
 
  

 

 

 

 

 

Joyce Noronha Rodrigues 

 

 

 

A HOMOSSEXUALIDADE IMPLÍCITA NA TELA: UM ESTUDO DA QUESTÃO DE 

GÊNERO DO PERSONAGEM DE COLIN FIRTH NO FILME MAMMA MIA! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011



 

 
 

 

Joyce Noronha Rodrigues 

 

 

 

A HOMOSSEXUALIDADE IMPLÍCITA NA TELA: UM ESTUDO DA 

QUESTÃO DE GÊNERO DO PERSONAGEM DE COLIN FIRTH NO FILME 

MAMMA MIA! 

 

 

 

Projeto de Trabalho Final de Graduação 

(TFG) apresentado ao Curso de 

Comunicação Social – Hab. Jornalismo, 

Área de Artes, Letras e Comunicação do 

Centro Universitário Franciscano – 

Unifra, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Bacharel em 

Jornalismo. 

 

 

 

Orientador: Prof. Carlos Alberto Badke 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2011 



 

 
 

 

Joyce Noronha Rodrigues 

 

 

 

A HOMOSSEXUALIDADE IMPLÍCITA NA TELA: UM ESTUDO DA 

QUESTÃO DE GÊNERO DO PERSONAGEM DE COLIN FIRTH NO FILME 

MAMMA MIA! 

 

 

 

Projeto de Trabalho Final de Graduação (TFG) apresentado ao Curso de Comunicação 

Social – Hab. Jornalismo, Área de Artes, Letras e Comunicação do Centro Universitário 

Franciscano – Unifra, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em 

Jornalismo. 

 

 

 

__________________________________ 

Ms. Carlos Alberto Badke – Orientador (Unifra) 

 

 

_______________________________________ 

Ms. Patrícia de Oliveira Iuva (Unifra)  

 

 

_______________________________________ 

Ms. Alexandre Maccari Ferreira (Unifra) 

 

 

Aprovado em ........... de .................................. de .............. 



 

 
 

 

RESUMO 

O cinema é uma maneira de entretenimento que domina um espaço muito além da arte 

para o público, pode ser formador de opiniões e lançar tendências. Há mais de cem anos 

a sétima arte apresenta os mais variados temas. Nesta pesquisa focamos na retratação do 

homossexual masculino dentro das comédias-musicais, centralizando um papel 

específico do ator Colin Firth – Harry Bright em Mamma Mia! (2008). No geral, dentro 

deste gênero fílmico, o gay é apontado de maneira caricata e afeminado. Já o 

personagem deste estudo foge ao estereótipo, pois não é fácil perceber a opção sexual 

escolhida por ele. E, mesmo quando a homossexualidade de Harry é revelada, nem 

todos os espectadores a compreendem, pela sutileza na qual a figura dramática é 

trabalhada. Tentar decifrar as pistas propostas pelo roteiro e direção do longa é o 

principal objetivo desta monografia. Para isto, pré-selecionamos fragmentos do filme 

considerando as linguagens visuais e textuais da narrativa, em que encontramos 

possíveis evidências. O referencial teórico é baseado em breve história do cinema, nas 

representações do gay no cinema e nos perfis de masculinidade. A seguir fundamos a 

metodologia no estudo da imagem e na análise fílmica, para melhor avaliarmos as 

cenas. Investigamos o complemento de texto e imagem a fim de tentar expor o 

personagem. Notamos que os espaços cedidos para o mesmo são segundos e de muita 

sagacidade, o que pode dificultar a percepção para o espectador. 

 

Palavras-chave: Homossexualidade. Comédia-musical. Questão de gênero. 

 

 

ABSTRACT 

 

The cinema is a way of entertainment that dominates an area far beyond the art to the 

public, may be forming opinions and launch trends. For over one hundred years the 

seventh art presents several themes. In this research we focus on the portrayal of gay 

men within the musical comedies, especially the character played by the actor Colin 

Firth – Harry Bright in Mamma Mia! (2008). Overall, within this genre of film, the gay 

is targeted so cartoonish and effeminate. Since the character of this study is beyond the 

stereotype, it is not easy to perceive the sexual option chosen by him. And even when 

Harry's homosexuality is revealed, not all viewers understand it, the subtlety in which 

the dramatic figure is crafted. Trying to decipher the clues proposed by the screenplay 

and direction of the film is the main objective of this monograph. For this, we pre-

selected fragments of the movie considering the textual and visual language of 

narrative, we found possible evidence. The theoretical framework is based on brief 

history of cinema, gay representation in film and profiles of masculinity. From this we 

established the methodology in the study of image and film analysis, to better evaluate 

the scenes. We investigated the addition of text and image in order to expose the 

character. We note that spaces are assigned to the same in seconds and a lot of wit what 

could complicate the perception for the viewer. 

 

Key words: Homosexuality; Comedy-musical; Gender issue. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cinema possui mais de 100 anos, e neste tempo já foram abordados os mais 

variados temas na tela grande. Desde o cinema mudo até hoje a indústria 

cinematográfica aborda assuntos como pobreza, desigualdade, violência, direitos 

humanos e problemas sociais, entre outros. Esta pesquisa se propõe a discutir a 

orientação sexual implícita do personagem Harry Bright, no filme Mamma Mia! (2008), 

por meio da análise de imagens e texto. 

 Nossa escolha é baseada na convicção de que para compreender a representação 

de feminino e masculino no cinema é preciso esclarecer as funções de cada um, levando 

em consideração o que é facilmente aceito pela sociedade. Nossa percepção é de que os 

longas-metragens geralmente representam o homem e a mulher como um casal perfeito, 

um merecendo ao outro por completo. Não há regras específicas que transportem este 

como o modelo padrão, todavia quando a narrativa cinematográfica apresenta um par 

perfeito de mesmo sexo, gera polêmica pública e críticas.  

Esta monografia tem por objetivo desvendar as pistas a cerca da 

homossexualidade quase velada do personagem Harry Bright, interpretado por Colin 

Firth, na comédia-musical Mamma Mia! (2008). Pretendemos evidenciar sua relação 

com outras figuras dramáticas que se assemelhem – ou contrastem – a ele. Outra idéia é 

evidenciar a sagacidade com a qual este papel é trabalhado, o que não é fácil para a 

plateia, já notar a manifestação de Bright como gay na narrativa é uma tarefa que exige 

uma leitura mais apurada – no caso, esta pesquisa. 

A escolha de tal filme é por que nem todos os espectadores assimilam a 

preferência sexual do personagem em questão. A figura homossexual no desenrolar da 

película é de tamanha sutileza que algumas pessoas só percebem quando reveem o 

longa, ou nem mesmo assim. Outro motivo é pelo gênero da película, uma comédia-

musical, que não apresenta o gay estereotipado, como uma travesti ou homem 

afeminado, e mesmo neste papel másculo a comicidade do personagem e da narrativa 

prevalece. 

Portanto, acreditamos que todo e qualquer tipo de preconceito deve ser evitado, 

principalmente por profissionais da comunicação. Para que tenhamos profissionais 

éticos, é necessário um certo distanciamento  das imposições que a sociedade carrega. 

No entanto, temos consciência que o convencionalismo perdura em muitos meios 
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sociais, e esperamos que o tópico explicitado nesta pesquisa resulte em reflexões 

futuras. 

As relações homoafetivas no cinema do século XXI estão mais presentes, 

mesmo que tratadas com certo cuidado. O assunto ainda choca o público geral. Mas em 

muitos casos a representação gay está nas comédias – muitas vezes – de maneira 

caricata para a comunidade homossexual. 

 A escolha do tema foi baseada nos preconceitos ainda existentes na sociedade 

como um todo. Embora atualmente alguns assuntos já tenham conquistado espaço e 

saíram da classificação tabu, o tema homossexualidade ainda não desfruta de plena 

aceitação social. Exemplo desta realidade pode ser percebido nas produções 

cinematográficas contemporâneas. Alguns filmes comerciais, ou menos independentes, 

ainda tratam as relações homoafetivas de forma implícita ou pejorativa. 

 Muitas películas apresentam as inclusões homossexuais em variados níveis e 

abordagens sociais. A lista é grande e não se resume apenas à nossa década. Domingo 

Maldito (1971) narra a história do jovem designer Bob, que mantém relações com Alex, 

uma secretária viúva ou divorciada – não fica explícito na película – e com Daniel, um 

médico judeu. Os parceiros de Bob sabem de sua atividade “poligâmica” e não se 

importam. Pelo tamanho da paixão que sentem preferem dividir o garoto a ficar sem ele. 

O filme chocou bastante para a época ao apresentar um beijo entre dois homens, mesmo 

que este tenha durado dois segundos. 

 A dificuldade em aceitar-se é o tema de Maurice (1987). Maurice Hall, o 

personagem título, estuda na faculdade de Cambridge, na Inglaterra, e é convidado a 

participar de um clube privado. Em busca do local onde seria realizado o encontro 

conhece Clive Durham, os dois tornam-se amigos inseparáveis. À medida que a 

amizade dos dois fica mais intima eles notam que estão se apaixonando, mas reprimem 

seus sentimentos. Afinal a homossexualidade, além de condenada socialmente, era 

considerada crime na Inglaterra do início do século XX. No longa, Maurice procura 

ajuda médica, um psicanalista, para tratar suas tendências homossexuais. A procura por 

aceitação pessoal e social perdura durante a película. 

Traídos pelo desejo (1992) retrata a história de Dil, a misteriosa namorada de 

um soldado negro raptado pelos terroristas da IRA. Enquanto está em cativeiro o militar 

confidencia sua vida ao vigia Fergus, mas o sequestro não corre como o esperado, 

resultando na morte acidental do prisioneiro. Inconformado Fergus vai à procura de Dil 
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para informar-lhe da perda e acaba se apaixonando por ela, mas esta relação lhe provoca 

um choque inesquecível: Dil é uma travesti. A trama bem costurada rendeu ao filme um 

Oscar de Melhor Roteiro Original. 

 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. Recebeu o Oscar 

de Melhor Figurino. 

 A história real do poeta 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. 

 Alexandre (2004), do diretor Oliver Stone, descreve as inquestionáveis 

conquistas do guerreiro e comandante militar Alexandre, O grande, falecido 

precocemente, aos 32 anos. Além de revelar a bravura do conquistador macedônio, o 

longa surpreende ao revelar a bissexualidade do protagonista. A relação homoafetiva 

com Cassandro ganha espaço na trama desde a juventude de Alexandre. 

Outra película que apresenta quebra de estereótipos é O Segredo de Brokeback 

Mountain (2005), pois apresenta uma narrativa que se passa em 1963. Dois cowboys 

trabalham juntos durante o verão e iniciam um relacionamento amoroso. As cenas 

foram bastante explícitas e em alguns casos até chocantes para os espectadores. Porém, 

nenhum dos protagonistas apresenta trejeitos afeminados.  

Os papéis dramáticos homoafetivos encaram a política, liberdade de expressão e 

os direitos humanos em Milk – A voz da Igualdade (2008), de Gus Van Sant. O filme é 

uma biografia sobre as ações de Harvey Milk. Aponta as atividades do protagonista, 

como presidente de um grupo ativista, para defender a comunidade homossexual na São 

Francisco dos anos 70. Milk foi o primeiro gay assumido a se eleger no serviço público 

americano, em 1977, tendo sido assassinado durante o mandato; 

Não se pode esquecer as produções nacionais que também abordam a temática 

da homossexualidade. Na comédia-musical Ópera do malandro (1985), é apresentada a 

personagem secundária Geni, uma travesti que frequenta cabarés e ruas da Lapa, no Rio 
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de Janeiro de 1941. Em Madame Satã (2002) conhecemos o cotidiano de João 

Francisco do Santos – artista, malandro, presidiário, pai adotivo, negro, pobre, 

homossexual – na Lapa dos anos 30, antes de se transformar na lenda da boemia 

carioca. O nome Madame Satã foi retirado do filme dirigido por Cecil B. DeMille, 

Madam Satan (1932), que João Francisco assistiu e adorou. 

