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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer relações entre as narrativas ficcionais e 

documentárias de produtos audiovisuais sobre a vida militante de Harvey Milk, primeiro 

homossexual assumido a ser eleito a um cargo público nos Estados Unidos. A pesquisa parte 

da análise de dois objetos de estudo, o documentário vencedor de um Oscar por melhor 

documentário em 1984, The Times of Harvey Milk, de Rob Epstein, e o filme Milk - A Voz da 

Igualdade, do cineasta Gus Van Sant.  O estudo almejou identificar as características dos 

gêneros e semelhanças entre as obras. Para a realização da análise foram criadas cinco 

categorias: contexto histórico; a vida pessoal de Harvey Milk; Milk o ativista; o político Milk 

e a morte de Harvey Milk. Para a construção desta pesquisa, utilizamos alguns métodos e 

técnicas. Percorremos um caminho entre a análise fílmica, análise da imagem e a análise de 

conteúdo, com o intuito de extrair diferenças e semelhanças entre as duas obras 

cinematográficas, que contam a história do homem que se tornou mentor da causa gay, um 

dos representantes do poder público da cidade e alvo de perseguições em São Francisco. 

 

Palavras- Chave: Documentário. Cinema. Homossexualidade. Análise Fílmica. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 This work aims to establish the associations between documentary and fictional narratives of 

audiovisual products about the militant life of Harvey Milk, the first openly gay person to be 

elected to political office in the United States. The research begins with the analysis of two 

objects of study, the winner of a documentary Oscar in 1984 for best documentary, The Times 

of Harvey Milk, by Rob Epstein, and the movie Milk - A Voice for Equality, by the 

filmmaker Gus Van Sant. The study craved to identify the characteristics of genres and 

similarities between the two works. To achieve the analysis, five categories were created: 

historical context; the personal life of Harvey Milk; Milk the activist; Milk the political and 

the death of Harvey Milk. For the construction of this research, we used some methods and 

techniques. We went through film analysis, image analysis and content analysis in order to 

extract the differences and similarities between the two films, which tell the story of the man 

who became the mentor of the gay cause, one of the representatives of city public power and 

who was persecuted in San Francisco.  

Keywords: Documentary. Cinema. Homosexuality. Filmic analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação propõe-se a estabelecer relações entre a narrativa 

ficcional e documentária de produtos audiovisuais sobre a vida militante de Harvey Milk, o 

primeiro homossexual assumido a ser eleito a um cargo público nos Estados Unidos.  

A pesquisa parte da análise de dois objetos de estudo, o documentário – The Times of 

Harvey Milk e o filme – Milk, A Voz da Igualdade. O primeiro é um documentário norte-

americano produzido em 1984, sobre a carreira política de Harvey Milk. O filme foi dirigido 

por Rob Epstein, produzido por Richard Schmiechen e narrado por Harvey Fierstein. O filme 

recebeu o Oscar de melhor documentário em 1985 e o Prêmio Especial do Júri no primeiro 

Sundance Film Festival, dentre outras premiações.  

Milk, A Voz da Igualdade é um filme estadunidense de 2008, dirigido por Gus Van 

Sant e baseado na vida do político e ativista gay Harvey Milk, que foi o primeiro homossexual 

declarado a ser eleito para um cargo público na Califórnia, como membro da Câmara de 

Supervisores de São Francisco. 

Até os anos 60, o cinema retratava os personagens homossexuais com inferioridade ou 

teor humorístico. No entanto, é possível perceber uma visível evolução na representação 

destes personagens em produções cinematográficas nas últimas décadas. A partir da descrição 

dos objetos de estudo, a pesquisa tem o seguinte problema: é possível estabelecer 

verossimilhanças em uma obra ficcional a partir de informações contidas em uma obra 

documental? A ideia é buscar uma maior compreensão e demonstrar como o filme Milk, A 

Voz da Igualdade constrói a figura do militante gay. 

Ao analisar a forma com que cada um dos audiovisuais aborda a temática, busca-se 

estabelecer relações entre o documentário e a ficcão e, por fim, um entendimento sobre a 

abordagem de cada um. 

Acreditamos que este estudo seja relevante por tratar da representação do homossexual 

no cinema, que, na maioria das vezes, está estereotipada de maneira com a qual a população 

gay não se identifica. O Brasil tem, hoje, um representante gay assumido no congresso 

nacional, Jean Wyllys, que surgiu num programa de reality show e jamais escondeu sua 

condição sexual. Ele foi eleito deputado federal pelo PSOL-RJ para o mandato 2011-2015, 
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com 13.016 votos
1
. No Prêmio Congresso em Foco, Jean foi eleito pelos internautas o melhor 

deputado federal do Brasil. Tal fato poderia representar que a sociedade brasileira estaria mais 

tolerante. O Brasil teve outro deputado gay assumido que em nenhum momento defendeu a 

causa dos homossexuais, Clodovil Hernandes. 

Em A Identidade Cultural Na Pós-Modernidade, Stuart Hall (2005) afirma que o 

conceito de identidade vem sendo muito abordado, isto, devido ao fato de que as antigas 

identidades, estas, bem definidas e que sustentavam a esfera social, estão sofrendo uma 

mudança, através do surgimento de novas identidades e da fragmentação das anteriores, 

desconstruindo a ideia de um sujeito unificado.   

Acreditamos que este trabalho seja importante porque o assunto está em pauta na mídia, 

a luta dos direitos homossexuais. O envolvimento com trabalhos em favor da justiça social, de 

uma educação para a cidadania e para a valorização da vida, e em favor das liberdades civis, 

também possui significação pelo fato de tratar de um estudo fílmico que tem seu protagonista 

assumidamente gay. 

Para dar conta de nossa pesquisa, vamos trabalhar com a seguinte estrutura.  

No primeiro capítulo apresentamos o referencial teórico utilizado para dar suporte a 

nossa pesquisa. Contextualizamos documentário, cinema de ficção, as representações do 

homossexual no cinema, a Teoria Queer e o início da militância gay. 

No segundo capítulo apresentamos a natureza da pesquisa e a metodologia utilizada para 

realização do estudo, embasando o que é análise de imagem, análise de conteúdo e análise 

fílmica, utilizadas como técnicas de pesquisa. 

Logo em seguida apresentamos os nossos objetos de estudos, o filme Milk - A Voz da 

Igualdade e o documentário The Times of Harvey Milk. 

E para finalizar, nossa análise de estudo que está dividida em cinco categorias. 

 

  

                                                           
1 O ex-BBB foi eleito deputado federal com a menor quantidade de votos pelo Rio de Janeiro, com 13.016 

(0,2%) votos válidos, ele conseguiu a vaga graças ao desempenho do deputado federal Chico Alencar, do seu 

partido, que conquistou 240.671 (3%) dos votos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Tendo como aporte teórico os conceitos expostos sobre os dois objetos de estudo, 

documentário e filme de ficção, buscamos utilizar os conhecimentos para perceber até que 

ponto há divergência ou concordância entre as perspectivas teóricas que abordam a prática 

documental e a representação no cinema. 

 

2.1 Documentário ou cinema verdade 

 

A definição de documentário, segundo Nichols (2005), é relativa ou comparativa, ele é 

o contraste de filmes de ficção ou filme experimental. O autor argumenta:  

 

Se o documentário fosse uma reprodução da realidade (...) teríamos simplesmente a 

réplica ou cópia de algo já existente. Mas ele não é uma reprodução da realidade, é 

uma representação do mundo em que vivemos. Representa uma determinada visão 

do mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos deparado antes, mesmo que 

os aspectos do mundo nela representados nos sejam familiares (NICHOLS, 2005, 

p.47). 

 

Mesmo assim, estudiosos abordam conceitualmente o documentário desde sua origem, 

junto ao surgimento do cinema. 

 

O modelo de produção do documentário e a linguagem adotada no decorrer de sua 

evolução sempre estiveram ligados aos desenvolvimentos técnicos e tecnológicos 

observados desde os primeiros experimentos cinematográficos até a atualidade, com 

o uso dos sistemas digitais de captação, edição e veiculação dos conteúdos. Sempre 

que um novo aparato ou possibilidade tecnológica foram inaugurados, novas formas 

de uso e apropriação de linguagens puderam ser também observadas. ``A transição 

para uma nova fase do documentarismo [foi sempre] marcada pelo seu apelo à 

exploração das potencialidades dos novos equipamentos'' (WINSTON, 1995, p.145). 

 

O documentário possibilita uma comunicação mais completa, mais real e verossímil 

com o espectador. Segundo a autora “o filme documentário é aquele que, pelo registro do que 

é e acontece, constitui uma fonte de informação para o historiador e para todos os que 

pretendem saber como foi e como aconteceu” (PENAFRIA, 1999, p.20). 

