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1 INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho final de graduação analisa a representação de personagens 

homossexuais no cinema. O tema foi escolhido depois de percebermos que existem vários 

estudos sobre a representação de negros e de mulheres no cinema, como grupos 

minoritários, mas muito poucos sobre homossexuais. Nosso objetivo é verificar as 

diferentes representações de gays e lésbicas na história do cinema, através das idéias de 

personagens caricatos ou estereotipados. Faz-se uma retomada da história da 

homossexualidade, em âmbitos específicos, como cidadania e religião. Abordamos os 

movimentos de liberação sexual e de luta pelos direitos de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transgêneros, a questão da discriminação racial, de gênero e sexual. 

 Também falamos da representação de minorias étnicas e sexuais no cinema, até 

chegarmos no caso dos homossexuais, citando vários filmes e as diferentes representações 

apresentadas por diferentes obras cinematográficas. Entramos, superficialmente, no campo 

dos estudos de gênero, com o surgimento, na década de 90, de uma linha da chamada 

Teoria Queer. 

 Em seguida, falamos das questões cinematográficas, definindo imagem, e 

esclarecendo os objetivos do trabalho na escolha da análise fílmica como metodologia de 

desenvolvimento do mesmo. Delimitamos os aspectos do filme que são analisados, como 

figurino, trilha sonora, cenário e gestual dos personagens. Apresentamos o filme escolhido 

para análise, Shortbus, do diretor americano John Cameron Mitchell. 

 Na seqüência, é feita a análise da obra, com os elementos acima citados, destacando 

a representação dos personagens homossexuais do filme. Os critérios para a escolha de 

Shortbus foram sua importância ao retratar personagens gays de maneira mais verossímil e 

próxima do real, do tratamento dado pelo diretor ao sexo e à sexualidade como elementos 

importantes da vida humana, e, principalmente, por mostrar personagens com profundidade 

emocional, de maneira realista, não caricata ou estereotipada. 
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2 HOMOSSEXUALIDADE E SOCIEDADE 

 
A relação entre pessoas do mesmo sexo, seja afetiva ou erótica, é tão antiga quanto 

a própria civilização. Porém, os primeiros registros desse comportamento surgem na Grécia 

Antiga, onde a homossexualidade era uma prática comum. O bacharel em Direito e 

pesquisador Luiz Carlos Corino explica que “na Grécia Antiga, as relações homoeróticas 

supriam as necessidades de relações pessoais de uma intensidade não encontrada no 

casamento ou entre pais e filhos” (CORINO, 2006, p. 2). 

Além do tratamento normal da homossexualidade, Corino diz que era comum, na 

época, que estrangeiros vissem a Grécia como um paraíso de orgias e libertinagem. Os 

romanos nomearam as relações homossexuais como “amor à grega”, apesar de viverem 

numa sociedade mais liberal em relação ao sexo. 

A homossexualidade tinha propósito pedagógico e era comum em tropas espartanas. 

Segundo Corino, o Pelotão Sagrado de Tebas, uma colônia espartana, era formado apenas 

por casais homossexuais, que lutavam bravamente para que nada acontecesse com seus 

parceiros. Em Atenas, a relação entre um homem mais velho, denominado erastes (amante) 

e um mais novo, eromenos (amado), tinha a função de transmitir conhecimento. Nessas 

relações, o homem mais novo deveria ter mais de 12 anos, e menos de 18. A função das 

mulheres, na sociedade ateniense, era apenas de reprodução. “Após gerar o filho, seu papel 

dentro da sociedade estava terminado, pois ela não possuía paidéia (educação) para 

transmitir qualquer tipo de conhecimento” (CORINO, 2006, p. 5). Para a civilização 

romana, essa prática era degenerativa, e atribuída apenas aos gregos. 

A idéia de que o comportamento homossexual é algo errado, ilegal e pecaminoso 

surge a partir de interpretações da Bíblia. O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo 

tem sido, desde então, motivo de debate entre gays, heterossexuais e religiosos, cada um 

defendendo seu ponto de vista. A partir do século XIX, diferentes leituras e interpretações 

dos textos bíblicos mostraram que esses textos não eram tão radicais em relação aos gays. 

A professora Regina Jurkewicz explica, no artigo Cristianismo e 

Homossexualidade, que “antes mesmo da difusão do cristianismo, já havia uma legislação 

romana condenatória da homossexualidade que, no entanto, era pouco aplicada, a chamada 

Lex Scantinia” (JURKEWICZ, 2003, p. 1).  Com a expansão do Cristianismo, a lei 

começou a ser aplicada. Inicialmente eram punidos apenas os atos contra menores, depois, 
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através da criação de novas leis, a homossexualidade, de maneira geral, passou a ser 

condenada. Quem cometesse tal crime poderia receber a pena máxima, ser queimado vivo 

na fogueira. As penas para homossexualidade feminina eram menores. 

O comportamento homossexual passou a ser classificada através dos Penitenciais, 

textos da história da Igreja Católica, de um período entre os séculos VII e XI, que definiam 

toque, masturbação, homossexualidade ativa e passiva, ocasional habitual. Esses textos 

eram destinados aos sacerdotes e aos fiéis. Santo Tomás de Aquino, na Idade Média, 

classificou o comportamento homossexual como um pecado contra a natureza, ou contra o 

Criador, designando penitencias eclesiásticas que variavam de 3 a 15 anos, e eram mais 

duras para clérigos e monges. 

A sociedade católica manteve a percepção da homossexualidade como pecado ao 

longo dos anos, com períodos de maior ou menor aceitação. Porém, no começo dos anos 

1960, vários acontecimentos começariam a mudar a opinião das pessoas, e também da 

Igreja. Além disso, em 1973, a homossexualidade foi retirada do Código Internacional de 

Doenças, pois era considerada um distúrbio mental. 

Uma série de movimentos sociais de contracultura, ou de esquerda, como o 

movimento hippie, o black-power (movimento negro) e o flower-power (movimento 

feminista) incentivaram o nascimento de mais um movimento, o de liberação sexual e o 

movimento gay. O objetivo desses grupos organizados era questionar o estilo de vida 

americano, ou american way of life. 

 Em junho de 1969, uma série de conflitos entre homossexuais e a polícia de Nova 

Iorque, no bar Stonewall, marcou o início do movimento de liberação sexual. 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 contra eles 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 gigantesco depois do caso Stonewall. Nos 

Estados Unidos, antes de Stonewall, segundo James Joseph Dean, da Universidade 
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Estadual de Sonoma, havia cerca de 50 grupos gays. Cinco anos depois da revolução, 

haviam se formado mais de mil grupos diferentes, desde organizações políticas, até clubes e 

jornais. 

 No Reino Unido, o marco do movimento acontece, em 1970, com a Gay Liberation 

Front (ou Frente de Liberação Gay) comandada pelos ativistas Aubrey Walter e Bob 

Mellors. O grupo organizava reuniões semanais que reuniam entre 200 e 300 pessoas. A 

maior ação da GLF foi durante a abertura do Festival of Light, que era um festival 

organizado por um grupo de cristãos preocupados com a liberdade da sociedade britânica. 

Durante o festival, membros da GLF vestidos de drag queens (com roupas femininas), 

invadiram a abertura do evento, com cornetas e bandeiras, soltaram ratos e beijaram uns aos 

outros. Vários membros da GLF seguiram no ativismo, através do grupo OutRage, que 

ainda é atuante. O novo grupo enfrentou críticas por ser mais radical, e foi até classificado 

como extremista. 

 Uma organização que congrega grupos de vários países é a Associação 

Internacional de Gays e Lésbicas (ou International Lesbian and Gay Association), que foi 

fundada no dia 8 de agosto de 1978. A organização conta com 400 grupos de todo o 

mundo, e tem representantes em 90 países. A associação é dividida em regiões, são elas: 

África; Ásia; Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico; Europa; América do Norte; e 

América Latina e Caribe. A ILGA ganhou estatuto consultivo com as Nações Unidas, em 

1993, mas perdeu esse status no ano seguinte, depois de denúncias da participação de 

grupos pedófilos na organização. A associação tentou o estatuto em 2000 e 2003, sem 

sucesso. 

No Brasil, um exemplo relevante de grupos que lutam pelos direitos homossexuais é 

o Grupo Gay da Bahia, um dos mais antigos, e ainda atuantes, do país. Fundado em 1980, o 

GGB é uma sociedade civil sem fins lucrativos, registrada em 1983. 

As reivindicações dos homossexuais começam por direitos iguais, proteção legal 

contra homofobia, direitos de união estável de casais, direito à herança e divisão de bens. 

Em 1995, a então deputada federal Marta Suplicy (PT-SP) propôs uma lei que reconheceria 

uniões civis homoafetivas. Para o padre, historiador e professor do Departamento de 

Serviço Social da PUC-Rio, Luís Corrêa Lima, a aprovação da lei acarretaria: 

 



 5

A aceitação legal da união civil entre pessoas do mesmo sexo encorajaria mais 
gays e lésbicas a assumirem sua orientação sexual. Longe de ‘criar’ mais 
homossexuais, como equivocadamente se supõe, essa realidade somente tornará 
mais fácil a vida das pessoas que já vivem essa orientação sexual de forma 
clandestina (LIMA, 2007, p.2). 

  

Lima acredita que além dos benefícios psicológicos que essa medida traria, uma 

união legalizada e aceita pela sociedade ajudaria na luta contra doenças sexualmente 

transmissíveis, com a AIDS, e também no combate a violência gerada pela homofobia.  

 O Projeto de Lei Federal n.º 1.151, de Marta Suplicy, foi defendido por alguns 

representantes da sociedade, e pelos grupos gays, porém, ainda não foi aprovado. Dessa 

maneira, o direito de união civil legalizada permanece na luta dos grupos e movimentos 

homossexuais. 