Carandiru (2003) é um filme baseado no livro “Estação Carandiru”, inspirado 

em fatos reais. O infectologista Dráusio Varella se oferece para realizar um trabalho de 

prevenção a AIDS no maior presídio da América Latina. Dentre os apenados o médico 

fica próximo da história de um casal gay. Lady Di, travesti soropositivo, quer casar com 

Sem Chance, não portador do vírus.  

A polêmica narrativa do longa Do começo ao fim (2009), de Aluízio Abranches, 

vai além da comunidade homossexual. Retrata a história de dois irmãos – mesma mãe, 

pais diferentes – muito unidos desde a infância. Na vida adulta a relação passa do 

fraterno para conjugal. Embora a aceitação do público seja bastante dividida, podem-se 

notar tópicos concretos que o diretor tentou apresentar como: livre arbítrio e amor 

incondicional. 

Estes, e muitos outros filmes, nos revelam representações de homossexuais, que 

estão batalhando por seu espaço. Não precisam ser aceitos por todos, mas pelo menos 

merecem respeito. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BREVE HISTÓRIA DO CINEMA 

 

Os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière são conhecidos como os pais do 

cinema. De acordo com Luciana Pinto (2004) em fevereiro de 1895 os irmãos Lumière 

idealizaram o cinematógrafo – câmera com projetor – que possibilitou o movimento das 

imagens, antes só vistas fixas em fotografias. Bergan (2009) relata que a primeira 

exibição oficial do cinema aconteceu em 28/12/1895, no Salon Indien do Grand Café, 

no Boulervard des Capucines em Paris. O autor ainda refere que foram apresentados dez 

mini-filmes, gravados em câmera imóvel e algumas cenas panorâmicas, com 20 minutos 

de duração.  Não há registros exatos das películas exibidas, mas acredita-se que o 

primeiro foi A saída da fábrica Lumière (1895), onde centenas de pessoas passam pelos 

portões da empresa. Especula-se que a cena foi ensaiada pela falta de naturalidade – 

nenhum empregado olha para câmera ou caminha em sua direção. 

A Demolição de um muro (1895) também estava entre as películas exibidas. É 

considerado o primeiro filme com efeitos especiais, pois utilizou do movimento reverso 

para “reconstruir” o muro. Outro filme desta exibição foi O regador regado (1895), 

mostra um jardineiro que recebe jato de água no rosto, porque um menino traquina 

interrompe o fluxo da mangueira com pé e depois solta. Para Bergan (2009) este, então, 

ganha o crédito de primeira comédia. 

Os primeiros filmes ganham um teor de representar a vida tal qual, não existe 

uma história lúdica ou um roteiro. As imagens eram gravadas do cotidiano, coladas e 

exibidas em sessões nos nickelodeons. Bergan (2009) explica que estes foram as 

primeiras salas de exibição exclusiva de cinema, recebiam este nome da palavra nickel, 

cinco centavos de dólar – o preço do ingresso – unido a odeon, que significa teatro em 

grego. Também conhecidos como “poeiras”, pois não possuíam assoalho e sim chão 

batido, deixando tudo bastante empoeirado com o movimento de entrada e saída dos 

espectadores. O primeiro registro é de 1905, nos Estados Unidos. Dois anos depois, em 

1907, dois milhões de americanos os frequentavam diariamente. Porém o sucesso dos 

nickelodeons não foi longo, por volta de 1910, espaços maiores e com filmes mais 

longos os substituíram. 
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Apesar de melhorias das “poeiras” para salas de exibição mais amplas, ainda não 

há uma estética cinematográfica, ou estilos de fazer cinema. As câmeras são estáticas e 

os personagens entram e saem de plano. Tudo funciona de forma sistemática 

 

O cenário dos filmes imita o pano de fundo dos palcos; o artista entra em 

cena, cumprimenta, faz seu número e sai; a câmera ocupa o lugar e a 

distância ideal dos espectadores diante do palco. De fato, a própria 

movimentação dos atores, suas entradas e saídas pelo fundo ou pelos espaços 

laterais do campo são empréstimos da cena teatral (LEITE, 2003, p.14). 

 

O cinema mudo amadurece com os passar dos anos e os pequenos filmes 

ganham maior proporção. David Wark (D.W.) Griffith influencia o cinema como forma 

de arte. O bíblico Judith of Bethulia (1914) é o primeiro filme americano com quatro 

rolos. Já O nascimento de uma nação (1915), com 180 minutos, é considerado a 

primeira obra-prima do cinema americano. Segundo Vanoye e Goliot-Leté (1994) 

Griffith criou a narrativa cinematográfica transformada em modelo padrão para o 

classicismo hollywoodiano e europeu – a partir de 1915.  

Entretanto, o apogeu do cinema mudo são as comédias-pastelão, Bergan (2009) 

destaca alguns nomes Mack Sennett, conhecido como “O rei da Comédia”, ganhou um 

Oscar em 1935 em reconhecimento pela influência na divulgação do gênero. Charlie 

Chaplin, um dos atores mais famosos deste estilo, perpetuou na história da sétima arte 

pelo personagem Carlitos (ou O Vagabundo). Harry Langdon estava entre os quatros 

melhores comediantes do gênero. Oliver Hardy e Stan Laurel são mundialmente 

conhecidos por interpretarem “O gordo e o magro”. Todos estes mestres do riso, sem 

emitir um único som. 

As narrativas eram fundadas nos vaudevilles, originária da França, gênero de 

comédia entre os anos 1880 até 1930 nos Estados Unidos e Canadá. Bergan (2009) 

expõe que possuíam muitas fontes de inspiração, desde salas de concerto, a show de 

horror (aberrações) e cantores populares. Sempre apresentavam muita confusão, 

correrias e situações inusitadas. 

No Brasil a comédia marcou-se das chanchadas. Produções populares dirigidas 

para o público de adultos analfabetos – e não para crianças, como muitos pensavam – 

aponta Rodrigues (2007). As chanchadas eram sátiras sociais, uma maneira de alfinetar 

governantes para os problemas da desigualdade, mas com atitude conformista. Um 

personagem brasileiro famoso do estilo foi Mazzaropi, o caipira sentimental ultrapassou 
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fronteiras e ganhou público no exterior. Outra característica das chanchadas era o apelo 

sexual, fortemente sublinhado pelo uso das denominadas “comediantes boazudas” como 

cita Rodrigues (2007, p.91). Além de engraçadas, as personagens eram lindas para atrair 

mais público-alvo. 

Em 1926 a Warner Bros. apresenta o primeiro programa sincronizado de 

imagem e som, mas foi em outubro de 1927 que o estúdio inovou o cinema. O cantor de 

jazz (1927) é um longa-metragem com gravações de músicas e diálogos sobrepostos – 

com sincronização labial. O sucesso deste filme incentivou outros estúdios a instalar 

equipamentos de gravação e projeção de som. O estilo de comédia-pastelão não se 

perdeu após esta evolução. Porém, algumas pessoas não gostaram da chegada da sétima 

arte sonora. “As resistências e críticas a esse tipo de cinema foram intensas, pois o 

glamour que o cinema mudo alcançara, sobretudo na figura de Charlie Chaplin, impedia 

que o sonoro o substituísse de forma tão acelerada” (SILVA, 2006, p.6). Mesmo assim 

ainda hoje a comédia física é bastante trabalhada, como nos filmes de Jim Carrey, por 

exemplo. 

O som levou à criação do estúdio Radio-Keith-Orpheum (RKO) , em 1928, e um 

novo gênero: o musical. A melhor descrição que encontramos para este estilo é a de 

Bergan (2009, p.152): “A chegada do som traz os musicais cinematográficos, com base 

na ópera e no vaudeville. Combinando livremente fantasia e realidade, são válvulas de 

escape durante e depois da Grande Depressão”. Assim, quando Melodia da Broadway 

(1929) – primeira película totalmente falada, dançada e cantada – é o primeiro do 

gênero a ganhar estatueta de Melhor Filme, na segunda Cerimônia do Oscar, em 1930, 

dezenas de musicais são lançados até o fim da década. 

Surgem aqui os musicais “de bastidores”, nestes, canto e dança fazem parte do 

espetáculo dentro do filme, e não na história. Os roteiros do gênero apresentam, então, a 

fórmula  

 

problemas da preparação de um espetáculo: testes, ensaios, rixas, piadinhas 

do coro, novatos de outras cidades, dificuldades financeiras e no fim, a 

produção espetacular, às vezes um jovem se destacando no último minuto e 

alcançando o estrelato (BERGAN, 2009, p.153). 
 

Outros padrões do musical eram ausência de tramas e números filmados como a 

visão do espectador, o que fazia as cenas estáticas, sem grandiosidade. 
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Se as produções hollywoodianas ganhavam rótulo de precárias e sem 

imponência, os musicais reproduzidos pelas chanchadas brasileiras eram desastrosos. 

Com os passar dos anos as sátiras sociais transformaram-se em réplicas cômicas dos 

sucessos mundiais. Assim, qualquer número musical “jamais alcançou o luxo e a 

inventividade” (RODRIGUES, 2007, p.86) dos predecessores.  

Nos musicais clássicos os diretores Gene Kelly, Stanley Donen, Vicente 

Minnelli e os estúdios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) destacavam seus títulos dos 

demais no estilo porque canto e dança faziam parte da história. Conhecidos como 

“musicais integrados – quando a letra da música faz parte da narrativa, e não apenas 

representa as emoções do personagem”
1
 – que apresentam uma nova etapa do gênero. 

Nasce uma forma de se pensar os musicais, com conexão de todos os elementos 

utilizados pelo estilo. 

Entre as décadas de 30 e 40 o cinema começou a passar por censuras para 

garantir que as películas fossem apresentáveis “para família”. Os musicais passaram 

com facilidade se comparados a outros gêneros. De acordo com Bergan (2009) os 

censores não viam problemas em filmes exuberantes de pessoas sonhadoras, mesmo 

com a escassez de roupas e o apelo sexual embutido no formato de aparência inocente.  

As estruturas da indústria foram afetadas além do estilo e do conteúdo com a 

inovação do som. Os primeiros filmes falados, apesar de serem sucessos, eram 

desastrosos e de má-qualidade. Bergan (2009, p.27) os descreve como “peças adaptadas 

repletas de diálogos, atuações artificiais (de atores inexperientes) e câmera ou 

microfones imóveis”. No longo período de adaptação do cinema mudo para o falado foi 

Cantando na chuva (1952), um musical de Kelly e Donen, que recriou a transição de 

Hollywood para os longas falados.  

Pelo sucesso do gênero surgem atores e atrizes estrelas, em Hollywood os 

Superstars. Fred Astaire é o dançarino mais lembrado do cinema, para Bergan (2009, 

p.155): “Astaire permanece imbatível em termos de criatividade, virtuosismo e 

elegância”. Gene Kelly, além de diretor e coreógrafo, foi um ator-dançarino com fama. 

Apresentou muita criatividade nas películas da década de 50, com experiências de 

câmeras lentas, imagens múltiplas, animações e truques de câmera para ampliar o efeito 

da dança, modificando o padrão de visão do público. 