Manuela Penafria reforça os aspectos sobre o registro da realidade ao afirmar que: 

 

Os documentários são filmes de não-ficção, mas nem todos os filmes de não-ficção 

são documentários, ou seja, a utilização do termo não-ficção deve servir, não para 

designar o documentário, mas para incluí-lo num conceito lato e flexível que 

reconhece diferentes formas de fazer filmes (PENAFRIA, 1999, p. 21). 
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2.2 Cinema de ficção 

 

O cinema, ou a sétima arte, teve início no final do século XIX e, segundo alguns teóricos, 

suas primeiras projeções registravam acontecimentos do cotidiano das pessoas. Os irmãos 

Lumière e Meliès deram origem a dois gêneros do cinema: o cinema documental e o cinema 

de ficção. 

 

O Cinema nasceu em Paris a 28 de dezembro de 1895, no sub-solo do Grand Café 

(...). É esse um fato que hoje ninguém contesta e é consagrada com toda a autoridade 

dos documentos administrativos, uma placa de mármore fixada na fachada do prédio 

pelos cuidados do Conselho Municipal da Ville de Paris. Ela apresenta a seguinte 

inscrição: – Aqui, a 28 de dezembro de 1895, ocorreram as primeiras projeções 

públicas de fotografia animada, graças ao cinematógrafo, aparelho inventado pelos 

irmãos Lumière (JEANNE e FORD apud BERNARDET, 2004, p. 24). 
 

Ainda na ausência do som, a sétima arte dava os primeiros passos para a construção de 

uma identidade própria. O diretor Griffith, explora novos conceitos dentro da produção 

cinematográfica e serve de exemplo para futuras gerações de diretores. Cinema Mudo, como a 

própria expressão define, as imagens eram ausentes de diálogos. A maioria dos filmes daquela 

época tinha música de acompanhamento, mas nenhum efeito sonoro em sincronia com a ação 

que se desenvolvia na tela.  

Em 1927, a Era do Som chega à Sétima Arte com o lançamento do filme O Cantor de 

Jazz, o primeiro filme com diálogos e músicas em simultaneidade. A produção da Warner 

Brothers ainda tinha algumas cenas mudas, mas é considerado um marco de uma nova época. 

No ano seguinte, o mesmo estúdio lançaria The Lights of New York, este sim completamente 

sonorizado. 

A ausência de som chegou a ser considerada condição primordial para a existência de 

um cinema puro. Charles Chaplin realizou dois filmes mudos mesmo após o advento do 

Cinema Falado: Luzes da Cidade (1931) e Tempos Modernos (1936). O autor Jacques 

Aumont (1995) fala sobre as diferentes opiniões sobre a utilização do som na sétima arte: 

 

Para alguns, o cinema sonoro, depois falado, foi saudado como a realização de uma 

verdadeira “vocação” da linguagem cinematográfica – vocação que fora até então 

suspensa por falta de meios técnicos. No limite, chegou-se a considerar que o 

cinema começava de fato com o cinema falado (...), para os outros, ao contrário, o 

som era muitas vezes recebido como um verdadeiro instrumento de degenerência do 

cinema, como uma incitação a justamente fazer do cinema uma cópia, um duplo do 

real, às custas do trabalho sobre a imagem ou sobre o gesto. Essa posição foi adotada 

(...) por um bom número de diretores, alguns dos quais demoraram muito para 

aceitar a presença do som nos filmes (AUMONT, 1995, p.47-48). 
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Após a II Guerra Mundial, os Estados Unidos assume o posto de maior fonte de 

produção de estrelas e filmes grandiosos. E o cinema acaba construindo uma linguagem 

própria, utilizada pelos cineastas para aproximar sua obra do real, tentando criar a sensação de 

verossimilhança no público, como explica o autor: 

 

Escolhida, composta, a realidade que aparece então na imagem é o resultado de uma 

percepção subjetiva, a do diretor. O cinema nos oferece uma imagem artística da 

realidade, ou seja, se refletirmos bem, totalmente não realista (...) e reconstruída em 

função daquilo que o diretor pretende exprimir, sensorial e intelectualmente 

(MARTIN, 2001, p. 24). 

 

No presente trabalho não será feito o  histórico do conceito de documentarismo e 

cinema de ficção desde suas origens, por não se tratar do objetivo da pesquisa. 

 

2.3 Representações do homossexual no cinema  

 

Ao falar da representação de homossexuais no cinema, é difícil não perceber os 

personagens gays sempre caricatos ou estereotipados. Para Peter Fry e Edward MacRae “é 

tido como ‘natural’ que o homossexual masculino seja ‘afeminado’ e a homossexual feminina 

‘máscula’, e assim as ‘bichas’ e ‘sapatões’ (...) adquirem o status de uma condição que nunca 

é social, mas sim natural” (FRY e MACRAE, 1985, p.11). 

Os personagens gays, das décadas de 50 e 60, se apresentavam tristes, miseráveis e 

considerados doentes mentais. Não eram indivíduos com uma finalidade no filme, e sequer 

tinham um destino.   

Já na década de 80, a discriminação de homossexuais também está presente na 

sociedade, desde o surgimento da síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a SIDA, mais 

conhecida pela sigla em inglês AIDS. Também conhecida pejorativamente como o câncer 

gay. 

O cinema passou então a agir para desmistificar inverdades sobre a AIDS e os gays. 

Para isso, cineastas abordam o tema com mais seriedade. Em Filadélfia (1993), diretor 

Jonathan Demme apresenta um advogado homossexual, escondendo sua opção afetiva da 

empresa onde trabalha que, depois de demitido, recorre à justiça. Entra em cena outro 

advogado para representá-lo, um homem negro – outro grupo de minoria que sofre 

preconceito social. Filadélfia (1993) pode ser considerado um longa-metragem pioneiro sobre 

os assuntos homossexualidade, direitos humanos e AIDS, interligados.  
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Na década de 90, a produção de filmes com personagens homossexuais ganhou mais 

espaço na indústria cinematográfica. Os personagens gays tinham uma representação mais 

próxima da realidade.  

Priscilla – A rainha do deserto (1994) tornou-se um clássico da comunidade de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT). Relata a história 

das drag queens Anthony e Adam, e a transexual Bernadette. Eles são contratados para fazer 

um show em Alice Springs, pequena cidade no interior da Austrália. Partem de Sidney a 

bordo do ônibus Priscilla. Entretanto, no meio do caminho descobrem que foi a esposa de 

Anthony quem os contratou. O filme recebeu o Oscar de Melhor Figurino. 

A história real do poeta e escritor cubano Reinaldo Arenas é o ponto de partida de 

Antes do anoitecer (2000). Ele está exilado e ama profundamente suas raízes, sua terra e sua 

gente. Um artista cubano que luta pela liberdade de seu país, pela sua liberdade como escritor 

e pela sua opção sexual em uma nação que o decepciona. 

O segredo de Brokeback Mountain (2005) quebrou estereótipos em sua narrativa, que 

se passa em 1963, ou seja, antes da AIDS. Dois cowboys trabalham juntos durante o verão, 

isolados no campo e iniciam um relacionamento amoroso. As cenas eram explícitas e, em 

alguns casos, chocantes para os espectadores. Porém, nenhum dos protagonistas apresenta 

trejeitos afeminados.   

A sétima arte tem estes e muitos outros filmes, que nos revelam diferentes 

representações de homossexuais na contemporaneidade.  

 

2.4 Teoria Queer 

 

De forma geral, é possível afirmar que a Teoria Queer busca ir além das teorias 

baseadas na oposição homens vs. mulheres. E também busca aprofundar os estudos sobre 

minorias sexuais como os gays, lésbicas, transgêneros. A Teoria Queer começou a ser 

desenvolvida, a partir do final dos anos 80, por uma série de pesquisadores e ativistas bastante 

diversificados, especialmente nos Estados Unidos. 

O interesse da Teoria Queer no cinema, de acordo com Fernanda Ribeiro e Daniel 

Ortiz, do curso de Comunicação Social da Universidade Católica de Pelotas, é analisar “por 

uma ótica da diferença, e não da semelhança” (RIBEIRO e ORTIZ, 2007, p.13).  

Além disso, um olhar contemporâneo que dinamize diferentes práticas conceituais e 

transite livremente pela homotextualidade.  
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E, através desses estudos da Teoria Queer, é questionável a predominância de 

representações de heterossexualidade nos filmes. Os estudos questionam também, as razões 

que fazem com que grupos heterossexuais sejam normalizados, enquanto os grupos 

homossexuais são marginalizados. O sujeito está se tornando cada vez mais fragmentado, 

composto não de uma, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-

resolvidas. 

