme é uma adaptação da peça teatral homônima encenada pelo grupo
teatral Os Satyros. Foram entrevistados mais de 200 personagens da região central de
São Paulo, incluindo residentes, prostitutas, traficantes, empresários, transexuais,
michês, atores e músicos. Esses depoimentos foram o ponto de partida para construir a
trajetória de onze personagens que se cruzam durante uma noite na cidade. (Site
Festival Mix Brasil)
76 Filme: Gazelle - The Love Issue
Ano: 2014
Direção: Cesar Terranova
Sinopse: Paulo é internacionalmente famoso na cena underground pelo seu alter-ego
Gazelle. Aparecendo em clubes ao redor do mundo em trajes corajosamente
concebidos, Gazelle tornou-se bem conhecido quando ele criou a publicação
"GAZELLAND", uma documentação dos artistas, fotógrafos e designers da
comunidade noturna gay de Londres, Nova York e São Paulo. Gazelle captura a
surpreendente criatividade desta cena underground internacional. Ele elevou o termo
"Club Kids" para "Freak Chics" devido à evolução da moda de seus visuais. Com a
morte repentina de seu parceiro Eric, Paulo passa por uma transformação de vida. Paulo
é HIV +, mas nunca ficou doente antes e agora ele vê sua própria vida em perigo pela
primeira vez. Ele embarca em uma transformação consciente,filtrando o que importa
em sua vida. O filme nos leva a busca de Paulo para uma forma significativa para
aprofundar a vida de Gazelle. Sua profundidade emocional se transforma em
expressões artísticas que brinca com o passado e o presente através do uso simbólico
de referências. Além do novo amante Mark, ele encontra colaboradores que empurra a
sua vida para a frente fazendo o trabalho de Gazelle chegar ao seu mais alto nível
(Fonte: Site festival mix brasil)
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77 Filme: Âncora do Marujo
Ano: 2015
Direção: Victor Nascimento
Sinopse: Fernando prepara a festa em homenagem ao Marujo - entidade mensageira
das águas que dá nome ao seu bar. Estamos no Âncora do Marujo, o último reduto de
transformistas de Salvador - Bahia. Em meio ao cotidiano do centro da cidade,
conhecemos os artistas que lá se apresentam, suas personagens e suas histórias. No
Âncora do Marujo a arte mostra seu poder transformador e homens comuns encontram
um lugar onde podem sonhar (Fonte: Site Festival Mix Brasil)
78 Filme: Vozeria
Ano: 2015
Direção: Raphaela Comisso
Sinopse: Vozeria é uma “ressonância de múltiplas vozes”. O documentário, financiado
através do Catarse, leva esse nome porque articula depoimentos de oito pessoas
importantes do movimento social, que trazem à tona reflexões sobre gênero,
sexualidade e direitos humanos, tendo em vista os papéis que a linguagem assume na
produção e manutenção de violências. Entrevistadxs: Amara Moira, Amelinha Teles,
Dário Neto, João W. Nery, Laerte Coutinho, Luana Hansen, Luís Arruda, Majú Giorgi.
(Fonte: Site Festival Mix Brasil)
79 Filme: TupiniQueens
Ano: 2015
Direção: João Monteiro
Sinopse: O filme “TupiniQueens” retrata a cena drag paulistana, apresenta a
transformação do status marginalizado ao mainstream das drag queens e conta com
depoimentos e apresentações de artistas nacionais e ex-participantes do Rupaul's Drag
Race. Mais que personagens do entretenimento da noite, as drag queens Amanda
Sparks, Gloria Groove, Ikaro Kadoshi, Lorelay Fox, Malonna, Marcia Pantera,
Penelopy Jean, Samantha Banks e Tiffany Bradshaw demonstram que a pluralidade da
arte não tem limites. Adore Delano, Alaska Thunderfuck 5000, Latrice Royale, Milk,
Raja e Shangela representam o fenômeno internacional das drag queens e destacam a
experiência de se apresentar no Brasil e a relação com público. A diversidade das
formas de expressão por trás das inúmeras camadas de maquiagem, roupas
extravagantes, perucas coloridas será representado por elas: as TupiniQueens (Fonte:
Site Festival Mix Brasil)
80 Filme: Divinas Divas
Ano: 2016
Direção: Leandra Leal
Sinopse: Rogéria, Jane Di Castro, Divina Valéria, Camille K, Fujika de Halliday,
Eloína, Marquesa e Brigitte de Búzios testemunharam, na década de 1970, o auge de
uma Cinelândia repleta de cinemas e teatros, cenário de contestação e provocação aos
costumes tradicionais. O filme traz para a cena o talento, as histórias e memórias de
uma geração que revolucionou o comportamento sexual e desafiou a moral de uma
época. (Fonte: Site oficial do filme)
81 Filme: Meu Nome É Jacque
Ano: 2016
Direção: Angela Zoé
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Sinopse: O documentário “Meu Nome É Jacque” aborda a diversidade através da
história de vida de Jacqueline Rocha Côrtes, uma mulher transexual brasileira, que vive
com Aids há 21 de seus 55 anos. Militante pela causa, Jacque tem a vida marcada por
lutas e conquistas como representante do governo brasileiro na Organização das Nações
Unidas. Hoje, casada e mãe de dois filhos, mora numa pequena cidade, levando uma
vida voltada para a maternidade e a família. Ao acompanhar o cotidiano de Jacque e
revisitar sua trajetória, este documentário apresenta os inúmeros desafios que foram
rompidos pela personagem, levantando uma reflexão sobre o preconceito, a homofobia
e a identidade de gênero. (Fonte: Site Cineclube LGBT)
82 Filme: Lorna Washington - Sobrevivendo a Supostas Perdas
Ano: 2016
Direção: Rian Córdova e Leonardo Menezes
Sinopse: Ícone do transformismo na cena gay carioca, Lorna Washington é conhecida
por sua versatilidade, elegância e pelas opiniões polêmicas. Ela fez história em boates
que marcaram época como: Papagaio, Incontrus e nos áureos tempos da Le Boy e da
1140. A militância na luta contra o preconceito e na conscientização sobre o HIV
também a levaram a ser homenageada na Câmara dos Deputados do RJ.