                                                 
1
 Informação verbal fornecida por João Barreto no minicurso Linguagem Cinematográfica do XXXIII 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Caxias do Sul, em setembro de 2010. 
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No início do gênero musical, estúdios gastavam muito dinheiro reproduzindo 

peças da Broadway na esperança de repetir seu sucesso na tela grande. Ao longo dos 

anos 50 e 60 surgiram muitas adaptações fiéis aos títulos teatrais, como: Amor, Sublime 

Amor (1961), A noviça rebelde (1965). Mas Alô, Dolly! (1969) fracassou e após uma 

época de ouro, o estilo decaiu. Até que diretor Bob Fosse reanimou os filmes de dança e 

canto. Além de transformar Hollywood com Cabaret (1972), Fosse reforçou um 

personagem nas narrativas: o homossexual. 

 

2.2 REPRESENTAÇÕES DO HOMOSSEXUAL NO CINEMA 

 

As primeiras aparições da figura do homem travestido de mulher foram em 

comédias, e não tratavam do aspecto social, apenas da diversão que o personagem 

representava. Em Quanto mais quente melhor (1959), por exemplo, é apresentada ao 

público a retratação da travesti, mas não do homossexual. A caricatura de dois músicos, 

que fogem de uma gangue, disfarçando-se de mulheres , Josephine e Daphne, em uma 

banda feminina cria a comédia, no entanto as questões homoafetivas nem são pautadas 

na narrativa.  

Porém, há um fato interessante na história de Quanto mais quente melhor 

(1959). O milionário Osgood apaixone-se por Daphne, e chega a pedi-la em casamento. 

O músico travestido diz que não pode aceitar a proposta. Começa, então, a dar 

desculpas sem lógica como não ser naturalmente loira, ser fumante, não pode ter filhos 

– esta já aponta uma verdade – e Osgood acha solução para todos estes problemas. 

Quando “Daphne” se encontra sem saída decide contar a verdade, de que é um homem. 

Para surpresa de todos, o milionário responde conformado: “Ninguém é perfeito”, frase 

que entrou para a história da sétima arte. 

Os personagens homossexuais das décadas de 50 e 60, quando tratavam da 

temática, apresentavam-se tristes, miseráveis. Consideravam-se doentes mentalmente e 

o desfecho para estes papéis eram a morte, o suicídio, a desgraça. A homossexualidade 

nesta época constava no Código Internacional de Doenças, por esta razão – doença 

mental. Segundo Antunes (2008) só em 1973 foi retirada do código. O assunto apesar 

de ganhar espaço para ser trabalhado no cinema, mesmo que ainda de maneira sutil, não 

alcançara uma visão positiva. 
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Foi Os garotos da banda (1970) o primeiro longa em Hollywood a retratar a 

homossexualidade sem suicídios e mortes. Os personagens homossexuais, aqui, são 

protagonistas e não papéis secundários. São nove perfis gays que demonstram ao 

público seus amores, os corações partidos e as dificuldades da vida. A narrativa ainda 

mostra muita camaradagem e companheirismo entre as figuras dramáticas da película. 

Como já citado, foi em Cabaret (1972), de Bob Fosse, que a figura dramática 

homossexual começa a ganhar espaço com mais aceitação, sem representar apenas 

promiscuidade. Por exemplo, o mestre de cerimônias e melhor amigo da protagonista 

representa um papel gay. Além disso, as meninas que encenavam no palco do bordel 

eram homens fantasiados de mulher, ou travesits. Papéis pequenos, mas presentes e com 

importância na sequência do filme. Ainda não há cenas explícitas das relações 

homoafetivas, todavia entende-se a opção sexual de Brian (Michael York) quando Sally 

(Liza Minelli) tenta seduzi-lo, sem sucesso. Frustrada pelo rapaz não querê-la, ela 

menciona de maneira ofensiva que talvez ele não goste de mulheres. Brian constrange-

se e então Sally entende que esta é a verdade. 

A principal cena a respeito da homossexualidade de Brian pode ser considerada 

a discussão entre ele e Sally por causa de Maximiliam (Helmut Griem), um milionário 

alemão. Ela diz que Brian tem ciúmes dela pela relação que tem com Maximiliam. Por 

meio de palavras chulas o jovem diz a Sally o que pensa do milionário. Sally levando 

em consideração os termos ofensivos que Brian usou, com ironia comenta que faz isso 

com Maximiliam – referindo-se ao ato sexual. Sarcástico Brian ri e esclarece que 

também mantém este tipo de relação com o milionário. 

Enquanto algumas películas mantêm seus personagens implícitos, outras 

mergulham nas relações homoafetivas explícitas e caricatas. É o caso da produção 

franco-italiana A Gaiola das Loucas (1978), adaptada da peça homônima de Jean Poiret. 

Renato (Ugo Tognazzi) é dono de um drag nightclub em Saint-Tropez, e “casado” com 

a estrela da sua casa noturna, Zazá/Albin Mougeotte (Michel Serrault). A trama enreda 

quando o filho de Renato, Laurent, anuncia casamento com Andrea, filha do rígido 

político Simon Charrier. O partido de Simon passou por um escândalo sexual a pouco, e 

o político acredita que a notícia do matrimônio fará a imprensa esquecer o incidente. 

Entretanto, ele não imagina como é a família do noivo. O filme recebeu três indicações 

ao Oscar (Melhor Direção, Roteiro adaptado e figurino). Em 1996 é feito um remake do 

longa por Hollywood com Robbie Willians como o dono da boate. Neste os 
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personagens são deslocados para Miami e algumas cenas recebem ar mais 

contemporâneo, mas a temática da homossexualidade permanece central. 

No início da década de 80 deu-se a descoberta Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida, a SIDA, mais conhecida pela sigla em inglês: AIDS. A doença é tachada de 

“O câncer gay”, que nas palavras de Llamas (2004) foi “um termo definido na altura 

como razoavelmente descritivo sem ser pejorativo. A associação, no entanto, já estava 

feita”.  Esta nominação descarrila em anos de luta por parte da comunidade LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) para desmistificar 

tal boato. A doença também recebia a conotação de “A ira de Deus” por representar o 

pecado da relação entre pessoas do mesmo sexo.  

Os bissexuais foram atacados por serem a ponte de transmissão da AIDS de 

homossexuais para heterossexuais. Porém, estudos comprovaram que a doença era um 

vírus adquirido. De tal modo, aos poucos, as barreiras de preconceito à 

Imunodeficiência Adquirida e aos gays portadores do vírus foram quebradas, e os 

cientistas deram atenção a doença, buscando estudá-la 

 

Só quando se descobriu a origem viral da imonudeficiência, e quando se 

soube, além do mais, que era um retrovírus, a ciência se sentiu pressionada, o 

interesse aumentou, e abriram-se linhas de financiamento. [...] A partir de 

1986, a inquietude pelo que designara a SIDA heterosseuxal torna-se 

onipresente [...] em maio deste mesmo ano acorda-se a denominação VIH: 

vírus de imunodeficiência humana (LLAMAS, 2004, p.339). 

 

Foi necessária uma evolução das abordagens a propósito da homossexualidade 

para que o cinema apresentasse o assunto de maneira mais aberta. Antunes (2008) 

explica que 

 

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 

(ANTUNES, 2008, p.18). 

 

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

gays. Para isso cineastas abordam o tema com mais seriedade. Como em Filadélfia 

(1993), do diretor Jonathan Demme, que apresenta um advogado homossexual, 

escondendo sua opção afetiva da empresa onde trabalha e depois de demitido recorre à 

justiça. Entra em cena outro advogado para representá-lo, um homem negro – outro 
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grupo de minoria que sofre preconceito social. Filadélfia (1993) pode ser considerado 

um longa pioneiro sobre os assuntos homossexualidade, direitos humanos e AIDS, 

interligados. 

Porém, quando as questões sociais são trabalhadas a respeito da homoafetividade 

também ganham interesse não apenas no vigor ficcional. O primeiro filme documentário 

sobre as relações homossexuais é O outro lado de Hollywood (1995), ou pelo título 

original The Celluloid Closet, dos diretores e roteiristas Rob Epstein e Jeffrey Friedman. 

O trabalho é fundamentado no livro homônimo de Vito Russo, publicado em 1987. 

Apresenta como a homossexualidade é tratada na indústria audiovisual deste o início do 

cinema com depoimentos de atores, produtores, roteiristas, escritores e diretores 

hollywoodianos, e cenas excluídas de filmes relacionados ao assunto – por serem 

consideradas chocantes para época.  

Segundo Lopes (2006) “Vito Russo identifica clichês como o da sissy, 

personagem masculino afeminado, normalmente em papéis pequenos em comédias” 

concretizando estereótipos criados pela sociedade. As sissys não recebiam o crédito de 

homossexuais, apenas eram caracterizados como sem sexualidade. Desse modo 

Hollywood permitiu que estes papéis prosperassem, sem que a censura interferisse no 

personagem. Em depoimento para O outro lado de Hollywood (1995) Quentin Crisp, 

escritor transexual, cita que “quando um homem se veste de mulher o público ri. 

Quando uma mulher se veste de homem ninguém ri, só pensam que ela está estupenda”. 

Para exemplificar a fala de Crisp uma cena de Marlene Dietrich em Morocco (1930) é 

apresentada. A atriz está linda em um fraque completo – vale ressaltar que calças eram 

exclusivas para homens nos anos 30 – prestes a entrar num bar, todos param para 

observá-la e admirá-la. Ninguém caçoa dela ou a ridiculariza por mostrar-se em 

vestimentas masculinas. 

Depois da explicação de Vito Russo sobre a sissy Lopes (2006) esclarece o 

termo camp, que remete a uma “estética marcada pelos artifícios, pelo exagero” Porém, 

na comunidade homossexual a denotação para camp cria outro 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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Outro fator que compõe a homoafetividade no cinema são os componentes 

secundários da história, como trilha sonora e a escolha dos atores. Paiva (2009) acredita 

que a comunidade homossexual, assim como outra tribo, busca identificar-se com os 

produtos oferecidos pela mídia. Os estúdios aproveitam esta chave e introduzem na 

sétima arte a comercialização de ícones da moda, da música, de gêneros fílmicos, entre 

outros. 

Ao analisarmos a linha temporal das películas estas retratações tornam-se 

visíveis. Liza Minelli, estrela de Cabaret (1972), é filha de Judy Garland, atriz e cantora 

que eternizou Dorothy de O mágico de Oz (1939), personagem muita copiada entre as 

drag queens. O mesmo acontece com Sally Bowles, interpretada por Liza em Cabaret 

(1972). Mas não só de figurinos e imagética as películas se sustentam, há também a 

figura visual auxiliada pela a música. Como em Priscilla – A Rainha do Deserto (1994), 

que transformou I’ll survive, no hino gay e ainda perpetuou sua intérprete, Gloria 

Gaynor como ícone da comunidade LGBT. 

Já o grupo sueco ABBA – surgido em 1972 – foi adorado por seus maiores 

sucessos como Dancing Queen, Mamma Mia, Take a chance on me, entre outros. E, 

além do sucesso musical, pela temática camp – estética do exagero – apresentando 

figurinos volumosos e coloridos, entrando igualmente para o rol de ícones gays. Embora 

Mamma Mia! (2008) não foque sua narrativa para a comunidade LGBT, o trabalho do 

ABBA é de suma importância para película, já que todo o script foi criado a partir das 

composições da banda. 

 

2.3 PERFIS DO MASCULINO 

 

Desde que o indivíduo nasce a sociedade deposita nele expectativas provenientes 

do gênero. Meninos devem ser fortes, objetivos e não devem demonstrar sentimentos, as 

meninas em contrapartida carecem de delicadeza, subjetividade e sentimentalismo. Elas 

são direcionadas a atividades que condizem ao feminino e eles ao másculo. Desde 

pequenos aprendemos o que são funções de cada sexo para nos encaixarmos em 

padrões. A partir dessa reflexão, podemos dizer que “a mídia desempenha papel 

fundamental na produção e na circulação dos sentidos que determinam o modo como o 
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gênero – feminino e masculino – são vistos pelos indivíduos” conforme Ghilardi-

Lucena (2008, p.17). 