 

2.5 Início da militância Gay 

 

A Batalha de Stonewall Inn 

Segundo Natalia Duprat (2007) o bar Stonewall Inn, localizado no bairro, Greenwich, 

em Manhattan, Nova Iorque, foi o cenário da grande batalha inicial do movimento GLBTT 

(gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e transgêneros). Foi um episódio que durou três dias, 

em conflito violento com a polícia, terminando no dia 28 de junho de 1969. Por isso, esta é a 

data do dia internacional do orgulho gay. É a primeira vez na história em que um grande 

número de pessoas GLBTT se juntou para resistir aos maus tratos da polícia. 

O Stonewall era um gueto homossexual, onde haviam frequentes batidas policiais. 

Mas nesta data o público GLBTT estava reunido porque no dia 22 de junho de 1969, em 

Londres, Judy Garland, atriz do filme Mágico de Oz (Dórothy) havia falecido. 

O corpo da atriz foi velado em Nova Iorque. Na época, ela era um ícone gay. Então os 

homossexuais foram ao velório e depois afundaram suas mágoas no gueto de Stonewall. Na 

tentativa de fechar o bar, alegando a falta de licença para vender bebidas alcoólicas, a polícia 

acabou prendendo gays, lésbicas e travestis. Porém, eles não esperavam que a comunidade do 

bairro Greenwich, onde ficava o bar, se revoltasse e resistissem, jogando pedras, garrafas e 

tijolos. Isso fez com que os policiais procurassem refúgio dentro do bar Stonewall. Esse 

acontecimento é considerado o estopim da luta contra o preconceito nos Estados Unidos. O 

crescimento no número de grupos do movimento GLBTT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, 

Transexuais e Transgêneros) foi expressivo depois do caso Stonewall. 



15 
 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Natureza da Pesquisa 

 

O presente estudo parte de duas obras de referência: o filme de ficção e o 

documentário. Para a construção desta pesquisa, utilizamos a história do homem que tornou-

se mentor da causa gay, um dos representantes do poder público da cidade e alvo de 

perseguições em São Francisco, EUA, Harvey Milk. Os métodos e técnicas utilizados são a 

análise fílmica, análise da imagem e análise de conteúdo com o intuito de extrair diferenças e 

semelhanças entre as duas obras cinematográficas, que contam sua história. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter interpretativo, uma vez que o 

pesquisador interpreta a partir de suas subjetividades baseada no aporte teórico. 

 

3.2 Técnicas de pesquisa 

 

A análise percorre um caminho entre a análise fílmica, análise da imagem e a análise 

de conteúdo, com o intuito de extrair diferenças e semelhanças entre as temáticas das cenas 

selecionadas. Para interpretar uma cena é necessária uma desconstrução, como explica Joly 

(1996): 

 
Sem dúvida, o gosto pela análise de qualquer objeto corresponde a um 

temperamento. De fato, é possível fazer perguntas sobre o – imaginário do analista. 

Um desejo de compreender melhor, que requer uma desconstrução artificial (– 

quebrar o brinquedo) para observar os diversos mecanismos (– ver como funciona) 

com a esperança, talvez ilusória, talvez de uma reconstrução interpretativa mais bem 

fundamentada (JOLY, 2005, p.47). 

 

3.3 Análise da imagem 

 

Para compreendermos melhor o que é imagem, nota-se a necessidade de compreender 

a mensagem que a imagem comunica. Uma das mais importantes ferramentas da 

comunicação. Nossa fundamentação teórica será a partir de considerações nos estudos de 

Martine Joly (1996). A autora explica que “embora nem sempre remeta ao visível, toma 

alguns traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da produção de um sujeito: 

imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém qual a produz ou reconhece” (JOLY, 

1996, p.13). E também afirma que “no campo da arte, a noção de imagem vincula-se 

essencialmente à representação visual” (JOLY, 1996, p.18).  
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Como a perspectiva de visão é tão próxima às pessoas, a imagem, de acordo com Joly 

(1996), ganha título de linguagem universal. A população mundial nota o que é relevante ao 

visual com pretexto de “leitura natural”. Dada a fácil assimilação perceptiva, assim como o 

superficial conceito de interpretação da imagem. A autora ainda elucida que 

 

Outra razão é a universalidade afetiva da imagem, o fato de o homem ter produzido 

imagens no mundo inteiro, desde a pré-história até os nossos dias, de nos 

acreditarmos capazes de reconhecer uma imagem figurativa em qualquer contexto 

histórico e cultural (JOLY, 1996, p.42). 

 

Joly (1996) busca explicar que esta aproximação das pessoas com as imagens pode 

apresentar traduções errôneas. “No entanto, deduzir que a leitura da imagem é universal 

revela confusão e desconhecimento” (JOLY, 1996, p.42), porque cria um conflito entre 

interpretação e percepção. Segundo a autora, reconhecer elementos dentro duma figura 

completa, como um quadro, por exemplo, não quer dizer que compreendemos a mensagem 

transmitida.  

 

3.4 Análise de conteúdo 

 

Optamos também pela análise de conteúdo, considerado também como análise de 

mensagens. Segundo Lozano citado por Barros e Duarte (2009), 

  

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 

também confiável- ou objetiva- porque permite que diferentes pessoas, aplicando em 

separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar às 

mesmas conclusões (LOZANO apud BARROS e DUARTE, 2009, p.286).  

 

Para aporte no aprofundamento, vamos utilizar três técnicas usadas pela análise de 

conteúdo. 

 
A análise categorial que trabalha com o  desmembramento  do  texto  em  unidades. 

– Entre as diferentes possibilidades de categorização encontra-se a análise temática, 

bastante rápida e eficaz. (BARROS e DUARTE, 2009, p. 301).  

Outra técnica usada foi à análise de contingência ou análise associativa, a qual 

desconsidera como importância o número de vezes que personagens aparecem em 

uma mensagem, – mas sim como eles estão organizados entre si, ou seja: o que está 

associado a quê? (BARROS e DUARTE, 2009, p. 303).  

 

E, por fim, a análise estrutural, segundo Barros e Duarte (2009, p.303), – esta técnica 

parte do pressuposto de que todo texto é uma realidade estruturada, que não se revela pelo 
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conteúdo manifesto, pois se encontra implícita, sendo assim, entende-se que, a realidade não é 

revelada pelo conteúdo exposto, e sim, cabe ao estudioso desvendar. 

Os pesquisadores Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994) descrevem a base deste 

processo: 

Analisar um filme ou um segmento é, antes de mais nada (...) decompô-lo em seus 

elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar 

e denominar materiais que não se percebam isoladamente a ‘olho nu’, pois se é 

tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para ‘desconstruí-lo’ e 

obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme (...). Essa desconstrução 

pode ser mais ou menos seletiva segundo os desígnios da análise (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15). 

 

3.5 Análise Fílmica 

 

No presente estudo, tentaremos demonstrar as intenções do diretor Gus Van San com o 

personagem Harvey Milk, em Milk - A Voz da Igualdade (2008). Pretendemos desconstruir a 

figura dramática através das cenas com conteúdo implícito sobre a homossexualidade e da 

linguagem verbal e não-verbal. Para isso, Vanoye e Goliot-Lété (2002) apresentam uma 

denominação específica para uma análise fílmica, e ressaltam que para se compreender e 

usufruir do filme dentro deste contexto é necessário que o desmonte para que, assim, possa 

perceber o que está por trás. Para esta compreensão foi indispensável tornar visível cada 

detalhe que envolvesse o protagonista. Nas definições de Vanoye e Goliot-Leté (1994, p.12) 

“analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo tecnicamente”.  

Sabe-se que não existe uma maneira exata para analisar um filme, porém, existem 

coordenadas para fazer este estudo. Vanoye e Goliot-Leté (1994) classificam que, 

 

Analisar um filme ou fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade (VANOYE e GOLIOT-LETÉ, 1994, 

p.15). 

 

Nesse contexto, é importante ressaltar que, mesmo se tratando de uma análise fílmica 

o mais importante e essencial segundo Joly é: 

 

Quando uma imagem nos parece “semelhante‟ é porque é construída de uma 

maneira que nos leva a decifrá-la como deciframos o próprio mundo. As unidades 

que nelas detectamos são “unidade culturais”, determinadas pelo hábito que temos 

de detectá-las no próprio mundo (JOLY, 1996, p.73). 
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Os autores ainda dizem, logo adiante, que “o desafio da análise talvez seja reforçar o 

deslumbramento do espectador, quando merece ficar maravilhado, mas tornando-o um 

deslumbramento participante” (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.13). 

Através destas técnicas e métodos de pesquisa, será realizada a análise, onde pretende 

buscar a compreensão de nossas hipóteses iniciais. Sendo essa desenvolvida no próximo 

capítulo. 