Quando os holofotes se apagam, as câmeras revelam uma rotina não menos engraçada.
Lorna mora num conjunto habitacional, pega transporte coletivo para trabalhar no
circuito de saunas e lida com um problema de saúde que a levou a abandonar os saltos,
mas nunca o rebolado.
O documentário marca a estreia da produtora Guaraná Conteúdo no mundo do cinema,
com direção da dupla Leonardo Menezes e Rian Córdova, edição de Xavier Cortes e
produção de Ana Carolina Vasconcelos e Mario Carvalho Jr.
Entre os entrevistados: o estilista Almir França, o carnavalesco Milton Cunha e as
transformistas Rose Bombom, Susy Brasil e Isabelita dos Patins. (Fonte Perfil oficial
do filme no facebook)
83 Filme: Vida de Rainha
Ano: 2016
Direção: Luciana Avelar
Sinopse: O filme mostra o dia a dia desses artistas que ganham a vida trabalhando com
a alteração do gênero como arte. O objetivo do documentário é debater os tabus de
identidade e humanizar o ofício que ao mesmo tempo é artístico, e também fonte de
renda. É desmistificar o clichê da exposição do Gay rotulado com sexo e prostituição.
Se trata de um recorte histórico dos artistas e das casas noturnas da cidade do Rio de
Janeiro destacando o subúrbio, desde o período onde ainda eram conhecidos como
transformistas até a cena atual com os novos rumos da internet.
O documentário terá relatos dessas pessoas que sofrem na pele o preço de uma escolha
pessoal, seja através de seu corpo, seu trabalho ou de sua orientação sexual. O filme
mostrará a rotina desses artistas que na maioria dos casos sustentam a si e a família com
a uma média de 12 shows por semana. O cansaço físico, os códigos de beleza e a
chegada da idade serão temas recorrentes.
84 Filme: Protagonismo Trans
Ano: 2016
Direção: Luis Carlos de Alencar
Sinopse: Durante 3 meses em Nova Iguaçu, várias mulheres Trans da Baixada
Fluminense, Rio de Janeiro, encontraram-se na boate Site Club para dialogarem sobre
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questões do seu dia-a-dia. Protagonismo Trans, um documentário que registrou a
pesquisa qualitativa realizada pela FIOCRUZ chamada Protagonismo “trans”, processo
transexualizador e atenção em HIV/aids: repensando políticas de saúde para (e com)
travestis e transexuais numa perspectiva de integralidade”, coordenado por Adriana
Geisler. (Fonte: Site da Produtora Couro de Rato)
85 Filme: Laerte-se
Ano: 2017
Direção: Lygia Barbosa da Silva, Eliane Brum
Sinopse: Retrata a trajetória da cartunista e chargista brasileira Laerte, considerada uma
das mais proeminentes do gênero no Brasil. Tendo vivido parte de sua vida como
homem, ela assumiu sua transexualidade aos 57 e, de lá pra cá, experimenta uma
jornada única e pessoal sobre o que é, de fato, ser uma mulher. (Fonte: Site
adorocinema.com)
86 Filme: Luana Muniz - Filha da Lua
Ano: 2017
Direção: Rian Córdova e Leonardo Menezes
Sinopse: Luana Muniz tem uma rotina dividida entre a prostituição, a militância LGBT
e shows em cabarés. Depois de participar de uma reportagem pata a TV no programa
"Profissão Repórter", a moça ficou conhecida em todo o Brasil como a "Rainha da
Lapa" e agora tem sua intimidade revelada nesse documentário. (Fonte: Site
adorocinema.com)
87 Filme: A Glória e Graça
Ano: 2017
Direção: Flávio R. Tambellini
Sinopse: O filme conta a história de Glória (Carolina Ferraz), travesti bem sucedida e
feliz com suas conquistas mas que vive distante de Graça (Sandra Corveloni), sua irmã.
Quando Graça descobre uma doença terminal, as duas vão tentar aproximar as famílias
para reestabelecer as relações entre os primos. (Fonte: Site adorocinema.com)