Entretanto o homem é aquele que possui o poder. Antes de ser visto como 

qualquer papel representante na sociedade, ele é o Alfa nas condições de domínio. A 

humanidade cresceu numa cultura patriarcal, ou seja, o masculino é o centro, a começar 

pelas questões religiosas 

 

Não é por acaso sua estreita ligação com a Sagrada Escrituta, narrativa 

constitutiva a base da civilização do Ocidente. Nela, Deus cria o homem, 

confia-lhe o mundo a natureza. Adão tem desde o início um papel e um perfil 

específicos. É o que organiza dando nomes, é o intérprete da ordem sagrada 

(OLIVEIRA, 2008, p.173). 

 

Apesar de esta criatura estar abaixo apenas de Deus, o homem tem contextos 

onde recebe rótulos, e precisa definir-se dentro destes conceitos de gênero masculino.  

Pires e Ferraz (2008, p.26) ressaltam que “o conceito de gênero refere que, como se 

nasce e se vive em tempos, lugares e circunstâncias específicos, existem muitas e 

conflitantes formas de definir e viver a feminilidade e a masculinidade”. Abordamos 

então o perfil do masculino que as autoras representam como “homem de verdade” ou 

“homem normal” aquele que cria uma reputação homófoba e possui todos os privilégios 

da espécie. 

O típico “machão” vê seus direitos por uma via ultrapassada, não nota a 

evolução social e garante estar certo ao assumir-se padrão. Este precisa notar as 

diferenças e semelhanças para com os outros indivíduos, perceber que “ao longo da 

vida,  das mais diversas instituições e práticas sociais, as pessoas se constituem como 

homens e mulheres em um processo que não é linear, progressivo ou harmônico, e que 

nunca está finalizado ou completo” (PIRES; FERRAZ, 2008, p.26). 

Já Ghilardi-Lucena (2008) proporciona a linha racional da individualidade. A 

princípio ocorre uma identificação de coletivo, para depois uma autoconstrução de si, 

independente de masculino ou feminino. A autora cita Kellner (2001) completando o 

pensamento que “para alguns teóricos, a identidade é uma descoberta e a afirmação de 

uma essência inata que determina o que somos, enquanto para outros a identidade é um 

construto e uma criação a partir dos papéis e dos materiais sociais disponíveis” (2008, 

p.14).  
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Considerando as aceitações que o indivíduo tem de si, Ghilardi-Lucena (2008) 

acredita que este ainda precisa viver certas experiências para concluir ciclos pré-

determinados pelo âmbito social. No caso da mulher, ser mãe é o aguardado – ora por 

ela, ora pela sociedade. O homem, por sua vez, para atingir o status de pai depende de 

muitas convenções. Porém, é visto que uma relação de gêneros é necessária para gerar 

um novo ser. Para Pereira (2008, p.238), desta perspectiva “já se supõe a presença do 

homem e da mulher no percurso da paternidade, o que coloca em destaque a questão de 

relações entre gêneros, bem como a função e o desempenho do homem e da mulher no 

contexto social”. 

Contudo, não basta o homem investir na tentativa de reprodução porque a 

“história da paternidade, como se pressupõe, não começa no momento de copulação, 

pois não se tem como saber se o sêmen lançado será fertilizado” afirma Pereira (2008, 

p.240). E completa que essa sintonia só é possível quando “o pai olha o filho” fazendo 

dessa criança seu objeto de responsabilidade. A progenitora, por sua vez, experimenta 

em todos os sentidos a gestação. Percebe as diferenças aplicadas a seu corpo, aos 

hormônios. Já é mãe antes mesmo de ver a criança que está gerando. 

Surgem assim as probabilidades de este indivíduo não assumir seu papel como 

progenitor. A genetriz não tem como negar a progênie, mesmo que não cumpra com os 

deveres ansiados, sabe-se que tal criança foi gestada por ela. Elucidamos estas 

afirmações a partir de Zoja (2005) apud Pereira (2008, p.241) que salienta “em suma: às 

fêmeas não se pode permitir não serem boas mães; os machos, entretanto, podem 

absolutamente se permitir à possibilidade de não serem pais”. 

Coaduna-se com essas reflexões Oliveira (2008) quando ressalva que tais 

fundamentos se alicerçam pela “diferença essencial da masculinidade, representada por 

uma estrutura de poder fortemente fundamentada na tradição e nas instituições e a da 

feminilidade como lugar inverso, o da submissão” (OLIVEIRA, 2008, p.178). Porém, as 

mulheres, hoje em dia, não seguem determinado arquétipo. Em função disso Soares 

(2008) lembra que quando os indivíduos recebem a classificação de mãe e pai, ficam 

sobre expectativas, próprias e dos outros (dos filhos e da sociedade).  

Segundo Corino (2006) na Grécia antiga, por exemplo, a função da fêmea era 

apenas o da procriação, pois “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). Já para Foucault (1984) não somente pela falta 
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de instrução a mulher tinha este propósito único. A sociedade grega criou paradoxos por 

ser tolerante a homossexualidade. De acordo com Foucault (1984, p.167) “os gregos 

não opunham, como duas escolhas excludentes, como dois tipos de comportamento 

radicalmente diferentes, o amor a seu próprio e o amor pelo sexo oposto”. 

Creditamos o comportamento grego como contraditório porque de acordo com 

Corino (2006) mesmo os visitantes do país censuravam tal conduta como libertinagem, 

consideravam a Grécia como o “paraíso das orgias”. O autor ressalta ainda que “os 

romanos nomearam as relações homossexuais como „amor à grega‟, apesar de viverem 

numa sociedade mais libertina que a dos próprios gregos” (CORINO, 2006, p.2). No 

intuito de esclarecermos melhor os papéis, direitos e deveres de homens e mulheres 

dentro da Grécia antiga vamos acompanhar os esclarecimentos de Leão (2008). Para a 

figura feminina os poderes de cidadãs precisavam ser conquistados. O homem, por sua 

vez, esperava tal honraria, pois o indivíduo possuía conhecimento de antemão, que por 

ter nascido varão, poderia tornar-se cidadão ateniense ao completar a maior idade.  

O professor Leão (2008, p.191) define “a cidadania plena [...] um privilégio 

acessível apenas a uma escassa minoria dos habitantes”. Entretanto complementa 

descrevendo “até que um cidadão (polites) fosse reconhecido como tal, havia um longo 

caminho a percorrer, mais completo no caso dos elementos do sexo masculino, pois 

eram só estes quem, como atrás se disse, atingia a plenitude dos direitos cívicos” 

(p.194). 

Os moradores da pólis recebem o título de cidadão, e do mesmo modo, são 

permitidos de fazer parte das decisões políticas. Passa a contar aqui a honra do homem. 

Foucault (1984) ilustra mesmo que as relações homoafetivas sejam corriqueiras na 

Grécia antiga, existe ainda a questão do status perante a sociedade. Leão (2008) 

esclarece a situação na qual o varão livre precisava defender, este fazia parte de um 

oikos – casa, morada – e continha um Kyrios – senhor do oikos – muitas vezes o pai, ou 

um tio, quando não era ele mesmo. Estas moradas seguiam o funcionamento padrão da 

ática, o amo do oikos mantinha a ordem e a honra das pessoas que ali residissem. 

Portanto quem desfrutasse da homossexualidade por prazer deveria manter 

sigilo. Ou os machos que se definissem pornos – prostitutos – perdiam o direito de 

morar em determinado Oikos. Leão (2008, p.203) explana a “opinião pública ateniense, 

que era claramente contraria à ideia de um homem se prostituir em favor de outro 

homem”. E ressalva que mesmo com a pólis contra esta atitude, a cidade possuía uma 
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lista com os pornos assumidos registrados e estes deveriam “pagar um imposto 

característico”. 

 Ainda que “a prostituição não fosse oficialmente proibida, tinha no entanto uma 

conotação social extremamente negativa” (LEÃO, 2008, p.203). Tal afirmação vem ao 

encontro a Foucault (1984) que define as práticas sexuais com rapazes ou mulheres não 

eram separadas com classificações. O autor também pondera que “costuma-se ligar 

estreitamente o amor grego pelos rapazes à prática da educação e ao ensino filosófico” 

(FOUCAULT, 1984, p.174). 

A partir das reflexões mencionadas acima, de paternidade e do homoafetivo, que 

introduzimos uma outra temática retratada nas sétima arte: o homossexual que é pai. Por 

ser um homem que mantenha relações com pessoas do mesmo sexo, não quer dizer que 

tenha sempre sucedido assim. Se na vida pode acontecer de descobrir-se em uma idade 

já mais avançada, em meio a um casamento heterossexual e com filhos, no cinema não é 

diferente. Pires e Ferraz (2008, p.28) citam que “em nossa sociedade e cultura ocidental, 

não há um modelo universal de homem que não possa ser transformado conforme o 

tempo e as circunstâncias”. Um exemplo que podemos relatar é o personagem Renato 

de A Gaiola das Loucas (1978), que antes mencionamos. Apesar de Renato ser 

homossexual e de manter uma relação com Albin há mais de duas décadas, ele é pai de 

Laurent, de 20 anos. 

 



 

 
 

25 

3 METODOLOGIA 

 

O estudo se constrói a partir do referencial teórico envolvendo a figura do 

homossexual na história do cinema. O foco recai sobre o personagem Harry Bright, 

interpretado por Colin Firth no longa-metragem Mamma Mia! (2008). Ao contrário de 

outros personagens gays de comédias-musicais, que ao decorrer dos anos apresentam-se 

caricatos e, muitas vezes, no mote principal da narrativa. Harry Bright dá indícios de 

sua opção sexual, sem revelar de fato se é ou não gay. 

Para explicitar as entrelinhas narrativas de Mamma Mia! (2008), após uma 

seleção de cenas com teor de pessoalidades e insinuações a respeito da possível 

homossexualidade de Harry Bright, utilizaremos a análise da imagem, com 

considerações nos estudos de Martine Joly (1996) e da análise fílmica, com base em 

Francis Vanoye e Anne Goliot-Leté (1994).  

Os pontos principais são percebidos por nós nas linguagens verbais e não-

verbais, a fim de esclarecer as nuances da película, ora intencionada pela diretora, ora 

interpretada pelo público. As categorias de análise são textuais, imagéticas e de imagem 

e texto juntos. Separamos cenas do filme em que os indícios da opção sexual de Harry 

podem ser notadas, contudo algumas delas são de apenas segundos, e não envolvem 

linguagem verbal. Destacamos também trechos em que o personagem conversa com 

outros integrantes da narrativa e a compreensão está na linguagem verbal, apesar de ser 

sutil, e nas interpretações que os atores desenvolvem no diálogo. 

Como a película trata-se de uma comédia-musical, enfatizamos ainda, partes de 

letras das músicas que auxiliam na captação dos sinais que representam Harry Bright 

como homossexual. Analisamos também a cena ápice
2
 do personagem, o momento da 

revelação. Para concluirmos o estudo avaliamos a cena final do casal homossexual – 

Harry e o grego – junto ao desfecho dos outros personagens e da película. 