 

3.6 Objeto e corpus de análise  

 

O filme Milk - A Voz da Igualdade, baseado em fatos reais, conta a vida militante de 

Harvey Milk, cidadão nascido em Nova York, que se tornou o primeiro político 

assumidamente homossexual a ser eleito nos Estados Unidos, no final dos anos 70, como 

supervisor na cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1978, foi assassinado por outro 

supervisor junto com o prefeito da cidade. Mas o crime não tem a ver com sua militância a 

favor dos gays e sim por causas políticas. A direção do filme é de Gus Van Sant e 

protagonizado por Sean Penn (que ganhou o Oscar de melhor ator em 2009). O filme segue a 

linha documental com inserção de imagens reais, além de cenas adicionais próximas da 

ficção. 

Já o documentário norte-americano The Times of Harvey Milk, produzido em 1984, 

trata sobre a carreira política de Harvey Milk. O filme, dirigido por Rob Epstein, produzido 

por Richard Schmiechen e narrado por Harvey Fierstein, recebeu, em 1985, o Oscar de 

melhor documentário e o prêmio especial do júri no primeiro Sundance Film Festival, dentre 

outras premiações.  

O corpus de análise são algumas cenas selecionadas de ambos os filmes, onde 

podemos observar as características e verossimilhanças do personagem, objetivo principal do 

nosso trabalho. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1984
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvey_Milk
http://pt.wikipedia.org/wiki/Harvey_Fierstein
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_de_melhor_document%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sundance_Film_Festival
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4 ANÁLISE COMPARATIVA 

 

Para a realização da análise do documentário objeto deste trabalho foram criadas cinco 

categorias: 1) contexto histórico; 2) a vida pessoal de Harvey Milk; 3) Milk o ativista; 4) o 

político Milk e 5) a morte de Harvey Milk. 

Na primeira categoria, buscamos compreender o contexto histórico vivenciado na 

cidade de São Francisco, ambiente onde se passa a história analisada. Trata-se de um período 

com diversas mudanças e lutas pelos direitos dos homossexuais.  

É fundamental, para nortear a presente pesquisa, a compreensão de que Milk não era 

apenas publicamente assumido como homossexual, mas também se aliava aos gays de sua 

vizinhança e estimulava-os a lutarem contra a discriminação. O personagem encontrava-se 

sempre disposto a enfrentar o preconceito, os julgamentos e a violência da época, que se 

originava, principalmente, dos policiais.  

Na segunda categoria de análise, busca-se compreender a vida pessoal de Harvey 

Milk, levando-se em conta que o personagem defendia a ideia de que todos homossexuais 

deveriam se assumir no trabalho, para a família ou para os amigos. Segundo ele, se todos 

tomarem conhecimento de que conhecem ou convivem com pelo menos um gay, as pessoas 

poderiam perder o preconceito.  

Na terceira categoria, analisam-se detalhes de Milk, o ativista, com relação à forma 

como ele iniciou seu engajamento nessa luta. O personagem candidatou-se a cargos políticos 

diversas vezes, conseguindo ser eleito apenas após três tentativas. Eleito aos quarenta e sete 

anos, Harvey Milk marcou a história como o primeiro gay ativista que conseguiu exercer um 

cargo no serviço público americano.  

A quarta categoria analisa-se as atividades políticas desenvolvidas por Milk. Em 

resenha crítica ao filme em análise, Lívia Borges e Aline Lopes Moretti lecionam: 

 

O termo política refere-se a atos como o ordenar ou proibir alguma coisa com efeitos 

vinculadores para todos os membros de um determinado grupo social o exercício de 

um domínio exclusivo sobre um determinado território, que foi o que Milk fez, ele 

tinha como visão defender os homossexuais e proibir a Proposição número 6, que 

defendia que os professores gays fossem demitidos de escolas públicas (BORGES e 

MORETTI, 2003). 

 

Na última categoria, analisa-se a morte de Harvey Milk. O assassinato levou 

aproximadamente 40 mil pessoas a uma vigília com velas, a fim de homenagear o político 

que, embora com uma trajetória pequena, realizou grandes feitos. 
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Não existe uma maneira definida de analisar um filme, porém, existem coordenadas de 

como realizar esse trabalho. Com relação à atividade de análise de filmes, Vanoye e Goliot-

Léte dispõem:  

 

Analisar um filme ou fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do 

termo, assim como se analisa, por exemplo, a composição química da água, 

decompô-lo em seus elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, 

extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 

“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade (VANOYE e GOLIOT-LÉTE, 2005, 

p.15). 

 

Além de abusar dos meios midiáticos para transmitir mensagens e ideais, tanto 

políticos quanto comerciais, Vanoye e Goliot-Leté (1994) ressalvam que a sétima arte vai 

além: 

 
O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 

constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real: 

pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um 

contramundo, etc.) (VANOYE e GOLIOT-LETÉ, 1994, p.56). 

 

Categoria 1  

 

4.1 Contexto histórico 

 

Uma das categorias escolhidas para estabelecer relações entre o documentário e o 

filme, foi o contexto histórico. Observa-se que no documentário são mostrados os 

depoimentos dos amigos de Harvey, que estiveram juntos durante seus últimos anos de vida.  

São apresentadas fotos da época e lembranças em detalhes, que nos remetem a como tudo 

aconteceu no passado.  

O documentário apresenta, no início, depoimentos de pessoas que conviveram com 

Milk. Anne Kronenberg, sua amiga e assessora em campanhas; Tory Hartmann, também sua 

amiga e supervisora no mesmo momento em que Milk era supervisor; Tom Ammiano, amigo 

e assessor de Milk nas campanhas.  As lembranças mudam e se apagam com o passar do 

tempo. Em virtude do transcurso de trinta anos e da diversidade de fontes, pode-se perceber 

diferenças nos depoimentos prestados.  

Os relatos, onde é visível a emoção com que cada amigo conta sua participação na 

história, com visões diferentes dos fatos, deixam muito claro a forma como aconteciam os 

fatos naquela época de 1970, na Rua Castro, em São Francisco. 
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Aos 06 minutos e 39 segundos (figura 1), o documentário mostra, através de fotos, a 

migração de Milk para São Francisco, na companhia de Scott Smith, seu companheiro, e a 

aquisição da loja Castro Câmeras. Aos 2 minutos e 38 segundos (figura 2) pode-se observar o 

bairro Castro como era no ano de 1970.  

 

 

Figura 1- extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984). 

 

 

Figura 2 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984). 
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Para recriar o ambiente onde se passa a história de Harvey, nos anos 70, a produção do 

filme pôde contar com a ajuda dos amigos de Milk e com as pessoas que ainda moram em 

Castro e que vivenciaram a trajetória do supervisor Harvey Milk, conforme informação 

extraída dos créditos do filme.  

Conforme Vanoye e Goliot-Leté (1994) o cinema como arte de representação é um 

produtor de símbolos, e é por meio destes que o espectador entende os pontos de vista da 

narrativa.  

A partir dessa reflexão, podemos dizer que tudo foi reconstruído fielmente às 

circunstâncias verdadeiras. Do figurino às placas de sinalização nas ruas. O filme roda na 

cidade onde tudo aconteceu. A cena nos degraus da prefeitura, no gabinete do prefeito e nas 

salas dos supervisores, onde Harvey foi assassinado, cria um ambiente verossímil como 

também enriquece a sensação de autenticidade.  

Aos 59 minutos e 55 (figura3) segundos do filme, pode-se ver a cena em que Milk 

encontra um de seus amigos e aliado na campanha, Cleve Jones, e brinca ao subir a escadaria 

que ali é “seu novo teatro”. Em 1 hora e 22 minutos (figura 4) visualizam-se os corredores e 

salas dos supervisores, inclusive a de Milk. Durante a cena Milk apresenta a Cleve Jones o 

caminho até sua sala e conseguimos perceber o orgulho e felicidade de Milk com a conquista. 

 

 

Figura 3 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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Figura 4 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Tanto no filme como no documentário, percebe-se a intenção dos diretores de mostrar 

a realidade vivida na época, a fim de se aproximar da realidade dos fatos. Aumont ensina: 

 

Qualquer que seja o filme, seu objetivo é dar-nos a ilusão de assistir a eventos reais 

que se desenvolvem diante de nós como na realidade cotidiana. Essa ilusão esconde, 

porém, uma fraude essencial, pois na realidade existe um espaço contínuo, e a tela 

apresenta-nos de fato uma sucessão de pequenos fragmentos chamados – planos, 

cuja escolha, cuja ordem e cuja duração constituem precisamente o que se chama – 

decupagem de um filme (BAZIN e WELLES, 1972 apud AUMONT, 2007, p.74). 