Onze anos depois, um novo projeto gerou polêmica e discussão entre ativistas 

homossexuais e religiosos. Em 2006, foi aprovado o Projeto de Lei N.º 5.003, de 2001, 

proposto pela deputada Iara Bernardi. O projeto pretende incluir nos crimes contra o 

preconceito, a discriminação pela orientação sexual e a homofobia. O projeto foi 

encaminhado ao Senado. Além dos benefícios claros aos homossexuais, Lima diz que a 

aprovação da lei “elevaria o Brasil ao nível da modernidade jurídica, onde a cidadania é 

marcada pelo respeito à pessoa humana e aos seus direitos” (LIMA, 2007, p.5). Para os 

religiosos, a lei vai contra as crenças e princípios da Igreja Católica. 

Em 2004 foi lançado, através da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o 

programa “Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à Discriminação 

contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual”, uma parceria do Governo 

Federal e da Sociedade Civil Organizada. O objetivo do programa era de promover a 

cidadania de gays, lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais, através da educação e da 

luta contra a violência. 

O programa lançado em 2004 gerou frutos. O principal foi o lançamento, pela 

Secretaria Geral da Presidência da República, em meados de 2005, de um edital 

direcionado a instituições públicas ou não-governamentais para a seleção de projetos de 

luta contra a homofobia. De acordo com Silvia Ramos, do Centro de Estudos de Segurança 

e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, tais projetos atuariam “através da prestação 

de assessoria jurídica e psicossocial às vítimas, da orientação e encaminhamento de 
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denúncias, da capacitação em direitos humanos e da mediação e conciliação de conflitos” 

(RAMOS, 2006, p.12). Um dos selecionados pelo edital foi o Estruturação, Grupo de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros de Brasília, que firmou uma parceria com a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal, para criar um Centro de 

Referência LGBT, que prestaria os serviços anteriormente citados. 

Os movimentos e grupos de luta pelos direitos de gays, lésbicas, travestis, 

transexuais e transgêneros alcançaram muitos benefícios no campo social, religioso e 

jurídico. Porém, para obter direitos iguais aos das pessoas heterossexuais, gays, lésbicas e 

transgêneros ainda têm um logo caminho a percorrer, principalmente no que se refere à 

religião, assunto que será abordado no próximo capítulo. 

 

2.2 HOMOSSEXUALIDADE E RELIGIÃO 

 

 Com a difusão do Cristianismo, na antiguidade, as práticas homoeróticas, que na 

Grécia Antiga tinha objetivo didático, passaram a ser consideradas pecaminosas. Os 

pesquisadores Edmar Henrique Davi e Jane de Fátima Rodrigues ressaltam que “a sodomia, 

nome dado às condutas eróticas que fugiam da norma de procriação, serviu como base para 

diversos processos inquisitoriais promovidos pela Igreja” (DAVI; RODRIGUES, 2003, p. 

3). A partir dos séculos XVIII e XIX, os homossexuais passaram a ser considerados 

criminosos em potencial, e assim, a sociedade passou a penalizar os praticantes de atos 

homossexuais, ou sodomitas, através de leis rigorosas. Além dos castigos impostos pela 

Igreja, os gays poderiam receber a penalidade máxima: morte na fogueira. 

Os homossexuais foram obrigados a viver escondidos até a década de 1960. Os 

comportamentos seriam alterados com a revolução sexual do fim dessa década, com os 

movimentos hippie, o black-power, o flower-power e os movimentos de luta a favor dos 

direitos dos homossexuais. 

Em 1992, o Papa João Paulo II lançou o Catecismo da Igreja Católica, que 

caracteriza a homossexualidade como uma grave depravação, algo contra a natureza. 

Apesar de ainda apresentar várias restrições em relação aos gays, a visão da Igreja já sofreu 

algumas alterações. Por exemplo: agora a Igreja admite que “algumas pessoas são 

estruturalmente homossexuais e que carregam esta condição por toda a vida” (LIMA, 2006, 
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p.2). Isso quer dizer que a idéia de que os homossexuais podem ser revertidos, ou curados, 

já não existe mais. 

 No entanto, o Catecismo diz que os homossexuais “devem ser acolhidos com 

respeito, compaixão e delicadeza”, o que mostra uma grande mudança nas regras católicas, 

por mais que isso nem sempre aconteça de fato. A Igreja tem se adaptado, também, para 

trabalhar na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, que 

antigamente era ligada, apenas, aos gays. Através de pastorais e grupos de apoio, serviços 

de ajuda e prevenção são oferecidos para quem precisa, inclusive, em alguns lugares, a 

distribuição de preservativos. 

Existe, entretanto, o lado mais conservador da Igreja, que ainda considera a 

homossexualidade um pecado, que se opõe a todos os benefícios acima citados, pois 

defendem os valores de famílias heterossexuais. Outra questão polêmica, e a qual a Igreja 

se opõe, é a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Muitas vezes, religiosos definem 

as uniões homoafetivas como nocivas ao desenvolvimento da sociedade. A igreja não 

considera a homossexualidade um traço biológico, como cor de pele. De acordo com LIMA 

(2007, p.6), “segundo a Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), a orientação sexual não 

constitui uma característica comparável à raça ou tradições étnicas no que diz respeito à não 

discriminação”. Em 2003, a CDF emitiu um documento contra a união civil de pessoas do 

mesmo sexo, que mostra a forte oposição ao reconhecimento legal dessas uniões, 

principalmente por políticos católicos. 

 Ao contrário da Igreja Católica, a Igreja Evangélica segue bastante conservadora em 

relação à homossexualidade. O antropólogo Marcelo Natividade explica que os religiosos e 

freqüentadores dessa igreja acreditam na cura de gays e lésbicas: “assegurando a 

possibilidade da ‘transformação’ dos indivíduos em ex-homossexuais – enunciada na esfera 

pastoral como uma ‘esperança àqueles que sofrem’ [...]” (NATIVIDADE, 2005, p.2). 

Apesar de algumas igrejas evangélicas acolherem fiéis homossexuais, a idéia de relação 

entre pessoas do mesmo sexo ainda é considerada pecado e passível de cura. 

 Da mesma forma que os católicos, os evangélicos alegam que a homossexualidade 

vai contra a lei de Deus e contra a natureza. Natividade fala, ainda, que o discurso feito 

pelos religiosos, sobre a cura de homossexuais, é que todos podem transformar o “pecado 

do homossexualismo” na “bênção da heterossexualidade”, através do casamento e da 



 8

constituição de uma “família de Deus”. Os evangélicos acreditam que o comportamento 

sexual é algo aprendido, e refutam a possibilidade de agentes genéticos que possam 

determinar a orientação sexual dos indivíduos. Castilho (1990), citado por Natividade 

(2005, p.4), apresenta as causas da homossexualidade, seriam elas: “abuso sexual na 

infância, dificuldade na relação das crianças com seus pais e relacionamento deficiente com 

o genitor do mesmo sexo”. 

 Outros autores citados por Natividade, como J. Cabral e João Carlos Xavier 

atribuem a homossexualidade a práticas de rituais de possessão, em religiões como 

Umbanda e Candomblé, e citam com menor freqüência a homossexualidade feminina. 

 Algumas igrejas evangélicas acreditam que a homossexualidade é um desafio a 

ordem natural, e que gays não são, nem nascem homossexuais, eles estão homossexuais por 

algum trauma, ou algum problema espiritual. A partir dessa idéia, qualquer homossexual 

pode ser “curado”, através de “um processo que envolve cura das memórias, busca de 

santificação, disciplina e libertações” (NATIVIDADE, 2005, p.10). Através desse processo 

de “cura” os indivíduos notariam o surgimento de impulsos heterossexuais. 

 Percebe-se que o discurso evangélico sobre a homossexualidade é de que tal pecado 

é exterior aos indivíduos, e que pode ser curado através de rituais de cura, orações, e da 

adaptação no modo de vida, de acordo com o que foi determinado por Deus. Gays e 

lésbicas são considerados pecadores, pedófilos e sujeitos que espalham doenças, e, 

portanto, representam um risco a si mesmos e à sociedade. A visão da Igreja Evangélica 

permanece bastante restrita em relação aos gays. 

 As religiões que, na visão dos evangélicos, são culpadas pelos desvios 

homossexuais, Umbanda e Candomblé, acabam por serem as religiões mais tolerantes em 

relação a gays e lésbicas. A doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Laura Moutinho, cita os “barracões de candomblé” (2004, p. 3) como um 

dos pontos de referência de convívio de homossexuais no Rio de Janeiro, além de boates 

direcionadas ao público gay e os bailes funk, característicos da cidade. O professor do curso 

de pós-graduação em Sociologia da USP, Reginaldo Prandi, amplia a idéia de aceitação de 

homossexuais, por essas religiões, dizendo: 

 
Os cultos dos orixás no Brasil, dos quais excluo em grande parte a umbanda, 
pela dimensão kardecista-católica que compõe seu plano de moralidade, mas nos 
quais incluo as formas do candomblé baiano, do xangô pernambucano, batuque 



 9

gaúcho, tambor-de-mina do Nordeste ocidental etc., têm sido, pelo menos desde 
os anos 30, e ininterruptamente, verdadeiros redutos homossexuais de classe 
social inferior. (PRANDI, 1997, p.20) 
 

 Apesar de a homossexualidade ser aceita no Candomblé, Moutinho destaca que nem 

todas as casas-de-santo aceitam gays. Depende do pai ou mãe-de-santo permitir a 

participação de gays e lésbicas em suas casas. Uma das regras da religião é que não é 

permitida a relação de filhos-de-santo com outros filhos-de-santo, o que caracterizaria, de 

acordo com Moutinho, um “incesto”. 