 

 

 

 

                                                 
2
 Consideramos a cena ápice durante o casamento quando Harry decide assumir sua homossexualidade, 

próxima ao final do filme, com relevância no mote principal desta pesquisa. Propomo-nos a evidenciar 

pistas da opção sexual do personagem, ou seja, o momento de sua revelação – tão sutil quanto às 

demonstrações ao longo da película – é quando o público desvenda o enigma a respeito da escolha de 

Harry. 
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3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para melhor entendermos o caminho percorrido na pesquisa vamos descrever a 

linguagem visual. Para isso selecionamos as cenas em que são perceptíveis algumas 

pistas a nós oferecidas a respeito da opção sexual do personagem. 

No intuito de delinear a linguagem verbal elegemos os diálogos entre o 

personagem Harry, com outros componentes da história fílmica. Também escolhemos 

os trechos da trilha sonora em que é possível compreender Harry Bright como 

homossexual, através das letras das músicas. 

Por fim destacamos a cena da manifestação do personagem sobre sua opção 

sexual e a do desfecho do casal homossexual. Nestas, as linguagens verbais e não-

verbais se complementam. 

Ao final da análise criamos comparativos entre as pistas que são apenas visuais 

(imagem), ou apenas verbais (texto) e as mistas (imagem e texto). Para, assim, 

tentarmos definir o número de indícios na película e o peso de cada um deles para a 

percepção do espectador. 

 

3.2 ESTUDO DA IMAGEM 

 

A imagem é a obra-prima do cinema. Afinal, foi por meio de imagens fixas em 

fotogramas que os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo – aparelho para projeção – 

e em consequência a sétima arte. Para compreendermos melhor essa ideia é necessário 

entender o que é imagem. Definir com precisão não é tarefa fácil, mas a autora Martine 

Joly (1996, p.13) 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”. 

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 
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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. 

Ao analisarmos uma imagem devemos decodificar as significações de 

naturalidade na mensagem visual. Joly (1996) guia seu estudo pelo caminho que crê 

nesta naturalidade como “alvo espontâneo da suspeita daqueles que a acham evidente” 

(JOLY, 1996, p.43). Ao referir-se a alvo, uma meta, a autora pretende mostrar o que 

existe de subliminar na imagem. No entanto, aqueles que “acham evidente” menciona-

se ao público que teme ser manipulado por tal mensagem escondida. 

Aqui Joly (1996) entra em méritos publicitários e na relação produto-

consumidor. Nossa pesquisa não está relacionada a essa vertente, todavia podemos 

explicitar que as telas de cinema utilizam deste artifício. Para que a plateia entenda a 

proposta de um filme, é necessário programar mensagens no script, nem sempre 

vendendo uma marca, mas introduzindo evidências dos personagens e da própria 

narrativa em si. Leite (2003) explana sobre esta linha cinematográfica no sentido de 

mostrar que 

 

os filmes são fontes ricas para a compreensão, entre outros aspectos, de como 

o Estado e outras instituições utilizam o enorme poder de difusão de ideias e 

comportamentos dos meios de comunicação para a construção e a 

manipulação de fatos, de acontecimentos, de conjunturas e de estruturas 

(LEITE, 2003, p.5). 

 

Na teoria da análise da mensagem visual é importante destacar duas 

preocupações: colocar-se no lado em que o público está, isto é, no papel de receptor, e 

buscar para quem ela foi produzida. Analisar a mensagem leva a 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 
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mensagem visual é também, efetivamente, determinante para a compreensão de seu 

conteúdo” (JOLY, 1996, p.55). 

Com base na teoria semiótica de Saussure, Joly (1996) transmite que é preciso 

buscar a mensagem por meio de um significante ligado a um significado. Na semiótica 

identificamos significados, para, a estes, associarmos significantes e, por fim, 

encontrarmos signos plenos. Contudo a autora reforça que se a procura for por 

mensagens implícitas – o que propomos nesta pesquisa – pode derivar na investigação 

pela trajetória inversa. Assim, pode-se enumerar “diversos tipos de significantes co-

presentes na mensagem visual e fazer com que a elas correspondam os significados que 

lembram por convenção ou hábito” (JOLY, 1996, p.50). 

Para distinguirmos o que é a mensagem dentro da subliminaridade, ou 

mensagem implícita, utilizaremos o que Joly (1996) apresenta como a prática da 

substituição para abalizar os diversos componentes da imagem.  

 

o princípio da permutação permite descobrir uma unidade, um elemento 

relativamente autônomo, substituindo-o por outro. Isso requer, portanto, que 

eu disponha mentalmente de outros elementos similares, mas não presentes 

na mensagem: elementos substituíveis (JOLY, 1996, p.52). 

 

A tarefa exige de imaginação, mas pode revelar-se eficaz. Joly (1996) explica 

que para podermos entender a mensagem concretamente, devemos idealizar que outros 

sentidos poderíamos ver nela. No fim, as possibilidades são tantas que a tarefa não é tão 

complexa. Este argumento pode ser lido para qualquer tipo de mensagem “na qual os 

elementos percebidos, descobertos por permutação, encontrarão sua significação não 

apenas por sua presença, mas também pela ausência de certos outros que são, contudo, 

mentalmente associados a eles” (JOLY, 1996, p.54). 

A comunicação através da imagem estimula no espectador uma perspectiva 

específica, diferente da mensagem verbal. Esta expectativa que o público gera em 

relação à mensagem visual é capital, e profundamente conectada ao contexto. Para 

transformar a conjunção esperada pode-se “burlar a expectativa do espectador 

surpreendendo-o, chocando-o ou divertindo-o” (JOLY, 1996, p.63). Atingir o 

inesperado com a plateia é o que, de certa forma, os agrada, mesmo com a surpresa o 

receptor traduz a mensagem da forma mais óbvia para ele. Pois, como cita Joly(1996), 
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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). 

 

Todavia, a leitura desta imagem segue um padrão visual, não na interpretação, 

mas na forma de ver, literalmente. Sabemos que o olhar costuma avaliar a figura a partir 

do canto superior esquerdo, numa diagonal, até o canto inferior direito. Em 

consequência as imagens já são pensadas para que “a transcrição em uma tela do 

movimento dos olhos de um espectador que contempla uma imagem, juntamente com a 

detecção de ondas omitidas pelo cérebro, permite encontrar os objetos e a intensidade da 

atenção do espectador” (JOLY, 1996, p.24). 

Objetos estes que podem ser muito além que apenas visuais. Joly (1996, p.23) 

ressalta que “o som e a palavra escrita, por exemplo, também têm seu espaço, que não é 

pequeno, nas telas”. A autora considera a análise da linguagem verbal mais simples por 

sopesar que aprendemos as diferenças fonéticas desde crianças. Mesmo quando 

conversamos e nos são reproduzidas palavras com sons semelhantes, e que podem 

confundir a compreensão, entendemos o que nos foi dito pelo contexto da frase, ou do 

assunto tratado em tal diálogo. A imagem, entretanto, representa visualmente o 

acompanhamento do que nos é falado durante a conversa. As expressões faciais, o 

gestual do indivíduo que lhe remete uma informação sonora, são imagens 

complementares da mensagem (verbal). 

Cautela é importante com os muitos componentes da imagem, e também com a 

diversidade da mesma. Joly (1996) descreve que existem muitos artifícios e articulações 

de significado da imagem, múltiplos modos para produzir “a mensagem global” (JOLY, 

1996, p.74). Segundo Leite (2003, p.16) “o filme é a expressão do descontentamento do 

homem com a fotografia, que apenas lacrava a imagem no instante”. Nesta monografia, 

no entanto, manteremos o foco na imagem fílmica. 

 

3.3 ANÁLISE FÍLMICA 

 

Optamos em utilizar a análise fílmica para completar os objetivos deste trabalho. 

Por meio da metodologia tentaremos demonstrar as intenções da diretora Phyllida Lloyd 

com o personagem Harry Brigth, em Mamma Mia! (2008). Pretendemos desconstruir a 

figura dramática através das cenas com conteúdo implícito sobre a homossexualidade e 
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da linguagem verbal e não-verbal. Para tal resultado foi necessário tornar visível cada 

detalhe que envolvesse o personagem foco. Nas palavras 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”. 

Apesar de não existir 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; GOLIOT-LETÉ, 1994, p. 15). 

 

Os autores acreditam que este processo é reconstruir a película, conectando cada 

elemento por elos, para assim melhor compreendermos a obra como um todo. 

Entretanto Vanoye e Goliot-Leté (1994) advertem para que o analista não construa um 

novo filme, um filme diferente do que está em análise. O pesquisador deve tomar 

cuidado com “os limites da criatividade analítica” para não “sucumbir à tentação de 

superar o filme” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 1994, p.15). Implica, então, como 

citamos em ver e rever a película, antes, durante e após o processo de desconstrução e 

reconstrução. 

Segundo Vanoye e Goliot-Leté (1994) se a análise resulta em um trabalho 

escrito, como este, é importante salientar um contexto histórico-social à produção. Sem 

esquecer que a produção cinematográfica é alterada a partir do momento que definimos 

situações políticas, científica, tecnológica e econômica. 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; GOLIOT-LETÉ, 1994, P.55). 

 

Mesmo que a sociedade seja apenas “encenada” na sétima arte, como dizem 

Vanoye e Goliot-Leté (1994), suscita interpretações críticas – que aqui não tem nada a 

ver com o termo criticar – de sentido e pela produção de sentido. Atrai uma tentativa de 

decifrar o que, e como, se explana determinado tema. Além disso, dependemos do 
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gênero que o filme retrata para melhor entendermos o argumento da narrativa. Os 

autores definem que  

 

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-LETÉ, 1994, 

P.27). 

 

Frisamos duas maneiras de sentido elucidadas pelos autores. A primeira parte da 

interpretação textual, que “apresenta uma coerência interna, não necessariamente 

conforme às intenções explícitas de seu autor” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 1994, 

p.53) – neste caso o roteirista e o diretor. A outra da captação daquele que lê – que 

analisa – o texto, por que “é ele quem descobre no texto significações que se referem a 

seus próprios sistemas de compreensão, de valores e de afetos” (VANOYE; GOLIOT-

LETÉ, 1994, p.53).  

 Leite (2003) reforça o pensamento de que a indústria cinematográfica cria 

sentidos quando diz que 

 

a cultura contemporânea é dominada pela mídia e, consequentemente, como 

os meios de comunicação e de entretenimento são fontes de uma nova 

pedagogia cultural, na medida que contribuem nos ensinar como nos 

comportar, o que pensar, o que sentir, em que acreditar, o que temer e o que 

desejar (LEITE, 2003, p.8) 

  

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

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

vai mais adiante, por que 

 

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-LETÉ, 1994, p.56). 

 

 Relembramos que os gêneros fílmicos são a chave das mensagens que os filmes 

imprimem. De acordo com Vanoye e Goliot-Leté (1994) é pelo estilo da película que 

são criados os personagens, situações e etc. Portanto as comédias-musicais além de 

engraçadas, muitas vezes, são fantasiosas. Bergan (2009) cita O Pirata (1948) quando 
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“Judy Garland declara que não se deve confundir o mundo real e o dos sonhos – 

justamente o que fazem esse e outros musicais” (BERGAN, 2009, p.152). 

 As comédias-musicais, entretanto, destacam-se por diversos motivos. Seja a 

ênfase da narrativa um problema social, ou uma sátira. Os escritores de comédia 

precisavam de muita sagacidade para criar personagens, ainda mais depois da criação do 

Código de Produção de Filmes. Bergan (2009) cita com piadas com duplo sentido os 

comediantes escapavam da censura impune. 

Como já citamos, grande parte dos musicais são adaptados do palco para as 

telonas, na tentativa de reproduzir o sucesso que obtiveram no teatro. 