 

Uma obra cinematográfica, de acordo com os autores Vanoye e Goliot-Léte, não 

mostra uma sociedade, e sim, a encenação dessa sociedade:  

 

A cenografia no cinema permite a montagem de cenários em estúdios e, também, a 

filmagem em locações reais. Deve-se analisar de acordo com Francis Vanoye e 

Anne Goliot-Léte, “os elementos do cenário, o cenário com relação aos 

acontecimentos, a função 27 do cenário na cena” (VANOYE e GOLIOT-LÉTE, 

2005, p.75). 

 

O autor Aumont ainda completa dizendo que deixam subsistir em nós, de algum 

modo, a impressão de uma realidade contínua e homogênea (AUMONT, 2007, p.74). 

Aos 13 minutos e 02 segundos (figura5) consegue-se perceber a migração dos negros, 

hippies, latinos e homossexuais para o bairro Castro. Começava-se a mudar a tradicional 

identidade do bairro, que antes era visto como um local de irlandeses, católicos e 

republicanos, passando a transmitir a ideia de ser um lugar que agregava comunidades 

culturais marginalizadas. Essa é uma boa oportunidade para que o público situe-se no âmbito 
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dos diversos movimentos cinematográficos. Como bem afirmam Vanoye e Goliot-Lété 

(1994):  

 
Analisar um filme é também situa-lo num contexto, numa história. E, se 

considerarmos o cinema como arte, é situar o filme em uma história das formas 

fílmicas. Assim como os romances, as obras pictóricas ou musicais, os filmes 

inscrevem-se em correntes, em tendências e ate em “escolas” estéticas, ou nelas se 

inspiram a posteriori (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ,1994, p.23). 

 

Assim, salienta-se que o tema em discussão não é algo simples de se abordar e requer 

uma linguagem e trato especial na seleção dos mecanismos, recursos e metodologia aplicável. 

Embora seja o cinema uma ficção, ele contém uma expressão humana em sua arte de fazer, 

criar e influenciar o expectador.  

 

 

Figura 5 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Categoria 2 

 

4.2 A vida pessoal de Harvey Milk 

 

A segunda temática a ser abordada é a vida pessoal de Milk. O documentário apresenta 

seus amigos através de depoimentos que falam um pouco sobre ele.  

Os amigos o descrevem como uma pessoa querida, brincalhona e muito atenciosa. Um 

maníaco alucinado com um senso de humor sarcástico. Estas afirmações podem ser 
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confirmadas aos 02 minutos e 56 segundos (figura 6), com o depoimento de Anne 

Kronenberg, e aos 03 minutos e 31 segundos (figura 7), no depoimento de Tory Hartmann.  

 

 

Figura 6 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

 

Figura 7 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

De acordo com os relatos, Milk, em certos momentos, agia como uma criança, 

possibilitando que as pessoas se aproximassem dele. Era visto como um cidadão simples dono 

de uma loja de câmeras na Rua Castro.  
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No documentário pode-se perceber uma ausência de sua relação pessoal com Scott, 

seu companheiro. As lembranças de sua vida pessoal não estão no documentário.  Tal situação 

vem ao encontro ao que se pretende mostrar com esta análise.  

Em função da ausência de informações, assistindo ao documentário, cria-se uma ideia 

muito vaga sobre a vida pessoal de Milk. Podemos verificar esta afirmação aos 06 minutos e 

39 segundos (figura 8), quando Milk vai residir em São Francisco e uma passagem de tempo 

apresenta fotos de Harvey com Scott onde apenas é citado seu companheiro.  

Oportuno ressaltar que no documentário não é apresentada a transformação estética de 

Harvey Milk. No início do documentário podemos ver imagens de Milk com cabelo 

comprido, usando jeans, barba grande. Contudo, aos 6 minutos e 52 segundos (figura 9), já se 

consegue visualizar as fotos de sua primeira candidatura, com uma aparência não muito 

convencional para o cargo pretendido. 

Aos 37 minutos e 02 segundos (figura 10) o documentário apresenta o depoimento da 

Professora Sally Gearhart, que se engajou junto a Milk na luta contra a Proposição número 6. 

Sally expôs um pouco da personalidade de Milk e seu lado brincalhão. Ela relata que antes de 

entrarem para um debate importantíssimo em que ela se encontrava muito nervosa Milk olhou 

pra ela e disse: “Perdi meus brincos, querida. O que devo fazer?”. 

 

 

Figura 8 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 
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Figura 9 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

 

Figura 10 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Ao falar da representação de homossexuais no cinema é difícil não perceber os 

personagens gays sempre caricatos ou estereotipados. Nesse sentido,  

 

como comportamento, a palavra remete à fechação, ou seja, ao homossexual 

espalhafatoso e afetado, ao transformista que dubla cantores conhecidos, tão 

presente em boates e programas de auditório, não só como clichê criticado por 

vários ativistas e recusado no próprio meio gay, quando se deseja firmar talvez um 

novo estereótipo ou, pelo menos, uma imagem mais masculinizada de homens gays, 

mas com uma base para pensar uma política sustentada na alegria e humor, como 

alternativa ao ódio e o ressentimento (LOPES, 2006, p.384). 
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O documentário nos remete a Milk como o gay “afeminado” apenas através das 

brincadeiras que os amigos contam e lembram com muito respeito e carinho por ele. Na 

construção de ambas as obras o personagem é apresentado sempre diferente dos outros 

homossexuais da história: sempre muito fechado e focado nos seus feitos políticos, sendo 

apresentado de forma bem máscula, inclusive, em seus relacionamentos. 

Em compensação o filme Milk, em suas primeiras cenas, aos 04 minutos e 21 

segundos (figura 11) mostra Harvey bem ousado. A cena ocorre nas escadas do metrô. Milk 

aparece flertando com um desconhecido no dia de seu aniversário. Logo depois já estão 

ambos na cama se beijando e fazendo muitos planos juntos.  

 

 

Figura 11 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

No filme Harvey não tem o estereótipo do homossexual. No entanto, aos 12 minutos e 

48 segundos, pode-se visualizar sua relação íntima com Scott, dentro de casa (figura 12), com 

suas brincadeiras e romantismo.  

Proprietário de uma loja de câmeras, comerciante membro do Conselho Municipal, 

Milk era alguém que realmente tentava se encaixar na corrente dominante. Logo o 

personagem é apresentado com marcas muito fortes do militante e, aos 11 minutos e 37 

segundos (figura 13), já se pode a perceber as ideias de Milk como ativista.   
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Figura 12 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

 

Figura 13 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

As brincadeiras do personagem que levam um ar mais sério são muito pouco 

apresentadas no filme. Sua vida pessoal é demonstrada através de beijos e carinhos entre ele e 

seu companheiro Scott. O filme apresenta o Milk dono de casa, que gostava de cozinhar e de 

brincar com seu companheiro. 

Indícios de sua personalidade começam a surgir quando Milk se candidata pela 

terceira vez e Scott rompe o relacionamento com ele, situação que se apresenta aos 46 

minutos e 48 segundos (figura 14). A cena acontece com a referência de Scott a Milk dizendo 
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que não aguenta mais uma eleição. Milk fica sentado sem reação alguma, certo que sua 

candidatura é mais importante. Traços de promiscuidade aparecem quando Milk tem relação 

amorosa com um rapaz que chega à noite na frente de sua loja de câmeras. Após o sexo o 

rapaz não lembra nem o nome de Milk, e tudo vira graça.  

 

 

Figura 14 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Harvey começa um relacionamento com Jack Lira e cenas de beijos, brigas, ciúmes 

começam a aparecer. Em que pese a apresentação dessas cenas, Milk sempre é mostrado 

diferente dos outros homossexuais do filme. Em 01 hora e 52 segundos (figura 15) de filme 

pode-se perceber seu turbulento relacionamento com Jack.  

Em sua festa de aniversário, apresentada em 01 hora e 24 minutos (figura16) de filme, 

Milk encontra Scott, seu antigo companheiro. Eles trocam um beijo de carinho e logo Milk 

fala sobre Jack, em 01 hora e 26 minutos (figura 17), deixando claro que seu relacionamento é 

apenas por sexo. Para corroborar essa impressão, Milk explica: “quando estou com Jack não 

preciso nem falar”. Essa fala transmite a ideia de que seu relacionamento é muito vago sem 

sentimento apenas carnal. 
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Figura 15 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

 

Figura 16 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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Figura 17 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Em 01 hora e 39 minutos (figura 18) consegue-se ver os conflitos pessoais com Jack e, 

em 01 hora e 46 minutos (figura 19), Jack se mata. A mensagem que Jack deixa para Milk é 

que se ele gosta de “números de circo”, então, que veja o último dele. Em 01 hora e 42 

minutos (figura 20) consegue-se ver Milk fragilizado e chorando a morte de Jack, mas logo 

ele se recupera e vem a grande festa da vitória. 