 Portanto, cultos afro-brasileiros, como o Candomblé, representam uma alternativa 

para gays e lésbicas, ao exercício da fé. Uma instituição religiosa que permite o contato 

com o sagrado, com entidades e santos, e que se configura como um ambiente para a 

socialização de homossexuais. Os ativistas acreditam que qualquer pessoa tem direito à 

religião, à fé, e as suas crenças. A aceitação, ou não, de homossexuais nas religiões, 

configura, para muitos, discriminação ou preconceito, mas este assunto será tratado no 

tópico seguinte. 

 

2.3 A DISCRIMINAÇÃO 

 

A discriminação não é algo que apenas homossexuais sejam vítimas. Ao longo da 

história, negros, mulheres, judeus e outros grupos considerados minoritários foram alvo de 

perseguições e violência por não se enquadrarem nos ideais de uma sociedade. Preconceito 

este que pode ser encontrado na escola, no trabalho, na igreja e em outros ambientes. Para 

este trabalho, escolhemos falar sobre o preconceito contra negros, um dos maiores grupos 

discriminados no mundo e ao longo da história; e os homossexuais, que são o grupo foco 

desta monografia. Por isso, como o objetivo do trabalho não é discutir o preconceito étnico, 

religioso, ou etário, nos concentramos nos negros e nos homossexuais.  

As dificuldades dos negros, no Brasil, datam da era colonial, quando negros 

africanos começaram a ser trazidos da África. A escravidão foi abolida em 1888, com a Lei 

Áurea, assinada pela princesa Isabel. Essa medida libertou os negros do trabalho escravo, 

mas os problemas continuaram. 

A pouca visibilidade da população negra, nos meios de comunicação, em novelas, 

filmes e comerciais, pode ser considerada um fator determinante no assunto. Para o doutor 
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em Administração pela USP, Helio Santos, “aos poucos a invisibilidade que o assunto 

sempre teve entre nós começa a ser, de fato, quebrada” (2000, p. 1). O uso da palavra negro 

tem sido discutido nos últimos anos, pois, “além de designar o indivíduo desse grupo racial, 

pode significar: sujo, lúgubre, funesto, sinistro, maldito, perverso, triste, nefando etc.” 

(SANTOS, 2000, p. 2). 

Ainda hoje, a discriminação racial pode ser percebida, fortemente, no campo de 

trabalho. Os negros são um grupo que sofre com o desemprego e com os baixos salários. 

Negros exercem, no Brasil, cargos e funções modestos, de pouco rendimento financeiro, e 

muita mão-de-obra. Santos considera, ainda, que “mesmo entre os trabalhadores de baixa 

renda os pretos e pardos recebem menos do que os brancos” (2000, p.8). Outra 

desvantagem dos negros, no mercado de trabalho, é que estes começam a trabalhar mais 

cedo que os brancos, e por isso, são prejudicados em sua formação escolar. 

Nos meios de comunicação, a visão predominante, e, portanto a principal 

representação, é de brancos. Não é difícil encontrar, em novelas e filmes, atores negros 

desempenhando papéis de empregados, domésticas e escravos, em produções de época. Ao 

longo do tempo, os negros têm recebido mais destaque na mídia. 

Historicamente, não se pode negar que avanços foram feitos. O psicólogo Marcus 

Eugênio Oliveira Lima cita, em sua tese de doutorado, “a crítica ao regime nazi-fascista, a 

Declaração dos Direitos Humanos (1948), a condenação da UNESCO às classificações 

raciais (1950), as lutas pelos direitos civis nos EUA [...]” (LIMA, 2004, p.2). Porém, Lima 

afirma que o preconceito e o racismo ainda são um grave problema na sociedade atual. 

A discriminação pela orientação sexual também está fortemente presente na 

sociedade. Estudos mostram que esse tipo de preconceito tem se adaptado ao longo do 

tempo, mas que, mesmo com a luta pela igualdade social de minorias – negros, gays, 

lésbicas, etc. – muitas pessoas são vítimas de discriminação. 

Estudiosos como Marcos Lacerda (Universidade Federal da Paraíba), Cícero Pereira 

(Universidade Católica de Goiás) e Leoncio Camino (Universidade Federal da Paraíba), em 

Um Estudo sobre as Formas de Preconceito contra Homossexuais na Perspectiva das 

Representações Sociais (2002), definem três grupos de indivíduos: preconceituosos 

flagrantes, preconceituosos sutis, e não preconceituosos. 
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De acordo com os psicólogos Adriana Nunan e Bernardo Jablonski (2002), o 

preconceito na sociedade brasileira atual tende a formar comunidades destinadas a 

homossexuais, ou a constituir guetos, onde gays e lésbicas podem encontrar outros 

homossexuais. A existência de restaurante, bares e lojas destinadas ao público gay 

apresentam vantagens a esses indivíduos, que podem se identificar com esses locais, porém, 

para Nunan e Jablonski, é “importante mencionar ainda que apesar dos homossexuais 

sentirem-se seguros nestes espaços, os mesmos também facilitam agressões, já que 

heterossexuais preconceituosos se dirigem especificamente a estes locais quando desejam 

cometer algum tipo de violência” (NUNAN, JABLONSKI, 2001, p.5).  

No Brasil, o movimento GLBT tem se concentrado em lutar contra a violência. A 

cada ano, gays, travestis e transexuais são alvos de espancamento, abuso e, muitas vezes, 

são assassinados no nosso país. A pesquisadora Silvia Ramos afirma que “desde os anos 

1980, a violência contra homossexuais tem representado um tema central para o ativismo e, 

progressivamente, também para governos e para a mídia” (RAMOS, 2006, p.2). Para 

conseguir que medidas fossem tomadas, para a prevenção de violências e assassinatos de 

homossexuais, o Grupo Gay da Bahia começou a montar, a partir de 1990, um dossiê com 

notícias de mortes e crimes violentos contra gays.  

A principal conquista dos movimentos, em relação à violência e crimes contra 

homossexuais, foi a criação, em 1999, do Disque Defesa Homossexual (DDH), no Rio de 

Janeiro. O objetivo do DDH, criado pela Secretaria de Segurança, é de receber denúncias 

de violência, bem como a prevenção de tais acontecimentos, “acionando a força policial em 

locais e situações de incidência de violência” (RAMOS, 2006, p.8). Porém, tal conquista foi 

parcialmente perdida quando, em 2000, a equipe que coordenava o DDH deixou a 

secretaria de Segurança. 

Nas pesquisas de Ramos (2006), identificou-se, através de relatos e dossiês, que a 

justiça brasileira atribui parte da culpa das violências ou assassinatos às próprias vítimas. 

De acordo com seus estudos, os homossexuais levam uma “vida de risco”, o que contribui 

para assaltos, espancamentos e, em muitos casos, a morte de gays e, principalmente, 

travestis. 

 Porém, o preconceito e a discriminação, em função da sexualidade, não são 

encontrados apenas nas ruas. Em proporções e intensidades menores, adolescentes 
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homossexuais são vítimas de preconceito dentro do ambiente educacional. Jovens gays 

costumam ser rotulados, são alvos de brincadeiras de mau gosto e, muitas vezes, os 

responsáveis por esses atos de preconceito não são apenas colegas, mas também 

professores. 

Para as pesquisadoras Meire Rose Oliveira e Maria Aparecida Morgado, da 

Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), a interação entre professor e aluno é 

importante tanto enquanto relação interpessoal, como para a troca de saberes e 

conhecimentos escolares (OLIVEIRA; MORGADO, 2006). Com o objetivo de reverter 

essa situação, o Ministério da Educação propôs, através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, de 1997, que as escolas passassem a trabalhar orientação sexual com os alunos, 

tratando de conceitos e informações sobre sexualidade. 

Oliveira e Morgado citam uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO), que mostrou que os professores, por não 

saberem lidar com a homossexualidade dos alunos, acabam se silenciando diante da 

discriminação e, algumas vezes, colaboram na reprodução dessa violência.  

A idéia de uma disciplina que trate das relações sexuais é que os professores sejam 

habilitados a conversar com os alunos sobre sexualidade e, conseqüentemente, 

homossexualidade. Porém, Oliveira e Morgado consideram que ainda existem obstáculos 

para isso: 

Constatou-se, que no espaço escolar existem entraves de relações quanto a 
homossexualidade, os professores enfrentam dificuldades no manejo escolar 
quando estudantes abertamente homossexuais são discriminados por colegas, o 
que acarreta prejuízos à aprendizagem desses jovens discriminados e na 
interação deles com colegas e professores. (OLIVEIRA, MORGADO, 2006, 
p.9). 

 
 De acordo com os autores, muitas vezes, os professores não sabem como lidar com 

alunos assumidamente homossexuais, e com a possível discriminação que eles possam 

sofrer. 

Para os pesquisadores, é na escola que os jovens deveriam poder tirar dúvidas sobre 

sua sexualidade, e a escola é, também, o local responsável por desfazer preconceitos e lutar 

contra a discriminação de jovens homossexuais. 
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3 MINORIAS NO CINEMA 

 

O comportamento de homens e mulheres, de acordo com sua orientação sexual, 

pode fugir ao ideal masculino ou feminino. E essa diferença comportamental é relatada na 

mídia, seja em programas televisivos, novelas, ou no cinema. Ao falar da representação de 

minorias no cinema, seja essa minoria racial ou sexual, é difícil não tomar como parâmetro 

a produção televisiva brasileira. Em artigo sobre a representação da mulher negra no 

cinema, LAHNI et al (2007, p.6) falam que “no cinema, e isso também se estende às 

telenovelas, as personagens negras não são individualizadas e muitas vezes não apresentam 

profundidade psicológica”. As mulheres negras ficam confinadas em papeis de empregadas, 

camareiras e escravas, em filmes e novelas de época. Talvez no papel de escravas as atrizes 

encontrem maior profundidade dramática, mas ainda assim, o número de personagens 

negras é inferior. 