 

3.4 OBJETO DE ANÁLISE: MAMMA MIA! – O FILME 

 

Selecionamos o longa-metragem Mamma Mia! (2008), de Phyllida Lloyd, uma 

comédia-musical, que antes de ser produzida para o cinema fez muito sucesso como 

montagem teatral na Broadway e em Londres. Comumente nestes tipos de produção, as 

músicas são instituídas dentro do script. Neste ocorreu ao contrário, como já 

mencionamos, o roteiro foi criado com base nas composições do grupo sueco ABBA.  

A narrativa é do ano 1999, na Grécia contemporânea. A problemática principal 

tem Donna Sheridan, papel de Meryl Streep, como protagonista. Sua filha de 20 anos, 

Sophie (Amanda Seyfried), está prestes a se casar e não conhece o pai. O sonho da 

menina é que ele leve-a ao altar. Ao descobrir um velho diário da mãe, Sophie depara-se 

com os nomes de três ex-namorados e possíveis pais. Não se contendo a noiva envia 

convites da cerimônia a eles. 

Harry Bright é um cavalheiro inglês, bancário, sem família e preso a convenções 

sociais. Bill Anderson (Stellan Skargard) é um viajante, hippie, descontraído. Para ele 

tudo se transforma numa grande aventura. Já Sam Carmichael (Pierce Brosnan) se 

enquadra nos padrões de um homem moderno. Arquiteto bem sucedido, divorciado e 

pai de dois filhos. Por um infortúnio do destino os três personagens aproximam-se em 

meio a viagem até a pequena ilha de Kalokairi, sem ao menos entender o real motivo de 

estarem na Grécia. 

As personagens Ali (Ashley Lilley) e Lisa (Rachel McDowall) são inseridas na 

trama como as damas de honra e melhores amigas de Sophie. A noiva conta – cantando 
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Honey, Honey
3
 – para as duas sobre o convite ao “pai”, como descobriu os ex-

namorados da mãe e que eles aceitaram o convite. Não podemos deixar de citar que 

muitas das sequências fílmicas da narrativa são explicadas por meio da música. Mamma 

Mia! (2008) é classificado como um musical integrado – música faz parte da narrativa – 

e, já citamos, a história foi escrita para encaixar nas composições da banda ABBA. 

Ainda no início da película conhecemos Sky (Dominic Cooper), o noivo, um 

jovem charmoso e sonhador. Também são apresentadas as personagens Rosie (Julia 

Walters), solteirona descolada e alto-astral, e Tanya (Christine Baranski), muito vaidosa 

e divorciada três vezes, melhores amigas de Donna que vão para ilha presenciar o 

casamento de Sophie. As três mulheres formavam o grupo de cantoras “Donna e as 

dínamos” quando mais jovens, cujos sucessos eram canções do ABBA. 

A confusão emerge no momento em que a personagem de Meryl Streep 

descobre que seus ex-namorados estão na ilha, e em seu hotel. Para ela, receber estes 

três homens do passado transforma a dúvida da paternidade de Sophie num pesadelo.  

Enquanto a mãe tenta decifrar sua charada pessoal Sam, Harry e Bill, com o 

desenrolar da trama – durantes as canções Gimme! Gimme! Gimme!
4
 e Voulez-vous

5
 – 

tomam suas próprias conclusões e passam a acreditar, para si mesmo, que cada um deles 

é o pai biológico de Sophie. No longa a revelação da paternidade Sam, Harry e Bill à 

Sophie que ainda está incerta quanto ao seu progenitor, apresentam-se em momentos 

distintos, mas os três prometem segredo a ela.  

No decorrer da narrativa vemos como estes personagens encaram as situações 

inusitadas, e também os conflitos internos de cada um. Sophie diz que precisa saber 

quem é seu pai para descobrir quem é de verdade. Sky descreve o sonho de conhecer o 

mundo para conhecer a si próprio. Donna não quer perder a filha e teme que ela não 

perdoe o fato da mãe não ter certeza de se progenitor. Sam tenta revelar seu amor por 

Donna, vivo vinte anos depois de um breve caso entre eles. Rosie e Bill fogem de 

compromissos por medo das responsabilidades. Tanya envolve-se com um rapaz anos 

mais novo e teme as represálias dos outros. E, Harry define assumir sua vida depois de 

muito tempo vivendo como ditam as convenções impostas pela sociedade. 

 Colin Firth é o intérprete de Harry Bright. Para melhor conhecê-lo fizemos um 

levantamento de seus trabalhos. Chamou-nos atenção dois trabalhos em que o ator 

                                                 
3
 Querido, querido. (Tradução livre). 

4
 Dê-me! Dê-me! Dê-me! (Tradução livre). 

5
 Você quer? (Tradução livre). 
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trabalha opostos: Valmont – Uma história de seduções (1989) e Direito de amar (2009) 

– A Single Man no título original. O primeiro apresenta o Firth como um galanteador do 

século XVIII, no personagem título. Visconde de Valmont é um grande sedutor e adora 

jogos. Então aposta com sua amante, a marquesa de Merteuil (Annette Benning), que 

consegue seduzir uma mulher recém-casada, mesmo sendo muito religiosa e honrada. A 

película mostra o típico machista, com um personagem de carga heterossexual elevada. 

A narrativa é semelhante a de Ligações Perigosas (1988), lançado um ano antes. 

Em Direito de Amar Colin Firth atua como o homossexual George, professor de 

inglês, que perdeu seu parceiro com quem convivia há 16 anos. Desconsolado ele 

pretende matar-se, porém conforme planeja as etapas do suicídio percebe que ainda 

existem pequenos motivos pelos quais valem a pena viver. 

 O longa apresenta outro tipo de relação homoafetiva, problemas internos como 

aceitação e a busca da felicidade. Mostra que não é importante se a relação partida é 

homossexual ou heterossexual, e sim sobre as semelhanças dos sentimentos de perda, 

independente de opção sexual. Além disso, George não é um personagem caricato ou 

afeminado, havendo similaridades com Harry Bright. 
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4 ANÁLISE 

 

Como o personagem Harry Bright é o enfoque desta monografia, manteremos 

nossa análise situada nas cenas que descrevem a personalidade dele, a fim de avaliarmos 

o gestual e as expressões verbais do mesmo. Os fragmentos selecionados para avaliação 

descritiva-analítica são os que contêm mensagens visuais ou verbais a respeito da 

possível homossexualidade do papel de Colin Firth no longa Mamma Mia! (2008). Para 

situarmos nosso trabalho, fazemos um embasamento considerando o cenário geral da 

narrativa, a Grécia. 

Por meio de estudos da mitologia sabe-se que os gregos criaram seus deuses para 

explicar os fenômenos naturais na Grécia Antiga. Entre estes destacamos aqui Afrodite 

e Adônis, deuses do padrão de beleza feminina e masculina. Em Mamma Mia! (2008) 

uma referência aos arquétipos gregos não poderiam estar de fora. Logo na chegada 

Tanya pergunta se há homens na festa, e ainda esteriotipa “gregos lindos”, remetendo 

assim à imagem de Adônis. 

Além dos padrões de beleza, a Grécia Antiga também é conhecida pela liberdade 

nas relações homoafetivas, como tentamos apresentar no referencial teórico – no 

capítulo Perfis do masculino. Mesmo que a história se passe na Grécia contemporânea, 

não podemos esquecer as mudanças sociais desde a Grécia Antiga até agora. A 

heterossexualidade é a maior dominante das convenções sociais na atualidade, mas a 

homoafetividade está em busca de seu espaço e respeito. Dividimos a análise 

cronológica da película nas seguintes categorias: A predominância heterossexual, A 

primeira pista verbal – Harry é ou não é, Um terço de pai homossexual, Quando estou 

com você é mágico e A fonte de Afrodite. 

A divisão em categorias partiu de cenas que apresentam pistas da opção sexual 

do personagem Harry Brigth. Na primeira destacaremos a predominância heterossexual 

e as mensagens implícitas a respeito da homoafetividade. 

  

4.1 A PREDOMINÂNCIA HETEROSSEXUAL 

 

 Ao longo da história da indústria cinematográfica notamos uma evolução sobre a 

abordagem da homossexualidade. Mas, mesmo, que o mote principal da maioria dos 

filmes desta temática sejam os percalços da comunidade LGBT, poucas são as películas 
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que não contenham papéis heterossexuais, até por que a sociedade é seguidora de 

padrões impostos. Em Mamma Mia! (2008) são fortes as representações da 

heterossexualidade, e poucas de homossexualidade. A temática toda da película simula 

uma grande convenção social: o matrimônio. 

 A sequência de Our last summer
6
 reforça a heterossexualidade de Bill, Sam e 

Harry, os possíveis pais de Sophie. Aos 41min e 30s Harry começa a explicar para a 

garota como conheceu a mãe dela. Ele estudava em Paris quando viu Donna, entrou 

num trem e a seguiu até a Grécia. Então canta para dar mais detalhes à história. Em 

seguida Bill e Sam também interpretam a música para narrar o passado deles com 

Donna. A música é interrompida quando Sky começa a chamar por Sophie, que 

depressa se joga no mar e nada até a praia para encontrar-se com o noivo. 

Sophie e Sky cantando Lay all your love on me
7
 a beira-mar, aos 45min e 14s, 

tem grande teor de heterossexualidade. Mostra forte tensão sexual entre o casal 

enquanto interpretam a canção com sensualidade um para o outro, mas também 

demonstram ao público o amor da relação. Porém, quando Sophie engatinha em direção 

a Sky, após ele fingir que atirou uma flecha (do amor) nela – referência ao Cupido, deus 

do amor na mitologia grega – o noivo a deita na areia e a beija com paixão. Aparecem 

em cena os amigos de Sky que vieram “roubá-lo” para a despedida de solteiro. Os 

meninos são fortes, jovens e belos, associando mais uma vez os homens da ilha à 

imagem de Adônis. Eles cantam o refrão em coro, enquanto simulam atitudes 

consideradas “típicas do masculino”. A música segue e vozes femininas sobressaem no 

coro fazendo uma elipse de tempo e apresentando a festa de Sophie, na sua última noite 

como solteira. 

 O filme segue com a despedida de Sophie. Os “pais” da garota aparecem na festa 

e Rosie os manda embora explicando que é exclusiva para mulheres. Sophie corre para 

conversar com Sam. Harry e Bill ficam no bar. Aos 51min e 42s começa a tocar Gimme! 

Gimme! Gimme!
8
. As convidadas da festa vão atrás dos únicos homens que encontram 

por ali – Harry e Bill – os amarram em postes, abrem suas camisas e se insinuam para 

eles enquanto cantam “Is there a man out there? Someone to hear my prayer? Gimme! 

Gimme! Gimme! A man after midnight. Won’t somebody help me to chase the shadows 

                                                 
6
 Nosso último verão. (Tradução livre). 

7
 Deposite todo seu amor em mim. (Tradução livre). 

8
 Dê-me! Dê-me! Dê-me! (Tradução livre). 
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away”
9
. De acordo com Almeida (2007) há um propósito para que tudo transcorra 

assim, em musicais integrados “percebe-se que a música é intencionalmente introjetada 

com o intuito de reforçar a ideia sugerida nas imagens” (ALMEIDA, 2007, p.5), e 

Mamma Mia! (2008), como é um musical integrado, abusa deste recurso. Do mesmo 

modo temos, aqui, outra representação da heterossexualidade na narrativa e a letra da 

composição reforça a intenção da cena. 