O diretor Gus Van Sant, mostra quando Milk resolve mudar sua aparência apostando 

que vai agradar o público mais conservador. Do estilo hippe, cabelo comprido, barba grande, 

andando sem camisa e de calças “jeans”, Milk é apresentado para sua segunda eleição com 

estilo renovado: cabelo cortado, barba feita e vestindo terno e gravata. Pode-se notar essa 

mudança aos 26 minutos e 55 segundos (figura 21). 
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Figura 18 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

 

Figura 19 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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Figura 20 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

 

Figura 21- extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Os autores Vanoye e Goliot-Leté (1994) explicam a utilização do texto fílmico e sua 

contribuição para a análise: 

 

Compreendamos [...] que posso usar um filme para escrever a biografia de um ator 

ou de um diretor, ou para esboçar o quadro de uma sociedade, ou ainda para 

descrever os contornos de um movimento estético [...] Nesse caso, tiro informações 

parciais, isoladas, do filme para relacioná-las com informações extratextuais 

(biográficas, sociológicas ou históricas, estéticas) a fim de construir minha história, 

minha descrição, minha tese (VANOYE e GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.53). 
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Categoria 3 

 

4.3 Milk o ativista 

 

O documentário aborda sua militância através de imagens e relatos da época, aos 06 

minutos e 51 segundos (figura 22), momento em que se começa a ver o envolvimento de Milk 

na política do bairro. O enfoque do filme, porém, é dado para Milk já eleito e todos os seus 

feitos como supervisor de Castro.  

Nesta obra podemos acompanhar o grande empenho de Milk em sua militância. Sua 

loja Castro Câmera – na Castro Street, número 575 – virou o ponto de encontro do ativismo 

político. Era lá que Milk reunia seus amigos e apoiadores de sua campanha.  

Aos 08 minutos e 58 segundos (figura 23) o documentário demonstra suas fracassadas 

candidaturas entre 1973 e 1976 e o seu crescimento a cada eleição. 

 

 

Figura 22- extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 
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Figura 23- extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Sobre a contagem de dramatizações através da imagem, Joly (1996) ressalva: 

 

É impossível contar uma história em uma só imagem, enquanto a imagem em 

sequência (fixa ou animada) se proporcionou os meios de construir narrativas com 

suas relações temporais e causais. A fotonovela, as histórias em quadrinhos e os 

filmes podem contar histórias; a imagem fixa, não (JOLY, 1996, p.119). 

 

O documentário deixa vaga a ideia sobre sua primeira eleição, em 1973. Nesta fase 

Milk não tinha apoio explícito dos gays de San Francisco, e acaba recebendo poucos votos. 

Dois anos depois, mais fortalecido e apoiado por setores importantes, como caminhoneiros, 

bombeiros e sindicatos, consegue votação expressiva, porém não é o suficiente, vindo, 

novamente, a não alcançar o êxito almejado.  

A referida derrota se transforma em vitória, em 1977, como se pode observar aos 9 

minutos e 18 segundos (figura 24) do filme. Através de imagens da época nota-se quando o 

recém-eleito prefeito George Moscone o indica, conforme promessa de campanha. Harvey 

Milk tornou-se o primeiro político assumidamente homossexual a ocupar um cargo público 

nos Estados Unidos. 
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Figura 24 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Aos 18 minutos e 22 segundos (figura 25), através da gravação do canal 5 de televisão, 

consegue-se ver a grande festa da população com a vitória de Milk. Ele foi eleito supervisor 

da cidade de São Francisco – posição equivalente à de um vereador – ajudando a transformar 

a cidade no principal centro de militância LGBT do país.  

 

 

Figura 25 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 
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Milk, porém, não chegou a completar um ano no cargo. Em novembro de 1978, foi 

assassinado por outro supervisor, Dan White, que também matou, na mesma ocasião, o 

prefeito de São Francisco, George Moscone.  

No documentário, aos 7 minutos e 21 segundos (figura 26), apresenta-se o depoimento 

de Jim Elliot, membro do conselho sindical. Ele relata sobre a existência do medo e do 

preconceito, na época, ao se conceder apoio a um “fruta”. Esses obstáculos, porém, foram 

vencidos por ele depois de ter conhecimento sobre o boicote à cerveja Coors, comandado por 

Milk, quando passou a acreditar no potencial dele. Vale ressaltar que Milk não foi assassinado 

por sua homossexualidade ou preconceito sofrido, e sim por confrontos políticos com Dan 

White.  

 

 

Figura 26 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

O filme mostra toda trajetória de Milk de uma forma bem abrangente. O seu início na 

defesa da causa gay surge nos anos 1970, quando se muda para San Francisco, depois de se 

engajar na luta por direitos civis. Em 1972 inicia o movimento de migração de homossexuais 

de todo o país em direção àquela cidade da Califórnia, percurso que pode ser visualizado aos 

13 minutos e 02 segundos (figura 27).  

O crescimento do movimento gay impulsiona o bairro Castro. Com os últimos dólares 

que lhe restavam, Milk abre uma loja de fotografia e começa a se engajar na causa dos 

homossexuais. Pouco tempo depois, decide concorrer ao cargo de supervisor da cidade, 

equivalente a vereador no Brasil. Aos 18 minutos e 10 segundos (figura 28) visualiza-se seu 
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primeiro discurso anunciando sua candidatura. Então, Milk se torna o primeiro comissário 

abertamente gay de uma cidade nos Estados Unidos. 

 

 

Figura 27 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

 

 

Figura 28 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Entre as conquistas de Harvey Milk como político está a defesa dos direitos dos 

homossexuais, o combate a preconceitos e o fomento à convivência pacífica e responsável 
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entre todos os cidadãos de um bairro, convivência capaz de criar unidade e beneficiar todo o 

entorno. É esse clima “vizinhança” que se sente ao acompanhar o filme até o final.   

Quando o filme apresenta o boicote à cerveja Coors, comandado por Milk e a 

comunidade Gay, com a finalidade de ajudar a associação de caminhoneiros, demonstra-se a 

força que a comunidade gay já possuía na época. Aos 15 minutos e 20 segundos (figura 29) 

do filme acompanha-se à realização do boicote e seu sucesso. Imagens dos gays dentro dos 

bares de Castro virando toda cerveja fora são apresentadas pelo filme. Em troca do apoio a 

essa manifestação Milk exigiu da associação dos caminhoneiros que gays fossem contratados 

para trabalhar com eles. 

 

 

Figura 29 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Em 01 hora e 32 minutos (figura 30) apresenta-se o grande discurso de Milk antes da 

vitória. Antes de subir ao palanque, Milk recebe uma ameaça, mas ele “infla” o peito e sobe 

mesmo assim, demonstrando toda sua bravura e o porquê está ali.  
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Figura 30 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Em seu discurso, Milk utiliza os dizeres presentes na estátua da liberdade: que venham 

as pessoas cansadas, pobres, oprimidos, desejando a liberdade. Para os cidadãos da época foi 

um grande discurso, pois a estátua da liberdade representa a declaração de independência dos 

Estados Unidos.  Ainda neste discurso foi lançada a bandeira do arco-íris, atualmente símbolo 

da comunidade gay.   

 

Categoria 4 

 

4.4 O político Milk 

 

Harvey Milk é eleito supervisor de San Francisco e entra para a história como o 

primeiro gay em um cargo público na Califórnia. Em 11 meses de mandato consegue 

importantes vitórias, como a aprovação de uma lei sobre os direitos dos gays na cidade. 

Ocorre que a sua causa incomoda setores conservadores e velhas forças políticas: aos 24 

minutos e 55 segundos (figura 31) consegue-se ver uma gravação da época onde Milk fala 

como se sentia estando dentro da instituição de poder. 
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Figura 31 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

No documentário, o diretor apresenta a figura extraída da realidade histórica e que, de 

fato, entregou a vida à luta pelo reconhecimento dos direitos civis dos homossexuais. O foco é 

o intenso ativismo de Harvey Milk, que se iniciou em 1972, quando ele já tinha 40 anos, até 

1978, ano em que enfrentou políticos decididos a promulgar uma lei para impedir os acusados 

de homossexuais a trabalharem como professores em escolas públicas.  

Aos 33 minutos e 47 segundos (figura 32) começa a grande luta de Milk contra o 

senador John Briggs, para revogar a lei que ampara os homossexuais assumidos.  Aos 45 

minutos e 47 segundos, no dia 7 de novembro de 1978, o filme mostra a derrota da Proposição 

6 e, aos 46 minutos e 06 segundos (figura 33), conseguimos ver o auge do poder político de 

Harvey Milk.  
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Figura 32 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

 

Figura 33 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

O documentário mostra o enfrentamento público com políticos conservadores da 

época, que marca o auge da carreira política de Milk. Ao conseguir derrotar uma proposta de 

emenda constitucional que permitia às escolas norte-americanas demitir professores 

abertamente gays, aos 33 minutos e 48 segundos (figura 34), pode-se visualizar o Senador 

John Briggs, com seu discurso preconceituoso, falando que Deus não criou as pessoas para 

que fossem gays. 
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Figura 34 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Em produções cinematográficas a sociedade acaba não sendo mostrada, e sim 

representada por atores, cenários, tudo dentro das escolhas pessoais e particulares do diretor. 