Nos filmes, personagens gays podem ser caricatos ou estereotipados, de uma 

maneira que faça com que o público acredite que qualquer pessoa que tenha atração por 

outra pessoa do mesmo sexo se comporte do jeito visto na tela. Para os antropólogos 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; MACRAE, 

1985, p. 11). Outra característica que pode ser encontrada nos filmes, e que reflete 

comportamentos da vida real, é a crença de que homossexuais masculinos só podem 

trabalhar como cabeleireiros, maquiadores, decoradores ou drag queens. 

Entretanto, a sociedade não aceita que homens sejam afeminados, ou mulheres 

másculas. Essa não é a atitude esperada de indivíduos com um gênero definido. Os 

movimentos de liberação sexual, nas décadas de 60 e 70, alteraram, um pouco, esses 

conceitos. Mas ainda assim, a questão da força masculina é colocada em risco, se seu 

comportamento não for o considerado tradicional. Afinal, “it is supposed to be an insult to 

call a man effeminate, for it means he is like a woman and therefore not as valuable as a 

‘real’ man” (RUSSO, 1987, p. 4)1. 

                                                 
1 “é considerado um insulto chamar um homem de afeminado, pois significa que ele é como uma mulher e, 
portanto não é valorizado com um homem ‘de verdade’”. 
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Já no caso das mulheres, as atitudes masculinizadas nem sempre são consideradas 

ruins, pois assim, ela passa a ter a força que se espera dos homens. Enquanto na Inglaterra 

de 1861, a pena para homossexuais masculinos passava de morte, para prisão, a lei não 

mencionava penalidade alguma para casos de lesbianismo. Às vezes o relacionamento entre 

mulheres servia para fortalecer o papel sexual do homem. Para o pesquisador e ativista Vito 

Russo, é possível encontrar uma justificativa para o tratamento menos duro em relação ao 

lesbianismo, “a look at heterosexual pornography shows that lesbian eroticism in the 

service of male sexuality has been a consistent theme in heterosexual fantasy, appearing 

often as the preliminary to the “real” event, sex between men and women” (RUSSO, 1987, 

p.6)2. 

 Muitas vezes, a relação entre duas mulheres é considerada uma fantasia sexual 

masculina e talvez isso faça com que a aceitação, pelo menos por homens, de um casal 

lésbico, seja menos complicada do que um casal homossexual masculino. 

O aparecimento de personagens que fugiam ao ideal masculino ou feminino 

começou através dos impersonators, ou imitadores. O principal veículo para tais 

personagens era os filmes e séries de comédias. Atores e atrizes travestidos remetiam, nos 

filmes do início do século XX, ao vaudeville e, segundo Russo (1987, p.6) “were a 

fascination of the movies from the beginning”3. Outro fator que colaboraria com a 

sissyhood (fato de ser sissy, ou seja, maricas) nos filmes, como Russo complementa (1987), 

seria a vida na cidade grande, principalmente nas cidades européias. O homem “de 

verdade” deveria morar no velho oeste, longe da tensão da vida na cidade. Russo usa como 

exemplo o filme The Mollycoddle, de 1920, dirigido por Victor Fleming, onde o 

personagem principal resgata suas virtudes ao voltar para a América, depois de morar na 

Europa. 

 Em 1919, o diretor Richard Oswald lançou o primeiro filme que falava abertamente 

de relacionamentos homossexuais, Anders als die Anderen (Diferente dos outros), que 

falava da intolerância da sociedade com os homossexuais, e o que essa intolerância causava 

neles, como o desespero, a insanidade e até o suicídio.  Esse pioneirismo deve-se ao Dr 

                                                 
2 “Uma olhada na pornografia heterossexual mostra que o erotismo lésbico a serviço da sexualidade 
masculina tem sido um tema consistente nas fantasias heterossexuais, aparecendo freqüentemente como uma 
preliminar ao evento “real”, o sexo entre o homem e a mulher”. 
3 “eram uma fascinação dos filmes desde o começo”. 
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Magnus Hirschfeld, que em 1898, liderou, na Alemanha, o primeiro movimento pelos 

direitos dos homossexuais. Hirschfeld reuniu mais de 5000 assinaturas para abolir o 

Parágrafo 175 do código penal alemão, que declarava a homossexualidade um crime 

passível de pena de morte. O abaixo-assinado foi apoiado por poucos políticos do Partido 

Social-Democrata da Alemanha. Porém, esta atitude irá se refletir nos filmes.  

Já no cinema americano, os personagens homossexuais não tinham a intenção de 

alterar a realidade, eram apenas o que sua sexualidade representava, não eram indivíduos 

com uma finalidade no filme, com um destino. Além das atitudes mais delicadas e 

afeminadas, Russo destaca que a censura do cinema americano considerava que “cross 

dressing, weakness in men and overintellectualism were sometimes direct statements about 

deviant sexuality” (RUSSO, 1987, p.30)4.  

 Os filmes nunca falavam, diretamente, em homossexualidade, mas roteiristas e 

diretores se encarregavam de mascarar a idéia em outros termos. Termos como “sissy”, 

“pansy”, a cor “lavender” – lavanda. Quando os censores americanos perceberam o truque 

dos cineastas, tais termos foram proibidos. A partir de 1961, a proibição foi revista: 

 
Homosexuality officially became visible and the words fag, faggot, fruit, dyke, 
pansy, lezzie and sometimes even gay were used unequivocally as labels for 
lesbians and gay men, often by the same writers who had used them, denying 
their implications, in pre-Code5 times” (RUSSO, 1987, p.47)6. 

 

Após a liberação do Código, vários personagens gays começaram a surgir, mas 

ainda cumpriam um papel cômico e muitas vezes, tinha um destino trágico. “In twenty-two 

of twenty-eight films dealing with gay subjects from 1962 to 1978, major gay characters 

onscreen ended in suicide or violent death” (RUSSO, 1987, p. 52)7. 

 A partir dos anos 70, com a revisão do Código, vários personagens homossexuais 

começaram a surgir, e vários filmes estrangeiros com tais personagens recebiam aprovação 

                                                 
4 “travestir-se, fraqueza em homens e intelectualidade demasiada eram, as vezes, indicações diretas de 
sexualidade desviada”. 
5 Code – The United States Motion Picture Production Code of 1930: código de censura que ditava o que era 
considerado aceito moralmente nos filmes, para o público americano. 
6 “a homossexualidade tornou-se oficialmente visível e as palavras bicha, bichona, frutinha, sapatão, pansy, 
lésbica e às vezes mesmo homossexual foram usadas inequivocamente como os rótulos para lésbica e homem 
gay, freqüentemente pelos mesmos escritores que as tinham usado, negando suas implicações, na época pré-
Código”. 
7 “Em 22 de 28 filmes que tratavam de temáticas gays de 1962 a 1978, importantes personagens gays tinham, 
na tela, fins como suicídio ou mortes violentas”. 
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dos censores americanos. Os críticos, entretanto, recebiam tais liberações de maneira hostil. 

RUSSO cita a jornalista Dilys Powell, do London Times, falando o seguinte, em uma de 

suas críticas: “I hope soon to feel the time has come to stop congratulating the British 

cinema on its ability to mention homosexuality” (RUSSO, 1987, p. 127)8.  Para o autor, 

personagens homossexuais, no cinema americano, só seriam tratados com respeito se 

fossem “as American as apple pie” (RUSSO, 1987, p. 234)9 e que cineastas independentes 

conseguiam apresentar esses personagens de maneira mais real, como pessoas 

politicamente oprimidas. 

 O fato de o cineasta ser homossexual ou não pode afetar a abordagem das temáticas 

propostas pela película. No cinema, a obra final representa o olhar do diretor sobre o tema 

tratado. Um filme, até ser finalizado, passa por roteiristas, pelo diretor e pelo editor. 

Entretanto, a visão que prevalece, tanto da história quanto dos personagens, é a do diretor, 

que conduz a narrativa de acordo com seus costumes e crenças. Para Russo, a capacidade 

de tratar esses temas de maneira inteligente, delicada e sem chocar o público independe da 

orientação sexual do diretor, e que “homophobia affects everyone. Heterossexuals who 

don’t like gays and gays who don’t like themselves (…)” (RUSSO, 1987, p. 271)10. 

De maneira homofóbica, no início dos anos 80, o número de filmes com 

personagens gays era grande, mas tais personagens eram tratados como problemas em suas 

famílias. Russo destaca que a homossexualidade, ou o fato de um personagem ter AIDS, 

representava um problema para os amigos e familiares, não para o personagem em questão. 

Ele destaca o filme feito para televisão Consenting Adults, em que na cena reveladora do 

filme, o personagem gay conta para seu colega de apartamento sobre sua orientação sexual 

e o colega responde: “I don’t believe this is happening to me”11, quando na verdade a 

revelação não afeta, de maneira alguma, o colega de apartamento (RUSSO, 1987, p. 277). 

 O aparecimento desses personagens homossexuais não foi, na época, positivo para a 

sociedade. Em grande parte dos filmes, os gays eram violentados de alguma maneira, e tal 

comportamento estava se refletindo na sociedade norte-americana do fim dos anos 70. 