 Neste fragmento observamos que conforme as moças buscam os dois homens e 

dançam ao redor deles, Bill demonstra adoração por este momento em que está sendo 

idealizado. Harry por sua vez mostra-se assustado e conturbado com tanta atenção para 

ele. Aos 53min e 42s, temos um plano plongeé
10

 que apresenta Bill deitado na mesa 

com as meninas sobre e ao entorno dele, enquanto Harry foge da confusão engatinhando 

por baixo da mesa até que Sophie vai ajudá-lo a levantar-se. Isto, no entanto, não diz 

respeito à opção sexual de Harry. Não podemos rotulá-lo de homossexual pelo simples 

motivo de não gostar de atenção ou de situações agitadas. Até aqui seu papel 

manifestou-se tímido, bastante atrapalhado e reforçamos estas características por meio 

do fragmento descrito. 

Seguimos a constatação da heterossexualidade no filme com a invasão, literal, 

dos amigos de Sky à despedida de solteira de Sophie. No tempo de 56min e 24s 

decorridos na película, as convidadas percebem que estão sendo cercadas por homens 

mascarados. Correm, se agrupando no centro do cenário, e entoam o início de Voulez-

vous – “People everywhere. A sense of expectation hanging in the air. Giving out a 

spark. Across the room your eyes are glowing in the dark”
11

 – olhando para os lados 

como se estivessem numa emboscada, sem saída. Então é a vez dos meninos cantarem 

“And here we go again. We know the start, we know the end. Masters of the scene. 

We’ve done it all before and now we’re back to get some more. You know what I 

mean”
12

. Após dizer que são os “Masters of the scene”
13

 os rapazes correm até as 

meninas, as carregam no colo, por cima do ombro como se as raptassem, antes de 

                                                 
9
 “Há algum homem aí? Alguém para ouvir minha oração? Dê-me! Dê-me! Dê-me! Um homem depois da 

meia-noite. Não há alguém que me ajude a afastar a tristeza?”. (Tradução livre). 
10

 Plongeé é um termo francês que significa “mergulho”. Na indústria cinematográfica é utilizado para 

nomear um ângulo de câmera feito de cima para baixo. 
11

 “Gente por toda parte. Um senso de expectativa plaina no ar. Soltando uma fagulha. Do outro lado da 

sala seus olhos brilham no escuro”. (Tradução livre). 
12

 “E aqui vamos nós de novo. Nós sabemos o começo e o fim. Mestres da cena. Já fizemos tudo isso 

antes e agora estamos de volta para mais. Você sabe o que quero dizer”. (Tradução livre). 
13

 “Mestres da cena”. (Tradução livre). 
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dançarem com elas. A cena relembra os homens das cavernas, que se serviam da 

brutalidade com as mulheres, pois não possuíam artifícios para conquistar uma fêmea. 

Os rapazes da cena fazem o mesmo, como se fosse necessário para eles usar da força em 

prol de conseguir a atenção de uma garota. Um traço típico do poder masculino, como 

ressalta Welzer-Lang (2004) apud Pires e Ferraz (2008, p.27) quando diz que são 

“homens antissexistas os quais só tratavam da heterossexualidade e suas maneiras de 

dominação”. 

Voulez-Vous é a música onde as relações amorosas entre os personagens da 

trama são mostradas, com exceção de Donna e Sam – este casal tem músicas próprias 

como citaremos adiante na pesquisa. Durante a canção apresenta-se Bill com Rosie, 

Tanya e o garoto mais novo, Sophie e Sky, e os figurantes que dançam em casais. 

Em meio a tantas figuras heterossexuais é evidenciada a primeira pista visual 

sobre a homossexualidade de Harry. Aos 58min e 58s de filme, Harry nota um lindo 

grego dançando a seu lado que pisca para ele, como um flerte. O bancário se espanta, 

mas não para de olhá-lo e esboça um sorriso para o jovem grego. A cena tem apenas um 

segundo, o que dificulta a percepção do público. 
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Figura 1 – Sequência de fotogramas do primeiro contato de Harry e seu par romântico. A cena tem um 

segundo. 

Fonte – DVD do filme Mamma Mia! 

 

Observamos assim a manipulação que Joly (1996) remete ao avaliar as 

mensagens implícitas, e que citamos antes no capítulo “Estudo da imagem”. Este 

fragmento imagético que selecionamos nos apresenta um pequeno detalhe da narrativa. 

A ideia é que não seja notado em meio ao todo da agitação sequencial. No entanto, Joly 

(1996) ressalva que 

 

é impossível contar uma história em uma só imagem, enquanto à 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). 
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 Portanto se este fragmento de um segundo fosse nossa única pista, não seria 

possível, provavelmente, desenvolver uma narrativa quanto ao personagem Harry 

Bright a respeito de sua opção sexual. Se todos os detalhes referentes à 

homossexualidade da figura dramática dependessem desta breve imagem, não 

avaliaríamos uma relação homoafetiva ao papel de Colin Firth. 

 Após a rápida mensagem subliminar inferida, começam a aparecer, de fato, mais 

pistas do mesmo modo escondidas por falta do uso das palavras explícitas, ou da 

linguagem visual escancarada. 

 

 

4.2 A PRIMEIRA PISTA VERBAL – HARRY É OU NÃO É 

 

A narrativa se desenvolve e com 1h 00min e 25s chegamos ao primeiro indício 

verbal da opção sexual do personagem foco desta análise. Avaliamos aqui um diálogo 

entre Bill e Harry dentro do barco.  

Ambos estão ansiosos para contar sobre as descobertas que aconteceram na noite 

anterior. A comédia é interpretada pela dubiedade da conversa. Harry acha que Bill está 

falando de Rosie e o momento que eles tiveram, e Bill, por sua vez, interpreta as 

palavras do outro como uma declaração de sua homossexualidade. Entretanto, cada um 

deles está tentando contar ao outro que descobriu ser pai de Sophie, mas sem mencionar 

a garota. 

A cena começa com os dois se olhando e o espectador entende que eles querem 

conversar, mas não sabem como iniciar o assunto. Esta é a sequência
14

:  

 

                                                 
14

 Optamos por recorrer ao texto original, em inglês, e transportá-lo ao português por tradução livre. De 

acordo com Vanoye e Golioy-Leté (1994) as legendas traduzidas na maioria dos filmes não são fiéis à 

proposta da mensagem. 
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Bill: No, after you. Please. (Não, depois de você. Por favor). 

Harry: No, no. Go ahead. (Não, não, vá em frente). 

Bill: No, no, no, no, you first. (Não, não, não, não, você primeiro). 

Harry (suspira): I need to get something out off my chest. (Eu preciso 

desabafar). 

Bill: Me too. (Eu também). 

 

 
 

Neste momento aparece Rosie chegando ao barco. Harry e Bill sentam para 

continuar conversando. 
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Harry: Last night, I discovered something wonderful. It was a wake-up call, a 

way to look at myself and what I really want out of life. (Ontem à noite, 

descobri uma coisa maravilhosa. Foi um alerta. Uma forma de olhar para 

mim mesmo e para o que eu quero da vida). 

 

 

Bill (sarcástico): Last night? You didn’t know? You didn’t even suspected 

that you were… (Ontem à noite? Você não sabia? Você nem ao menos 

suspeitava que era...). 

Harry (interrompendo Bill): Well, no. Of course not. That’s always been a 

secret. (Bem, não. Claro que não. Isto sempre foi um segredo). 

Bill: Ow! And now we... Say it out loud. (Oh! E agora nós... Dizemos em alto 

e bom som). 

Harry: No! No! No! It’s absolutely hush-hush. I mean, for now. All will be 

revealed tonight. (Não! Não! Não! É absolutamente segredo. Quero dizer, 

por enquanto. Tudo será revelado esta noite). 

 

 

 

Rosie começa a se aproximar sorrateira e decide ouvir a conversa dos dois 

escondida. 

Bill: Talking of revelations, last night… Hãm (Por falar em revelações, ontem 

à noite... Hãm). 

Harry: You and the little lady? I think I know what’s going on. (Você e a 

baixinha? Eu acho que sei o que está rolando). 

Bill: No, you don’t. You don’t. (Não, você não sabe. Não sabe). 

Harry: It’s obvious. I saw it from the moment you clapped eyes on each other. 

(É obvio. Eu notei desde o instante em que vocês se olharam). 
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Bill: You’re kidding! Well, I’m gonna level with you, Harry. I don’t think I 

can do this. She’s a wonderful girl, but can I take her on my life? (Está 

brincando! Bem, serei honesto com você, Harry. Acho que não posso fazer 

isso. Ela é uma garota incrível, mas como eu posso inseri-la na minha vida?). 

Harry: Bill, where’s your spontaneity? (Bill, e a sua espontaneidade?). 

Bill: It’s this... This Family, you know? (Isto é... É família, entende?). 

Harry: You don’t have to marry her. (Você não precisa se casar com ela). 

 

 

 

 

 

Bill (espantado): What?! (O quê?!) 

Rosie aparece interrompendo a conversa dos dois. 

   

 

 

 

 
Figura 2 – Sequência de fotogramas da cena a primeira pista verbal. 

Fonte – DVD do filme Mamma Mia! (2008). 
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 Segundo Vanoye e Goliot-Leté (1994) “é duvidoso que os sentidos destacados 

pela análise de um filme tenham origens mistas”. Mas o trecho apresentado acima é um 

caso onde a contextualização da narrativa tem dois sentidos e apresenta ao espectador a 

dissimulação da história real. E, além disso, produz a comédia da cena. Não é o diálogo 

– linguagem verbal – em si que nos apresenta o duplo sentido entendido pelo 

espectador, mas as expressões dos atores que remetem a determinadas interpretações. 

Como a autora Martine Joly (1996, p.131) nos diz, “as imagens mudam os textos”. 

 Notamos também nesta cena a falta de uso de certas palavras, que são 

propositais, sugeridas pelo script da narrativa. Por exemplo, o momento em que Bill diz 

“You didn’t even suspected that you were...”
15

 não recebemos o termo homossexual, ou 

gay, para compreendermos o que o personagem insinua sobre Harry. E Harry também 

não lhe dá a chance de terminar a sentença, outra armadilha do roteiro. O mesmo ocorre 

no momento em que Bill está falando sobre revelações – no caso que ele imagina ser 

apenas dele, descobrir-se pai de Sophie – e Harry interrompe “You and the little 

lady?”
16

 para referir-se a Rosie. Vanoye e Goliot-Leté (1994) ressaltam que o correto 

não é optar por uma das versões que este diálogo apresenta ao público, nem trazer 

outras propostas, “mas de indicar que o filme é estruturado de modo a ser o suporte 

possível de diversas interpretações” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 1994, p.90). 

Depois da conversa com Bill, Harry aparece – 1h 08min 02s – andando de 

pedalinho com Tanya. Ele tenta disfarçar desinteresse e pergunta o que é de costume o 

pai da noiva fazer, ela responde que nesta hora o pai paga pelo casamento. Harry para 

de pedalar, pede licença, se prepara para dar um mergulho e acaba caindo de barriga na 

água, depois vai nadando até a orla.  

Decorridos 1h 11min 46s de filme Harry se aproxima de Donna e lhe entrega um 

cheque explicando que gostaria de fazer uma pequena contribuição para o casamento. 

Interpretamos esta sequência como Harry assumindo a paternidade de Sophie, que por 

meio deste “gesto de acolhimento, o genitor se torna pater” (PEREIRA, 2008, p.241). 

Voltamos a acreditar na heterossexualidade do personagem. A pista visual é muito 

rápida para ser assimilada e a conversa no barco com Bill não apresenta conclusões. A 

partir do próximo fragmento conseguimos notar com mais clareza a opção sexual de 

Harry. 