Segundo Vanoye e Goliot-Leté (2002): 

 

O filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 

constrói um mundo possível que mantém relações complexas com um mundo real: 

pode ser em parte seu reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos 

importantes do mundo real, idealizando, amplificando certos defeitos, propondo um 

―contramundo etc). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre 

este ou aquele aspecto do mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a 

representação da sociedade em espetáculo, drama (no sentido geral do termo), e é 

essa estruturação que é objeto dos cuidados do analista (VANOYE e GOLIOT-

LETÉ, 2002, p.56). 

 

Na ficção, o diretor constrói um herói convicto em seus objetivos de caráter 

ideológico. Harvey (Sean Penn) é um homem de 39 anos, prestes a fazer 40 anos de idade, 

quando conhece um jovem chamado Scott Smith (James Franco) e logo inicia com ele um 

relacionamento amoroso. Apesar de Milk ter uma vida estável em Nova York, decide mudar-

se para a cidade de São Francisco, instalando-se em um bairro chamado Castro, onde inicia 

seu legado de ativista do movimento gay.  

Tudo começa com a abertura de uma loja. Milk pode perceber que sua estada no bairro 

seria de muita luta devido a seu relacionamento amoroso com um homem. Tal fato, porém, 

não o atingiu, de forma que ele decide formar sua própria associação e tornar sua loja ponto 

principal de frequentadores gays. Aos 10 minutos e 11 segundos (figura 35) pode-se 

visualizar este conflito.  
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Figura 35 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Sobre a questão, Lopes (2006) aduz: 

 

Tanto os estudos feministas quanto os estudos gays, lésbicos e transgêneros têm um 

primeiro movimento de criticar as representações sociais estereotipadas, os silêncios 

e as opressões. Essa abordagem sócio-histórica é fundamental para quebrar núcleos 

de misoginia e homofobia, ao demonstrar que as diversas sociedades e os vários 

tempos históricos lidaram de forma bastante diversificada com as dualidades 

masculino/feminino e heterossexualidade/homossexualidade (para além delas) 

(LOPES, 2006, p.381). 

 

O bairro Castro torna-se um dos principais bairros de frequentadores homossexuais, 

situação que incomoda os homofóbicos da época. Em virtude disso, a polícia passou a 

reprimir cada vez mais os homossexuais nas ruas, em bares, onde quer que estivessem. 

Agressões e assassinatos contra o grupo tornam-se constantes. Indignado com as agressões, 

Milk decide anunciar sua candidatura a supervisor de São Francisco, falando ao público uma 

frase que marcou sua campanha política: Meu nome é Harvey Milk e eu estou aqui para 

recrutá-los!. Aos 42 minutos e 48 segundos (figura 36) visualiza-se a referida cena, que se 

passa em frente à prefeitura.  
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Figura 36 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Aos 16 minutos e 15 segundos (figura 37) de filme observa-se a violência um tanto 

cruel contra os homossexuais na época. Quando os policiais ou até mesmo homens “cidadãos” 

utilizavam-se da brutalidade e batiam nos gays nas ruas e bares de São Francisco, tem-se a 

demonstração de como a sociedade era preconceituosa e não aceitava o homossexualismo. 

  

 

Figura 37 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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Aos 17 minutos e 11 segundos (figura 38), indignado com tamanha barbaridade, Milk 

tem a ideia de que ter um gay no poder poderia ajudar a comunidade homossexual. Então, 

Milk candidata-se a supervisor três vezes, ganhando mais eleitores a cada campanha.  

 

 

Figura 38 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Na terceira tentativa, Milk perde para Anita Bryan, a qual simboliza o preconceito e vê 

a comunidade gay como doentes e malditos. Mas ele não se cala e, diante de uma multidão 

enfurecida que luta contra a discriminação, Milk fala: Anita Bryan não ganhou essa noite! 

Anita Bryan nos uniu”. No filme, consegue-se ver a luta de Milk contra Anita Bryant, cantora 

religiosa que repugnava o comportamento gay, dizendo que tais iam contra os princípios de 

Deus, contra a constituição de uma família saudável.  

Em 1 hora e 22 minutos (figura 39) o discurso de Milk para acalmar os gays de São 

Francisco, revoltados com a Proposição 6, é apresentado. Anita e Briggs afirmavam que os 

gays estavam entre sexo, promiscuidade, bebidas e drogas e articulavam com a mídia e as 

famílias tradicionais para revogar a Lei dos Direitos Gays.  
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Figura 39 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Em comparação, os dois filmes The Times of Harvey Milk e Milk a Voz da Igualdade 

têm em comum a imagem, como define a autora Joly (2005): 

 

Todavia, a “imagem” ou a metáfora também pode ser um procedimento de 

expressão extremamente rico, inesperado, criativo e até cognitivo, quando a 

comparação de dois termos (explícita e implícita) solicita a imaginação e a 

descoberta de pontos comuns insuspeitados entre eles (JOLY, 2005, p.22). 

 

A obstinação de Harvey pela política afasta Scott Smith, seu companheiro, de forma 

que Milk opta por continuar sua luta. Em 1978, Milk é eleito, aos 47 anos, supervisor de São 

Francisco e marca a história como o primeiro gay assumido a exercer um cargo no serviço 

público americano. A grande festa da vitória pode ser vista aos 55 minutos e 35 segundos 

(figura 40). Durante seu legado, Milk teve muitos projetos aprovados, o que despertou o ódio 

de alguns políticos, principalmente de Dan White, que não admitiu perder o apoio dos demais 

políticos para Milk, e o assassinou.  
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Figura 40 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

A luta de Milk, nos anos 1970, foi decisiva para o avanço do movimento pela defesa 

dos homossexuais nos EUA. Em 1 hora e 46 minutos (figura 41) pode-se ver a cena da grande 

vitória sobre a lei da Proposição 6. 

 

 

Figura 41- extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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Categoria 5 

 

4.5 A morte de Harvey Milk 

 

Feinstein, presidente do Conselho de Supervisores, anunciou à imprensa: “Hoje San 

Francisco sofreu uma dupla tragédia de imensas proporções. Como presidente do Conselho de 

Supervisores é meu dever informá-los de que, tanto o prefeito Moscone, como o supervisor 

Milk, foram baleados e mortos. O suspeito é o supervisor White”. 

Esta cena chama a atenção por estar tanto na obra documental, em 1 minuto e 24 

segundos (figura 42), como na ficcional, aos 03 minutos e 51 segundos (figura 43).  

 
Figura 42 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

 
Figura 43 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 



51 
 

Analisar essa mensagem leva à compreensão do objeto estudado, o que pode ser uma 

boa maneira de o espectador escapar à impressão de manipulação, aliás, tão temida (JOLY, 

1996, p.48). Entretanto, desvendar o destinatário da mensagem é pouco para definirmos sua 

finalidade. A função da mensagem visual é também, efetivamente, determinante para a 

compreensão de seu conteúdo (JOLY, 1996, p.55). 

O documentário mostra, em 1 hora e 3 minutos (figura 44), toda a tristeza sofrida 

pelos amigos e cidadãos de São Francisco com a morte de Milk. O conflito entre Milk e Dan 

White, colega de Milk no Conselho de Supervisores, é apresentado de maneira bem fria. 

White vira inimigo fervoroso dentro do Conselho depois de Milk mudar de ideia sobre uma 

lei, uma das bandeiras de White na campanha.  

 

 

Figura 44 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

No início de novembro de 1978, White renuncia ao cargo dizendo que o salário não 

era suficiente para sustentar a família. Aos 50 minutos e 24 segundos (figura 45) Dan White 

pede o cargo de volta ao prefeito Moscone. O prefeito mudaria de ideia quanto ao retorno de 

White ao cargo de supervisor e anunciaria a decisão em coletiva de imprensa. Pouco antes da 

conferência, aos 53 minutos e 32 segundos (figura 46), White entra no gabinete do prefeito e 

o mata com três tiros na cabeça. Minutos depois chama Milk para sua sala e dispara cinco 

tiros, dois na cabeça.  
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Figura 45 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

 

Figura 46 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Harvey Milk morreu aos 48 anos. Aos 55 minutos e 41 segundos (figura 47) do 

documentário são apresentadas as imagens e relatos de como ocorreram as mortes, de acordo 

com os legistas.  
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Figura 47 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Aos 59 minutos e 02 segundos (figura 48) tem-se as imagens das pessoas na frente da 

prefeitura, em absoluto silêncio, e, em 01 hora e 03 minutos (figura 49), aparece a cena da 

procissão com milhares de pessoas. 