                                                 
8 “Eu espero logo perceber que chegou a hora de parar de parabenizar o cinema britânico pela sua habilidade 
de mencionar a homossexualidade”. 
9 “Tão americanos quanto torta de maçã”. 
10 “homofobia afeta todo mundo. Heterossexuais que não gostam de gays e gays que não gostam de si 
mesmos (...)”. 
11 “Eu não acredito que isso está acontecendo comigo”. 
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“Open violence against gay people in America has reached epidemic proportions, fueled by 

films that encourage young people to believe that such behavior is acceptable” (RUSSO, 

1987, p. 249)12. Outro fator que ocasionou o aumento da violência contra homossexuais foi 

a crise da AIDS, nos anos 80. Apesar da seriedade do assunto, a AIDS era tratada como 

uma piada, levando a idéias equivocadas de que alguém pudesse contrair a doença se 

fizesse respiração boca-a-boca em uma pessoa gay, como no filme Um Vagabundo na Alta 

Roda, de Paul Mazursky, de 1986. 

 A AIDS provocou o aumento da visibilidade dos homossexuais em programas de 

TV, nos noticiários e inclusive no cinema. Mas essa visibilidade é resultado de algumas 

mudanças sociais e das conquistas dos ativistas do movimento GLBT. Essas mudanças são, 

entre outras, “a crise na família nuclear (monogâmica e heterossexual), a entrada da mulher 

no mercado de trabalho, a separação da sexualidade da reprodução e uma política de 

visibilidade da homossexualidade” (ARÁN; CORRÊA, 2004, p. 2). 

Nos anos seguintes, personagens gays já eram tratados de maneira mais humana. 

Mas, ainda que personagens homossexuais não aparecessem mais como vilões, ou 

alienígenas, Dean considera que o contexto social dos personagens era predominantemente 

heterossexual. Ao citar o filme Filadélfia, de 1993, dirigido por Jonathan Demme, com 

Tom Hanks no papel de Andy, um advogado gay, o autor comenta: 

 

(...) this film presents an idealized construction of the heterosexual family with 
Andy’s parents. His parents are shown celebrating their fiftieth wedding 
anniversary. They live an almost 1950’s ideal of family values. For instance, 
they reside in a white picket fenced colonial home in a small town, and are 
surrounded by their children and grandchildren” (DEAN, 2007, p. 7/8)13. 

 

O autor considera que tal idealização sirva para compensar o fato de que Andy é gay 

e portador do vírus HIV. Seu relacionamento sério com Miguel, interpretado por Antonio 

Banderas, seu comportamento masculino e seu cargo na empresa de advocacia também 

seriam ideais corretos de um homossexual. Tom Hanks ganhou o Oscar de melhor ator, em 

1994, e apesar da abordagem mais realista de um casal homossexual, o ator comenta, no 

                                                 
12 “Violência explícita contra pessoas gays na América alcançou proporções epidêmicas, incentivada por 
filmes quem encorajam jovens a acreditar que tal comportamento é aceitável”. 
13 “(...) esse filme apresenta uma construção idealizada da família heterossexual com os pais de Andy. Seus 
pais são mostrados celebrando se 50º aniversário de casamento. Eles vivem quase o ideal dos valores 
familiares dos anos 50. Por exemplo, eles moram numa casa colonial com cerca branca, numa cidade 
pequena, e estão rodeados dos filhos e netos”. 
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documentário O outro lado de Hollywood (baseado no livro The Celluloid Closet, de Vito 

Russo), que várias cenas de carinho e afeto com Antonio Banderas foram cortadas, 

inclusive uma cena que mostrava os dois atores na cama. E os personagens gays 

continuariam aparecendo. 

A partir da década de 90, a produção de filmes com personagens homossexuais 

ganhou mais espaço na indústria cinematográfica. Tanto filmes de Hollywood, como filmes 

independentes e de outros países trataram de personagens gays de maneiras realistas, 

caricatas e/ou estereotipadas. Uma representação mais realista pode ser encontrada em 

filmes dramáticos do cinema independente americano, ou no cinema de arte europeu. 

Enquanto comédias costumam ser mais caricatas. 

O aumento de personagens negros, em papéis principais, também tem ocorrido. No 

Brasil, alguns filmes trazem atores negros como personagens principais, mas ainda são 

minoria. A aceitação de público e de crítica parece ser bastante, tanto para personagens 

negros, como para os homossexuais.  

Uma linha de estudo, na área de estudos de gênero, chamada teoria queer, foi proposta na 

década de 90 para questionar a heteronormatividade e a predominância de personagens 

heterossexuais no cinema. 

 

3.2 TEORIA QUEER 

  

A teoria queer, um campo dos estudos de gênero, apareceu no início dos anos 90, 

como desdobramento da teoria feminista. Essa teoria foi aplicada, a partir de seu 

surgimento, em vários campos, como a política e também o cinema. Para Stam, “si em los 

ochenta se descubrió que la teoría del cine había sido siempre normativamente blanca y 

europea, también se descubrió que había sido normativamente heterosexual” (STAM, 2001, 

p. 301)14. Com o avanço dos estudos e as mudanças sociais, os gays deixaram a cultura 

underground. “Los maricas (queers) habían dejado de ser una subcultura, para convertirse 

                                                 
14 “Se nos 80 se descobriu que a tória do cinema havia sido sempre normativamente branca e européia, 
também se descobriu que havia sido normativamente heterossexual”. 
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en una ‘nación’ dotada de orgullo histórico, textos funcioales y rituales públicos” (STAM, 

2001, p. 302)15. 

A idéia principal 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 as obras “por uma ótica da diferença, e não da semelhança” (RIBEIRO; ORTIZ, 

2007, p.13). E através dessa ótica, os estudos da teoria queer questionariam a 

predominância de representações de heterossexualidade nos filmes. Além disso, os estudos 

questionam também, as razões que fazem com que grupos heterossexuais sejam 

normalizados, enquanto os grupos homossexuais são marginalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 “Os maricas haviam deixado de ser uma subcultura, para converter-se em uma ‘nação’ dotada de orgulho 
histórico, textos funcionais e rituais públicos”. 
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4 IMAGEM 

 

 Um filme nada mais é do que imagens fixadas em fotogramas, em uma película. 

Quando essa película é rodada, as imagens passam a ter movimento na tela de projeção. 

Todavia, para entendermos melhor essa arte, precisamos compreender o que é imagem. É 

difícil definir, de maneira exata, o que é imagem, porém, para a autora Martine Joly, 

“compreendemos que indica algo 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 que a produz, ou reconhece” (JOLY, 

2001, p. 13). A palavra imagem pode se referir a um desenho, uma fotografia, uma pintura, 

um cartaz, ou um filme. 

 Neste trabalho nos concentramos na imagem fílmica. O cinema representa, de 

acordo com o autor Jacques Aumont (2005, p. 168), uma “imagem temporalizada”, ou seja, 

uma imagem que tem um tempo de duração. O autor divide a imagem temporalizada em 

duas espécies: a imagem fílmica e a imagem videográfica, e a diferença entre as duas é que 

a primeira é uma “imagem fotográfica” e a outra, é uma “imagem gravada em suporte 

magnético”. Essas imagens postas em movimento formam um filme, porém, funcionam de 

maneiras distintas. Fotogramas projetados sucessivamente, separados por faixas pretas, 

resultam na imagem fílmica. Já a imagem videográfica, funciona através de uma varredura 

da tela por um ponto luminoso. 

 A imagem é considerada, muitas vezes, o complemento de um texto, ou de uma 

narração, no caso do cinema. Porém, Martine Joly afirma que a imagem pode ser uma 

mensagem visual por si só, e pode ser considerada “uma ferramenta de expressão e de 

comunicação” (JOLY, 2001, p. 55). Já para a pesquisadora Sandra Jatahy Pesavento, “a 

imagem possui uma função epistêmica, de dar a conhecer algo, uma função simbólica, de 

dar acesso a um significado, e uma estética, de produzir sensações e emoções ao 

espectador” (PESAVENTO, 2003, p. 87). 

 Cada imagem vista na tela de projeção de um cinema, ou uma fotografia, um 

desenho, faz com que o espectador crie outras imagens na sua mente, o que Jacques 

Aumont chama de “imagística mental”. Essas imagens são criadas pelo imaginário, que é 

“o domínio da imaginação, compreendida como faculdade criativa, produtora de imagens 



 21

interiores eventualmente exteriorizáveis” (AUMONT, 2005, p. 118). O autor considera 

ainda que o imaginário é muito favorecido pela imagem cinematográfica. 

Para Sandra Pesavento, o imaginário é algo criado através da imagem fílmica, e ela 

define: 

Este sistema de representações coletivas que atribui significado ao real e que 
pauta os valores e a conduta. Desta forma, as fronteiras são, sobretudo, culturais, 
ou seja, são construções de sentido, fazendo parte do jogo social das 
representações que estabelece classificações, hierarquias e limites, guiando o 
olhar e a apreciação sobre o mundo. (PESAVENTO, ANO, página). 

 

 E o historiador Eduardo Paiva complementa: 

O imaginário não é, como se poderia pensar, um mundo à parte da realidade 
histórica, uma espécie de nuvens carregadas de imagens e de representações que 
pairam sobre nossas cabeças, mas que não fazem parte de nosso mundo e de 
nossas vidas. Ao contrário, esse campo icônico e figurativo influencia, 
diretamente, nossos julgamentos; nossas formas de viver; de trabalhar; de morar; 
de nos vestirmos; de nos alimentarmos; de compararmos as coisas; de nos 
medicarmos; de expressarmos nossas crenças, sejam elas religiosas, políticas ou 
morais; de nos organizarmos em nosso cotidiano; de escolhermos nossas 
atividades e profissões; de construirmos nossas práticas culturais e de novamente 
representarmos o mundo em que vivemos em toda sua diversidade e 
complexidade. (PAIVA, 2004, p. 26). 

 

 O autor mostra como o imaginário está presente na análise da sociedade, como ele 

influencia, de maneira efetiva, o cotidiano das pessoas. E é através do imaginário que o 

espectador é capaz de interpretar uma obra cinematográfica. 

 A análise de um filme, ou seja, de suas imagens, pode ser complicada, pois, de 

acordo com Martine Joly, “a linguagem visual é diferente, e sua segmentação para a análise 

é mais complexa” (JOLY, 2001, p. 52). A autora ressalta ainda que, ao contrário da língua, 

a imagem é uma linguagem contínua, e para que a análise seja bem sucedida, é preciso usar 

um pouco de imaginação. 

 Além do papel de entretenimento e de arte exercido pelo cinema, este também serve 

como instrumento de informação. Para Martine Joly, “a função informativa (ou referencial), 

muitas vezes dominante na imagem, pode também ampliar-se em uma função epistêmica, 

proporcionando-lhe a dimensão de instrumento de conhecimento” (JOLY, 2001, p. 60). 

Através da representação de uma sociedade, de objetos, lugares e situações, é possível 

conhecer um pouco do contexto histórico-social do filme. Elementos estes que podem ser 

identificados através da análise fílmica, que será apresentada nosso próximo capítulo. 
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4.2 ANÁLISE FÍLMICA 

 

 Para que o objetivo deste trabalho seja completo, optamos por analisar um filme. 

Através de tal análise, é possível mostrar o olhar de um diretor sobre a representação de 

personagens homossexuais. A intenção dessa análise é, como esclarecem os autores Francis 

Vanoye e Anne Goliot-Léte, “examina-lo tecnicamente”, ou desconstruir a obra, falando do 

seu roteiro, da fotografia, das interpretações, do som, da edição, enfim, de todo o trabalho 

que resultou em determinada obra cinematográfica. Analisamos, neste trabalho, as 

representações de personagens homossexuais. Através de elementos como gestual, figurino 

e diálogos. 

 Não existe uma maneira definida de analisar um filme, porém, existem coordenadas 

de como realizar esse trabalho. De acordo com Vanoye e Goliot-Léte, a atividade de 

analisar um filme consiste em: 

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; 
GOLIOT-LÉTE, 2005, p. 15). 

 
 A seqüência desse processo, de acordo com os autores, é a “reconstrução” do filme, 

estabelecendo elos entre cada elemento, para que seja possível entender o significado da 

obra como um todo. Porém, Vanoye e Goliot-Léte alertam para o risco de o analista 

construir um outro filme, um filme diferente daquele analisado e para que isso não 

aconteça, o analista deve rever a obra várias vezes, antes, durante e depois dos processos de 

desconstrução (ou descrição) e reconstrução (ou interpretação). Para a jornalista Maria 

Cristina Tonetto, “a interpretação do filme pelo pesquisador, que realiza a desconstrução da 

obra, para depois montá-la novamente, com todas as combinações e significados, revela 

uma nova leitura fílmica” (TONETTO, 2006, p. 34). 

 Se o resultado da análise fílmica for um trabalho escrito, como é o caso desta 

monografia, os autores consideram essencial situar a obra em um contexto histórico-social. 

A produção cinematográfica de determinado país pode variar de acordo com sua situação 

política, econômica, científica e tecnológica, e esses campos podem influenciar as obras 

cinematográficas. Vanoye e Goliot-Léte (2005, p. 35) citam Umberto Eco para deixar claro 
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que, de certa maneira, a análise fílmica é, também, a análise de uma sociedade. Outro 

aspecto importante que deve ser considerado é o gênero do filme: 

Cada gênero comporta, com efeito, características específicas no plano dos 
conteúdos (tipo de personagens, de intrigas, de cenários, de situações) e no das 
formas de expressão (iluminação, tipos de planos privilegiados, cores, música, 
desempenho dos atores etc.) (VANOYE; GOLIOT-LÉTE, 2005, p. 27). 

 
 Para Vanoye e Goliot-Léte, quando da análise de um filme inteiro, alguns critérios 

devem ser considerados, como o tempo de duração; se este possui partes e subpartes 

definidas, o tempo de cada parte, entre outros aspectos. 

 Uma obra cinematográfica, de acordo com os autores, não mostra uma sociedade, e 

sim, a encenação dessa sociedade: 

 

(...) 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; GOLIOT-LÉTE, 2005, 
p. 56). 

 
 O cinema é a representação de um momento histórico e social. Não tem o objetivo 

de mostrar a realidade, mas de mostrar uma representação de tal realidade, aspectos dessa 

realidade. E por mais fictício que um filme seja, sua base sempre será a realidade. Para 

definir representação, vamos usar o conceito de Sandra Jatahy Pesavento, por 

considerarmos que mais se aproxima aos objetivos desse trabalho. A autora diz: 

 

A representação é um conceito ambíguo, pois na relação que se estabelece entre 
ausência e presença, a correspondência não é da ordem do mimético ou da 
transparência. A representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, 
espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir dele. (PESAVENTO, 2003, 
p. 40). 

 
 Ao trabalhar com representações, os cineastas buscam referências na realidade, para 

que sua obra seja o mais verossímil possível. Essas construções terão um novo significado, 

conforme o olhar do diretor da obra cinematográfica. Além disso, o cinema releva ao 

espectador diferenças culturais: 

 

O filme é um recorte da cultura e da história de um povo. As produções 
audiovisuais mostram os recortes culturais e territoriais que diferenciam os 
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povos. Por meio dos filmes, pode-se perceber o imaginário de uma sociedade, de 
uma época, de uma concepção ou olhar (TONETTO, 2006, p. 33). 
 

 
 Compete ao cineasta fazer esses recortes históricos e culturais, sendo assim, a visão 

do mundo que prevalece na obra é dele. O diretor transporta para o filme suas idéias, suas 

crenças, seu ponto de vista. Por isso, além da representação de uma realidade, uma obra 

cinematográfica é a visão de um diretor sobre determinada realidade, como podemos ver no 

filme Shortbus que será analisado neste trabalho. 

 

4.3 O FILME - Shortbus 

 

 Para analisar a representação de personagens homossexuais no cinema, escolhemos 

o filme independente Shortbus. Lançado em 2006 e dirigido por John Cameron Mitchell, 

ele traz no elenco atores desconhecidos da indústria cinematográfica de Hollywood. A obra 

participou de diversos festivais16 ao redor do muito, sendo premiado em alguns, e bem 

recebido por público e crítica. 

O filme se passa em Nova York, e interliga os personagens através de seus 

problemas emocionais, românticos e sexuais, e da boate underground chamada Shortbus. 

No centro da narração está Sofia (Sook-Yin Lee), uma terapeuta de casais, casada e que 

nunca teve um orgasmo. Ela conhece, no seu consultório, o casal gay James (Paul Dawson) 

e Jamie (PJ DeBoy), que enfrentam problemas no seu relacionamento. James era garoto de 

programa, antes de conhecer Jamie, que quando criança era ator. Os dois têm um 

relacionamento estável, cinco anos, mas James sugere que eles passem a ter um 

relacionamento mais aberto, que permita sexo com outras pessoas. Ao descobrirem que 

Sofia nunca teve um orgasmo, o casal recomenda que ela vá à boate. 

 Depois de começar a freqüentar a boate, Sofia começa a se abrir para novas 

experiências, conhece Severin (Lindsay Beamish), uma dominatrix, e elas ficam amigas, 

apesar dos problemas de interação de Severin. 

                                                 
16 Shortbus participou do Festival de Cannes, na França; do Festival do Rio 2007, no Rio de Janeiro; ganhou 
prêmios nos seguintes festivais: Festival de Cinema de Atenas, na Grécia; Festival de Cinema de Zürich, na 
Alemanha; e no Festival de Cinema de Gijón, na Espanha. 
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 Também na boate, James e Jamie conhecem o jovem Ceth (Jay Brannan), um ex-

modelo e aspirante a cantor. Os três começam a se relacionar sexualmente, e aos poucos, 

surgem laços afetivos entre o trio. Tudo isso é observado por Caleb (Peter Stickles), vizinho 

dos James, como são conhecidos. Caleb acha que Ceth pode prejudicar o relacionamento de 

James e Jamie, e faz de tudo para acabar com o trio. 

 Severin tenta ajudar Sofia, levando-a para um SPA, onde elas conversam e Severin 

ensina exercícios para que Sofia consiga ter um orgasmo. Aos poucos, as duas começam a 

resolver o problema uma da outra. Sofia passa a se abrir sexualmente, e Severin chega a um 

nível de relacionamento pessoal que, até então, era desconhecido. 

 Ao longo do filme, James trabalha em um vídeo sobre si mesmo e seu 

relacionamento. Com o passar do tempo, percebemos que o vídeo trata, na verdade, de um 

“bilhete” de suicídio. Ele tenta se matar numa piscina, mas é salvo por Caleb, que observa o 

casal constantemente. Caleb foge do local depois de chamar por ajuda, porém, anota seu 

telefone no rosto de James. No hospital, James liga para Caleb, e depois de sair do hospital, 

ele vai para a casa de Caleb, sem avisar Jamie ou Ceth. 

 Uma série de acontecimentos simultâneos é mostrada, onde Caleb e James transam, 

e Jamie vê James na casa de Caleb, e assim, fica sabendo que ele está vivo. Rob (Raphael 

Barker), marido de Sofia, paga Severin para uma sessão de sadomasoquismo, e pede para 

Severin bater nele, algo que ele não conseguia pedir para Sofia. E Sofia sonha estar em uma 

floresta, que vira mar, onde ela tenta, sem sucesso, ter um orgasmo. 