 

 

Figura 48 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 
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Figura 49 - extraída do documentário The Times of Harvey Milk (1984) 

 

Na ficção, este conflito é contado minuciosamente, porém, em 1 hora e 47 minutos 

(figura 50), a revolta de Dan White contra Milk já está bem explícita. Em 10 de novembro de 

1978, dez meses depois de empossado, White renunciou ao mandato no Conselho de 

Supervisores. Poucos dias depois, White solicitou seu mandato de volta. No entanto, o 

prefeito Moscone planejava anunciar a substituição de White dias depois. Em 27 de novembro 

de 1978, meia hora antes da coletiva de imprensa, White entrou na prefeitura por uma janela 

do porão, a fim de evitar os detectores de metal, dirigindo-se ao gabinete de Moscone e, em 1 

hora e 54 minutos (figura 51), Dan dispara o tiro que mata o prefeito Moscone. Testemunhas 

ouviram a discussão entre White e Moscone e, em seguida, tiros.  

 

Figura 50 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 



55 
 

 

 

Figura 51- extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Em 1 hora e 56 minutos White encaminha-se rapidamente para o seu antigo escritório, 

interceptando Milk e pedindo-lhe para entrar por um momento. Então, em 01 hora e 57 

minutos (figura 52), Dan White executa Harvey Milk com cinco tiros, inclusive dois na 

cabeça, à queima-roupa. 

 

 

Figura 52 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 
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O episódio horrorizou a população de San Francisco naquela noite. Uma reunião 

espontânea começou a se formar na Rua Castro, movendo-se em direção à prefeitura, numa 

vigília com velas. A multidão foi estimada entre 25 e 40 mil pessoas, tomando toda a Rua 

Market, estendendo-se por quase 3 km. Em 01 hora e 58 minutos (figura 53) a cena da 

procissão pode ser visualizada. 

 

 

Figura 53 - extraída do filme Milk - A Voz da Igualdade (2008) 

 

Por fim, a análise fílmica é também um estudo da sociedade, 

 

Na medida em que oferece um conjunto de representações que remetem direta ou 

indiretamente à sociedade real em que se inscreve. A hipótese diretriz de uma 

interpretação sócio-histórica é de que um filme sempre „fala‟ do presente (ou 

sempre „diz‟ algo do presente, do aqui e do agora de seu contexto de produção) 

(VANOYE e GOLIOT-LETÉ, 1994, p.55). 

 

Os assassinatos de Milk e Moscone, e o julgamento de White, mudaram a política da 

cidade e o sistema legal da Califórnia. Em 1980 terminou as eleições para supervisor por 

bairro, em São Francisco. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, percorremos autores e subsídios que pudessem transcrever as 

características do cinema de ficção e o de não ficção, com o objetivo em melhor compreensão 

para realizar a pesquisa. 

Embasamos a metodologia por meio da análise de conteúdo, análise de imagem e da 

análise fílmica comparativa. Selecionamos fragmentos fílmicos do filme e do documentário 

para nos auxiliar a desvendar as pistas subentendidas ao objeto de estudo. A principal 

constatação desse trabalho foi a naturalização do homossexual como protagonista de um 

longa-metragem apresentado em ambas as obras como um grande herói.  Em comparação 

com outros longas-metragens, que mencionamos durante a pesquisa, é possível perceber que 

as mudanças de tratamento em relação à comunidade LGBT evoluiu e que a indústria 

cinematográfica vem acompanhando este progresso. 

O assunto escolhido busca desenvolver a quebra de um preconceito bastante vivo em 

nossa sociedade, e acreditamos que esta, e tantas outras formas de convencionalismos, devem 

ser esquecidas, ainda mais no âmbito comunicacional, para que possamos ser melhores 

profissionais. Portanto, esperamos que este Trabalho Final de Graduação cumpra sua intenção 

a fim de obter os resultados desejados pelos seus pesquisadores: a reflexão sobre o assunto. 

O desejo por estudar o longa-metragem Milk A Voz da Igualdade (2008) e o 

documentário The Times of Harvey Milk (1984) surgiu, após discutirmos se a avaliação do 

personagem renderia o suficiente para desenvolver uma monografia, até percebermos a 

avaliação positiva que o argumento pode representar no meio comunicacional.  

Diante de nosso propósito, de buscar o que é possível perceber de verossimilhanças 

em uma obra ficcional a partir de informações contidas em uma obra documental, entre o 

filme Milk A Voz da Igualdade, de Gus Van Sant e o documentário The Times of Harvey 

Milk, de Rob Epstein, conseguimos observar as diferenças e semelhanças entre ambos. 

Ficou claro para nós que a linguagem cinematográfica entre ambos os objetos de 

pesquisa têm características similares. Entre os pontos de análise, destacamos a militância e os 

feitos políticos de Harvey Milk, que, tanto no filme como no documentário, são os eixos 

principais para representar a trajetória do primeiro homossexual assumido a ser eleito a um 

cargo público nos Estados Unidos. Para nós, a temática foi abordada como transcrição da 

realidade. As cenas refletem o sentimento e determinação que Milk tinha para conseguir 

transformar uma sociedade.  A luta de Milk o transformou em um líder político, comandando 

campanhas nacionais pelos direitos dos gays na década de 70.   
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O que observamos, também, foi a diferença de abordagem sobre a vida pessoal de 

Harvey Milk. No documentário, sua vida íntima é citada apenas uma vez e através de uma 

passagem de tempo. No filme, o diretor Gus Van Sant apresenta seu relacionamento com 

Scott, sua vida íntima, suas brigas, outros relacionamentos, apresentando Milk não só como 

político, mas como ser humano.  Um ponto em comum do documentário e do filme é o 

cenário com locações reais, em ambos. 

Portanto, chegando ao final desta pesquisa, resta dizer que dentro do que nos 

propomos, conseguimos resultados satisfatórios. E, por fim, para nós ficou mais claro que a 

experiência de como é complexo realizar um trabalho final de graduação. Ficou-nos ainda 

mais a curiosidade em investigar a abordagem do homossexual nas produções 

cinematográficas. 

Harvey Milk lutou contra a moralidade, de maneira ativa, indo às ruas para romper o 

preconceito.  Com seu discurso buscava terminar com aquilo que é heteronormativo.  Acabar 

com a moralidade condicionante, é o mais importante para que possamos tornar a sociedade 

não apenas digna, mas humana. 

A sétima arte tem estes e muitos outros filmes, que nos revelam representações de 

homossexuais, suas trajetórias de vida, conquistas e sofrimentos que merecem respeito de 

todos.  

Acreditamos que todo e qualquer tipo de preconceito nos dias de hoje não são mais 

cabíveis. Principalmente por profissionais da área da comunicação. Sendo assim esperamos 

que o assunto desta pesquisa resulte em reflexões no futuro. 
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ANEXO 1 – Capa do documentário The Times Of Harvey Milk 
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ANEXO 2 – Sinopse do documentário The Times of Harvey Milk 

 

Sinopse: Harvey Milk foi o primeiro homem abertamente homossexual a tornar-se supervisor 

municipal de San Francisco. O filme acompanha sua trajetória política, de quando era o 

simpático dono de uma loja de câmeras até tornar-se uma importante liderança local, porta-

voz das minorias. Em 1978, Milk e o prefeito George Moscone foram brutalmente 

assassinados pelo colega Dan White, representante da classe média conservadora. Sua trágica 

morte revelou a homofobia e a intolerância da população. Com isso, Milk tornou-se mártir do 

moderno movimento homossexual. 
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ANEXO 3 – Capa do Filme Milk - A Voz da Igualdade 
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ANEXO 4 – Sinopse do Filme Milk - A Voz da Igualdade 

 

Sinopse: Ativista dos direitos gays. Amigo. Amante. Unificador. Político. Lutador. Ícone. 

Inspiração. Herói. A vida de Harvey Milk mudou a história, e sua coragem mudou vidas. No 

início dos anos 70, um nova-iorquino que resolveu viver em São Francisco com o namorado, 

abrindo a pequena loja de revelação fotográfica Castro Câmera, num bairro operário, 

surpreendeu a todos ao se tornar um verdadeiro agente de mudanças. Numa época em que o 

preconceito e a violência contra homossexuais eram aceitos abertamente como norma, Milk 

buscou direitos iguais e oportunidades para todos, mergulhando de cabeça nas turbulentas 

águas da política. 
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ANEXO 5 - DVD do Filme Milk - A Voz da Igualdade 
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ANEXO 6 - DVD do documentário The Times of Harvey Milk 

 