 O filme termina com uma performance na boate Shortbus, e todos os personagens se 

encontram lá. James e Jamie se acertam, e se beijam no chão; Ceth e Caleb começam a 

interagir, o que pode resultar em um relacionamento; Rob encontra um amigo; Severin 

passa de um estado nervoso, para uma sensação de felicidade; e Sofia, consegue ter um 

orgasmo ao transar com um casal que ela costumava ver na boate. Shortbus foi produzido 

em 2006 e lançando, nos Estados Unidos, no mesmo ano. Só chegou aos cinemas 

brasileiros em novembro de 2008, depois do lançamento do filme em DVD na América do 

Norte. 

 Em meio a tantos filmes que retratam personagens homossexuais de maneira 

caricata, um dos critérios de escolha desse filme foi a representação mais sincera e “real” de 

tais personagens. Além disso, a boate serve como um exemplo da formação de guetos onde 
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gays, lésbicas, travestis e transexuais se sentem à vontade, como já foi citado no trabalho. 

Outra característica determinante para a escolha de Shortbus foi o tratamento que o diretor 

dá ao sexo, como uma parte importante da vida dos seus personagens, além de seus 

envolvimentos emocionais. Esse tratamento causou polêmica quando o filme foi lançado, 

pois as cenas de sexo são reais. 

 É possível analisar também, o figurino, o gestual, os diálogos, o cenário, a trilha 

sonora, e o comportamento dos personagens homossexuais e o dos outros personagens em 

relação ao casal gay. O filme foi escolhido por não tratar os gays de forma estereotipada ou 

caricata, talvez isso se deva ao fato de o diretor John Cameron Mitchell ser homossexual. 

Gostaríamos de ressaltar que a escolha do filme não se deve apenas a questão sexual, mas 

também pela questão afetiva dos personagens, que mostra que os homossexuais podem ter 

relacionamentos estáveis, com laços afetivos, o que vai contra a idéia de que gays são 

promíscuos. 

 A importância do figurino como elemento narrativo está na verossimilhança da obra 

cinematográfica. E, segundo o professor Francisco Araújo da Costa, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, o figurino define três elementos da narrativa, “personagem, 

tempo e espaço” (COSTA, 2002, p. 1). O autor define personagem como toda e qualquer 

pessoa que participa da narrativa cinematográfica, sem exceção. Sobre o tempo, Costa 

conceitua como o período em que se passa a história, e o espaço é o local onde a narrativa 

ocorre. O figurino pode retratar o contexto do personagem, no espaço e tempo, e também 

mostra suas características psicológicas e sua personalidade. 

 A música possui um papel determinante na narração cinematográfica. Na trilha 

sonora assinada pela banda americana Yo La Tengo, encontram-se músicas compostas para 

o filme por Jay Brannan, que interpreta Ceth, e Sook-Yin Lee, que interpreta Sofia. Para 

Isac Rodrigues de Almeida, da Universidade Federal do Pará, “a linguagem musical no 

cinema é capaz de suscitar emoções, direcionar compreensões, reforçar intenções” 

(ALMEIDA, 2007, p. 4). 

 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 
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do cenário na cena” (VANOYE; GOLIOT-LÉTE, 2005, p. 75). A interação dos 

personagens com o cenário e com os objetos de cena também deve ser analisada. 

 É possível perceber em Shortbus que, a despeito da idéia que se tem de uma cidade 

liberal, os personagens gays preferem freqüentar locais underground, ou guetos, onde 

podem viver sem se preocupar com a discriminação e o preconceito. O filme não mostra 

situações de preconceito, deixando claro que os homossexuais podem viver sem medo, 

apesar da discriminação ainda existir. E eles encontram na boate Shortbus um lugar livre, 

onde podem se divertir, conhecer pessoas diferentes, encontrar amigos e viver novas 

situações de maneira aberta e despreocupada. Lugares como a boate do filme são referência 

para os espectadores, de um lugar onde homossexuais e heterossexuais podem freqüentar, 

sem que um entre em atrito com o outro, onde podem conviver em harmonia, reconhecendo 

suas semelhanças e respeitando suas diferenças. 
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5 ANÁLISE 

 

A análise dos elementos acima citados (figurino, cenário, trilha sonora, gestual e 

comportamento) é o principal foco deste trabalho. Através desses elementos, é possível 

verificar as representações dos personagens homossexuais do filme Shortbus. E com essa 

análise, é possível fazer considerações sobre as mudanças no tratamento de personagens 

gays no cinema. 

 

5.1 FIGURINO 

 

 O figurino é assinado por Kurt Swanson e Bart Mueller. Percebemos quatro tipos 

diferentes de figurino dos personagens homossexuais. O casal James e Jamie se veste de 

maneira mais despojada, com roupas rasgadas e sobreposição. Isso reflete o aspecto 

informal da vida que os dois levam. James trabalha como salva-vidas em uma academia, ou 

seja, seu trabalho não exige uma formalidade de vestuário. Jamie é um ator que tenta 

retomar sua carreira, por isso, também pode se vestir de maneira informal. 

Caleb é diferente, ele trabalha em casa, revisando textos, mas mesmo assim, se veste 

“melhor” que os Jamies. Costuma usar camisas e calças sociais, tanto em casa, quanto na 

rua e na boate Shortbus. 

Já Ceth é o mais novo e, portanto, o mais “descolado” dos personagens gays. É um 

ex-modelo que tenta a carreira de cantor, usa roupas mais justas e modernas. A diferença 

entre o vestuário desses quatro personagens mostra que não existe uma representação 

baseada em estereótipos. Cada um se veste da maneira que quer, sem que isso influencie 

sua condição social, ou seus relacionamentos e interações com outras pessoas. Eles se 

vestem de acordo com seu senso estético e de moda, e não precisam obedecer regras 

impostas pela sociedade, ou por suas vidas profissionais. 

Entre os personagens coadjuvantes, temos Justin Bond17 e Shabbos, drag queen e 

travesti, respectivamente. Como característica desses grupos específicos, podemos 

encontrar roupas coloridas, com muito brilho e muita maquiagem. Justin, como 

                                                 
17 Justin Bond é uma drag queen conhecida no mundo underground de Nova York por suas apresentações em 
casas noturnas e no circuito teatral da Broadway, com o espetáculo Kiki & Herb: Alive on Broadway. 
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recepcionista da Shortbus, usa smokings, cartolas e chapéus rosa, com muito brilho. Já 

Shabbos, usa vestidos pretos, cabelos compridos e muita maquiagem. Ambos 

desempenham papéis de artistas, pois fazem shows e performances, então, além do figurino 

do filme, suas roupas são figurinos de suas apresentações. Shabbos é um travesti, portanto, 

veste-se, principalmente, com roupas femininas. No caso de Justin e Shabbos, o vestuário é 

parte de suas vidas profissionais, além de vestuário do dia-a-dia. 

Como um elemento essencial à narrativa cinematográfica, o figurino de Shortbus 

mostra como os jovens homossexuais de Nova York se vestem. Isso contribui para a análise 

da representação desses grupos, pois retrata o contexto histórico-social dos personagens e 

reflete o contexto de produção da obra. Através do vestuário, é possível verificar a 

informalidade, o despojamento, e a despreocupação dos personagens. E também, no caso de 

Caleb, como sua personalidade difere dos outros, e por isso, seu figurino também, é mais 

sério, mais clássico. Podemos notar, principalmente, que nenhum dos personagens é preso a 

imposições da moda, e cada um possui seu próprio estilo. 

 

5.2 CENÁRIO 

 

Sarah McMillan é a responsável pelo cenário. Também encontramos contrastes nos 

cenários do filme. Os Jamies moram em um apartamento cheio de coisas, simples e um 

pouco desarrumado. O lugar não é muito colorido, o que pode ser um reflexo da crise que o 

casal passa. 

A boate Shortbus possui várias salas, com decoração alternativa, muitos objetos, 

algumas salas com sofás, outras com almofadas no chão. Diferentes ambientes, diferentes 

cores marcam diferentes momentos e humores do filme. Apesar do caráter de 

entretenimento do local, a boate não é tão colorida, é bastante cinza, talvez por ser, 

também, um lugar de discussão política. O filme faz referência à política da cidade, com o 

ex-prefeito Tobias (Alan Mandell), e a questões de importância mundial, como o 11 de 

setembro. 

A computação gráfica aparece bastante no filme, grande parte das cenas que 

mostram Nova York, cenas aéreas, foram feitas com animação computadorizada. O filme 
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começa com imagens aéreas da Estátua da Liberdade, e a câmera voa até o apartamento de 

James e Jamie, e só aí, vemos a cidade real. 

Através dos cenários do filme, podemos entender o meio social onde os personagens 

vivem. Eles estão em uma megalópole, mas moram em apartamentos simples. Isso é uma 

característica da juventude atual, que possui, no caso desses personagens, uma situação 

financeira sem muitos privilégios. A realidade de alguns gays nova-iorquinos fica mais 

clara através dos cenários do filme. Um contraste interessante é o de Sofia, que é a 

terapeuta de casais. Ela tem um consultório no que parece ser uma zona mais privilegiada 

da cidade, mora em um apartamento amplo com Rob, seu marido, e sustenta a casa, como 

percebemos durante uma discussão do casal. É possível perceber, através dos cenários, as 

diferentes realidades financeiras de cada personagem, como uma característica real de 

pessoas que moram em Nova York. 

 

5.3 TRILHA SONORA 

 

A trilha sonora original ficou por conta da banda independente americana Yo La 

Tengo. Como um elemento que define o tom do filme, a música de Shortbus tem momentos 

alegres e melancólicos, com jazz e rock alternativo como base. A cena de abertura da 

película é embalada por Is you or is you ain’t my baby, de Anita O’Day, um alegre e 

sensual jazz.  

O filme segue com bandas e cantores alternativos, como Scott Matthew, que 

compôs músicas especialmente para o filme, e The Ark, uma banda sueca de glam rock18, 

além de Jay Brannan e Justin Bond, que cantam músicas no filme. A música In the end, 

cantada por Justin Bond, depois pelo elenco completo e acompanhada pela banda marcial 

Hungry March Band, marca a resolução dos problemas emocionais e sexuais de cada 

personagem, no final do filme. 

                                                 
18 Glam rock é um estilo de rock criado na Inglaterra, no final dos anos 60. A principal característica do glam 
rock está nos cantores e bandas da época, que usavam roupas com brilho, purpurina, saltos altos e muita 
maquiagem. 
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Ao contrário da maioria dos filmes, principalmente de comédia, que mostram 

personagens gays, a trilha sonora de Shortbus não conta com sucessos disco19, como os 

filmes Priscilla, a rainha do deserto, de 1994, do diretor Stephan Elliot; ou Gaiola das 

loucas, de 1996, do diretor Mike Nichols. A música de Shortbus mostra o lado alternativo e 

underground de uma comunidade, bastante influenciada por jazz e rock alternativo. Isso 

mostra que o filme não é caricato e que não rotula homossexuais por seu gosto musical. 

Revela que o universo cultural dos gays é mais amplo do que costuma-se imaginar, 

considerando que o diretor John Cameron Mitchell é gay. 

  

5.4 GESTUAL 

 

O gestual fica a critério dos personagens, dos atores que os interpretam e da 

intenção do diretor. Uma característica interessante, é que o diretor John Cameron Mitchell 

não representa, nos personagens principais, homossexuais demasiadamente afeminados. 

James, Jamie e Caleb são masculinos, não são facilmente identificados como gays, por não 

possuírem trejeitos caricatos e estereotipados. O mais afeminado do grupo é Ceth, por ser 

mais delicado e sensível. Já Justin Bond e Shabbos se comportam de maneira feminina, 

característica de drag queens e travestis. 

As características do gestual representadas no filme mostram que existem gays 

afeminados, que, muitas vezes, se comportam como mulheres. Mas também existem 

homossexuais que, pelo gestual, são difíceis de identificar como tal. O filme mostra que 

nem todo gay é “bicha”, “marica”, ou “frutinha” como Vito Russo classificou. Verificamos 

que Shortbus tenta – e consegue – deixar claro que ser gay é uma característica relacionada 

a sexualidade das pessoas. Não influencia, necessariamente, no seu caráter, ou 

comportamento. 

 

 

 

 

                                                 
19 Disco music é um gênero musical destinado às pistas de dança, famoso nos anos 70 e fortemente ligado aos 
gays. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente Trabalho Final de Graduação procurou mostrar a representação dos 

personagens homossexuais no cinema. Pontuamos aspectos da homossexualidade na 

história, na sociedade e no cinema, que era nosso objetivo principal. Através de leitura 

sobre filmes que tratavam, desde os anos 10, das relações entre pessoas do mesmo sexo, foi 

possível ver a evolução social e cinematográfica dos gays como grupo minoritário. 

 Desde os primeiros registros de relações homossexuais, na Grécia Antiga, onde 

eram forma legítima de educação de jovens, até a proibição e classificação como pecado 

pela Igreja Católica depois de sua expansão, é possível notar as mudanças no tratamento de 

homossexuais, e como isso se refletiu no cinema. Foi possível observar a visão de alguns 

cineastas em relação a personagens gays, e como a sociedade era refletira através de 

personagens que eram violentados, assassinados, ou cometiam suicídio. Com a liberação 

sexual dos anos 60, a aceitação de homossexuais pela sociedade passou a ser mais 

tranqüila, e isso também se refletiu no cinema. 

 Observamos que os personagens gays começaram a aparecer nos filmes como 

vítimas de tragédias, depois passaram a ter um papel cômico, eram as piadas dos filmes, e, 

mais recentemente, começaram a ser retratados como personagens completos, com 

importância social e na narrativa, e profundidade emocional. 

 O filme escolhido para análise, Shortbus, é um bom exemplo da abordagem mais 

verossímil e realista de personagens homossexuais. Foi possível perceber, também, que 

muitos filmes de comédia do circuito comercial de Hollywood ainda tratam gays e lésbicas 

como piadas, mas que o cinema independente americano tem tentado trazer mais realismo e 

respeito aos homossexuais que se enxergam nos filmes, e podem se identificar com alguns 

personagens.  

 O autor Vito Russo, citado neste trabalho, sempre apostou no cinema independente 

para o surgimento de abordagens e representações mais dignas e honestas de homossexuais. 

Shortbus mostra, através de todos seus elementos narrativos, algo muito próximo do real. 

Apesar de ser um contexto diferente, um país diferente, identificações com os personagens 

e suas histórias são possíveis. Eles têm problemas, alegrias e tristezas comuns a qualquer 

pessoa, e o filme mostra isso de maneira clara. 
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 Os elementos escolhidos para análise falam muito da personalidade e da vida de 

homossexuais. Os lugares que freqüentam, suas condições econômicas, o mundo em que 

vivem. Isso é retratado no filme em relação a todos os personagens, é possível perceber 

diferenças entre cada um, pelo modo como se vestem, onde moram, onde trabalham. Essas 

características são claras na vida real, seja em homossexuais ou heterossexuais. 

 O cinema independente americano tem tratado, principalmente a partir dos anos 

2000, de personagens homossexuais que vão além de sua sexualidade. Possuem 

importância na narrativa, não são caricatos e estereotipados. Exemplos disso, além de 

Shortbus, são os filmes Shelter, de 2007, do diretor Jonah Markowitz; e Transamérica, de 

2005, do diretor Duncan Tucker. 

 Esses são importantes exemplos de filmes, e de diretores, que se preocupam em 

representar personagens homossexuais completos. Tais personagens não são problemas no 

filme, ou nas suas famílias, como obras mais antigas mostravam. Eles são pessoas 

completas, com seus problemas, angústias e alegrias. Pessoas que desenvolvem um 

trabalho, cumprem seu papel social e cidadão, são pessoas que tem relações afetivas, 

amorosas, e sexuais de maneira tradicional, como é possível perceber no filme Filadélfia, 

de 1993, do diretor Jonathan Demme. 

 A principal constatação feita através do presente trabalho, é que o cinema conta as 

práticas sociais e mostra as vivências de pessoas em diferentes contextos histórico-sociais. 

E as mudanças que vemos no tratamento de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transgêneros em obras cinematográficas não passam de um reflexo das mudanças que 

ocorrem na sociedade atual. A boa recepção de filmes como Shortbus em festivais do 

mundo todo, mostra que os homossexuais têm conquistado respeito e aceitação de uma 

grande parte da população mundial. Porém, os homossexuais ainda têm um longo caminho 

a percorrer, para que sejam, realmente, aceitos e respeitados na sociedade. Filmes que 

retratem de maneira realista personagens gays precisam ser mais divulgados, pois obras 

assim ficam relegados ao cinema independente e, muitas vezes, não chegam ao 

conhecimento do grande público. 
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ANEXO 1 – Cartaz do filme Shortbus 
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ANEXO 2 – Sinopse do filme 
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SINOPSE 

 

Vários jovens de Nova York encontram-se num salão infame e underground chamado 

Shortbus, onde se deparam com situações cômicas e trágicas envolvendo amor, música, 

política e sexo. Sofia (Sook-Yin Lee) é a terapeuta sexual que nunca teve um orgasmo e por 

isto fingiu durante anos para seu marido, Rob (Raphael Barker). Ela conhece Severin 

(Lindsay Beamish), uma dominatrix que tenta ajudá-la. Entre os clientes de Sofia está o 

casal gay James (Paul Dawson) e Jamie (PJ DeBoy), que começa uma relação aberta com 

Ceth (Jay Brannan). 
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ANEXO 3 – Ficha técnica do filme 
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FICHA TÉCNICA 

 

TEMPO DE DURAÇÃO – 101 minutos 

ANO DE LANCAMENTO – EUA: 2006; BRA: 2008 

ESTÚDIO – Fortíssimo Films/Process Productions/Q Television 

DISTRIBUIÇÃO – ThinkFilm/Mais Filmes  

DIREÇÃO – Jonh Cameron Mitchell  

ROTEIRO – John Cameron Mitchell 

PRODUÇÃO – Howard Gertler, John Cameron Mitchell e Tim Perell 

TRILHA SONORA – Yo La Tengo  

FOTOGRAFIA – Frank G. DeMarco  

DESENHO DE PRODUÇÃO – Jody Asnes 

FIGURINO – Kurt Swanson e Bart Mueller 

EDIÇÃO – Brian A. Kates 

 

ELENCO 

 

SOFIA – Sook-Yin Lee 

JAMES – Paul Dawson 

SEVERIN – Lindsay Beamish 

JAMIE – PJ DeBoy 

ROB – Raphael Barker 

CALEB – Peter Stickles 

CETH – Jay Brannan 

TOBIAS, o ex-prefeito – Alan Mandell 

JUSTIN BOND 

SHABBOS – Ray Rivas 

JESSE – Adam Hardman 

LEAH – Shanti Carson 

BRAD – Justin Hagan 

NICK – Jan Hilmer 



 44

FAUSTUS – Yolanda Ross 

JID – Jocelyn Samson 

CHERYL – Miriam Shor 

ZOEY – Rachael C. Smith 

DEREK – Derek Jackson 

MAGNUS – Paul Oakley Stovall 
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ANEXO 4 – Fotos do filme 
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James, interpretado por Paul Dawson 

 

 

Jamie, interpretado por PJ DeBoy 
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Ceth, interpretado por Jay Brannan 

 

 

Justin Bond, como o recepcionista da boate Shortbus 