                                                 
15

 “Você nem ao menos suspeitava que era...” 
16

 “Você e a pequena dama?”, que no contexto da conversa little lady melhor traduz-se para “baixinha”.   
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4.3 UM TERÇO DE PAI HOMOSSEXUAL 

 

 Todos estão se preparando para a cerimônia. A comitiva leva a noiva até a igreja 

no alto de uma colina pedregosa, os convidados se arrumam nas cadeiras e, antes de 

Sophie entrar, percebemos Harry sentado ao lado do grego. Donna dá o sinal ao padre 

que a noiva esta pronta para ingressar e podemos ver claramente os dois no lado direito 

da tela. Durante toda a sequência do casamento é possível vislumbrar Harry e o grego 

lado a lado, sempre mais ao fundo dos planos. 

A narrativa aproxima bastante dos vaudevilles, as comédias com muita confusão 

e, às vezes, com segredos inocentes que ao serem revelados causam pandemônio. Por 

exemplo, Sophie decide falar para mãe, no meio da cerimônia de casamento, que 

convidou seu pai, deixando Donna em situação embaraçosa diante do padre e dos 

convidados quando necessita esclarecer que ela não tem certeza de qual dos três homens 

é o progenitor da filha. As duas resolvem de maneira rápida esta situação e desistem de 

definir o pai. Neste ponto o personagem Sam indigna-se com a circunstância. Harry 

levanta de seu lugar, a 1h 28min e 37s, para explicar tudo e aqui ocorre a sutil 

manifestação de sua opção sexual. A cena acontece da seguinte maneira
17

: 

 

Harry: Sorry, can I just... Might I just butt in? (Desculpa, posso apenas… 

Posso me intrometer?). 

Donna: No, Harry don’t… It’s all right. You don’t have to. (Não, Harry 

não… Está tudo bem. Você não precisa). 

 

 

                                                 
17

 Optamos, mais uma vez, pela tradução livre. 
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Harry: No, no, I just wanted to say it’s great to have even a third of Sophie. I 

never thought I’d get even that much of a child. Donna, you were the first girl 

I ever loved. Well, actually, you were the last girl I ever loved. (Não, não, só 

quero dizer que é ótimo ter nem que seja um terço da Sophie. Não achava que 

teria nem isso de um filho. Donna, você foi a primeira garota que amei. Bem, 

na verdade, você foi a última garota que amei). 

 

 

 

 

 

 

Harry olha para o grego que dançava com ele na canção Voulez-vous. O rapaz 

sorri carinhoso para Harry. Um senhor entre os convidados faz o sinal da cruz 

em espanto.  Outras pessoas cochicham, e apesar de surpresas demonstram 

animação. 
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Harry (começa a frase ainda olhando para o grego): Now, this gives me an 

excuse to come here much more often. (Agora, isso me dá uma desculpa para 

vir aqui muito mais vezes). 

Sam diz para Sophie: We can find out if you want, but I’m with Harry. Being 

a third of your dad is great by me. (Nós podemos descobrir se você quiser, 

mas concordo com Harry. Ser um terço de pai seu está ótimo para mim). 

Bill (levanta e se aproxima de todos): By me, too. I’ll take a third. (Pra mim 

também. Eu aceito um terço). 

 

Figura 3 – Sequência de fotogramas da cena em que Harry se afirma como homossexual e apresenta seu 

par romântico. 
Fonte: DVD filme Mamma Mia! 

 

Sendo assim, as pessoas que participam da cena evidenciam uma surpresa, no 

entanto não repreendem o personagem por assumir-se, ao contrário, expressam 

felicidade por ele. Esse intuito chega ao público pela construção da personalidade de 

Harry. No início da película ele pode ser tachado do típico britânico, com manias e 

convenções. Ao desenrolar da narrativa o bancário ganha o carinho da plateia por ser 

um homem atrapalhado e um tanto tímido. Para Vanoye e Goliot-Leté (1994, p.57) o 

personagem Harry é do tipo que atinge o espectador com “identificações, simpatia, 

emoção com relação a determinado papel”. E, no final, quando Harry decide admitir sua 

homossexualidade este afeto público-personagem é demasiado para que aconteça uma 

reação adversa. 

Além do personagem de Harry “sair do armário”
18

 nesta cena também reparamos 

a tranquilidade das pessoas com o fato de Sophie ter um terço de pai gay. A autora Joly 

                                                 
18

 A expressão “sair do armário” significa a revelação de um segredo, em geral, relacionado a opção 

sexual de alguém. Quando a pessoa assume-se homossexual dizemos que ela “saiu do armário”.  O nome 
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(1996, p.77) comenta que “a ficção propõe modelos aceitáveis segundo um certo 

número de convenções (instituições, gêneros etc.), a realidade nem sempre”. Na 

sociedade atual casais homossexuais lutam a tentativa de paternidade por meio de 

adoção.  

No dia 05 de maio de 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro 

aprovou a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do casamento civil entre 

homossexuais, de autoria do Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL). Apesar de ainda 

não ocorrer homologação – apenas em São Paulo, por lei estadual – os direitos ganhos 

com a proposta são: inscrever o cônjuge como dependente no INSS, planos de saúde e 

imposto de renda; fazer uso de mesmo sobrenome do cônjuge; somar os rendimentos do 

casal a fins de financiamento; pedir pensão alimentícia em caso de separação e receber 

herança em caso de morte do cônjuge
19

. Esta pesquisa, porém, não pretende entrar nas 

importâncias de leis e direitos civis. Apenas oferece um pequeno destaque para esta 

passagem da narrativa.  

Retornamos, portanto, aos perfis de masculinidade. Temos mais dois 

personagens, Bill e Sam, que assumem as responsabilidades da paternidade de Sophie, 

junto a Harry. Roudinesco (2003) citado por Pereira (2008) explana que no  

 

direito romano, o pater é aquele que designa a si mesmo como pai de uma 

criança por adoção, que conduz pela mão. Como conseqüência a filiação 

biológica (genitor) é totalmente desconsiderada caso não se siga da 

designação pelo gesto ou pela palavra (ROUDINESCO, 2003 apud 

PEREIRA, 2008, p.240). 

 

 Independente de quem é seu verdadeiro pai Sophie os recebeu, os adotou, 

igualmente como eles fizeram com ela. Sam reforça o pensamento a respeito da certeza 

sobre o progenitor ao dizer “We can find out if you want”
20

 fazendo referências a 

exames de paternidade. Assim, Pereira (2008, p.251) considera que “a cultura tece um 

enredamento tal que é impossível qualificar quem é esse pai, ou que pai é esse. 

Reforçando o conceito „social‟, estão aí os testes de DNA”. 

                                                                                                                                               
do documentário The Celluloid Closet (1995) faz menção a esta expressão, porque a tradução – livre  e 

literal – seria uma célula do armário. 
19

 Informações retiradas do site do Deputado Federal Jean Wyllys (PSOL), autor da PEC do casamento 

civil entre homossexuais. http://jeanwyllys.com.br/wp/serie-jean-wyllys-explica-casamento-civil-entre-

homossexuais Acesso em: 26 mai. 2011. 
20

 “Nós podemos descobrir se você quiser” 

http://jeanwyllys.com.br/wp/serie-jean-wyllys-explica-casamento-civil-entre-homossexuais
http://jeanwyllys.com.br/wp/serie-jean-wyllys-explica-casamento-civil-entre-homossexuais
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 Embora as figuras dramáticas na narrativa não parecerem se importar com a 

opção sexual de Harry, observamos que os outros dois possíveis pais – Bill e Sam – 

ganham mais espaço na trama e aparecem mais que o papel de Colin Firth. 

Questionamos se isto ocorre para manter a cautela quanto à homossexualidade do 

personagem. Todavia, 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. Mesmo que a intenção fosse resguardar um pouco de 

Harry Bright, os autores revelam que “os roteiros de filmes às vezes (e até com 

frequência) referem-se a modelos estruturais, a grandes esquemas narrativos oriundos 

do patrimônio universal” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 1994, p.62). 

 

4.4 QUANDO ESTOU COM VOCÊ É MÁGICO 

 

 O desfecho dos personagens Rosie e Bill é embalado pela música Take a chance 

on me
21

. Todos os personagens estão no jantar do casamento de Donna e Sam, antes 

preparado para Sophie e Sky. Durante uma declaração – música When all is said and 

done
22

 – os convidados cantam em coro celebrando a união recém concebida. Bill ao 

final da canção diz, como que pensando alto, ao lado de Rosie: “It’s not for me. I’m 

Writer. Lonely Wolf”
23

 remete assim para um diálogo no início do filme em que Rosie 

usa exata expressão sobre ela mesma para Tanya e Donna, “Lonely Wolf”. Então, Rosie 

começa a cantar para Bill pedindo a ele uma chance. Em um determinado ponto da 

canção – 1h 3min e 48s – Harry levanta tirando o casaco dos ombros, olhando para o 

grego e canta
24

:  

                                                 
21

 “Me dê uma chance” (Tradução livre). 
22

 “Quando tudo já está dito e feito.” (Tradução livre). 
23

 “Isto não é para mim. Eu sou um escritor. Lobo solitário”. O isto refere-se ao casamento de Donna e 

Sam. 
24

 Tradução livre. 
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‘Cause you know I’ve got (Porque você sabe que tenho) 

So much that I wanna do (Tanto que eu quero fazer) 

 

 

Termina de tirar o casaco, abraça o grego e continua: 

When I dream I’m Alone With You (quando sonho que estou sozinho com 

você) 

 

 

Harry e o grego juntos: 

It’s Magic (É mágico) 

 

Figura 4 – Sequência de fotogramas da cena em que Harry reafirma seu par romântico. 
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Fonte: DVD filme Mamma Mia! 

 Este é o único trecho do filme onde Harry tem uma música com seu par 

romântico. Questionamos aqui por que do pouco espaço cedido a eles, já que Donna e 

Sam têm quatro músicas para delinear a trajetória do casal na narrativa (SOS, The 

winner takes it all, I do, I do, I do, I do, Ido e When all is said and done). Sophie e Sky, 

como dissemos antes neste trabalho, definem ao público a relação amorosa com Lay all 

your love on me. Tanya e o garoto mais novo cantam Does your mother know. E, por 

fim, Rosie e Bill apresentam Take a chance on me, onde “cedem” quatro frases para 

Harry e o grego. 

 Interrogamos também por que roteiro e direção da película resolvem tratar do 

tema homossexualidade de maneira sutil em um filme do gênero comédia-musical. Este 

determinado estilo através dos anos apresenta pelo menos um personagem gay, seja ele 

caricato ou não, e até já é esperado pelo público. A decisão foi tomada para que o longa 

pudesse ganhar a classificação dez anos? Para que fosse considerada uma película para 

família? A publicidade na contracapa do DVD diz que o tema do filme é 

relacionamentos, e, como tentamos demonstrar, existem sim muitas formas de relações 

amorosas e afetivas na narrativa.  

Dessas acepções imaginamos que a sutileza do personagem foi proposital. No 

entanto, revemos aqui a afirmação de Lopes (2006) na explicação ao termo camp citado 

atrás. O autor explana que os homossexuais “espalhafatosos” são criticados dentro do 

próprio movimento LGBT “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.284). Vale ressaltar ainda quando Lopes (2006) diz 

que 

 

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). 
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Por meio das considerações de Lopes (2006) nossa leitura quanto a obra 

audiovisual e ao personagem Harry Bright é de que a diretora da película pense de 

maneira semelhante ao autor. 

 Apesar de não ter uma música exclusiva para descrever a relação do casal 

homoafetivo, as quatro frases de Take a chance on me remetem ao lúdico e mantêm a 

sagacidade na qual o personagem de Harry foi trabalhado. Em função disso, Almeida 

(2007) diz que 

 

A trilha sonora corresponde a uma ferramenta significativa em boa parte das 

produções cinematográficas da contemporaneidade. Significativa tanto no 

sentido de grau de importância, quanto pelo fato de a trilha sonora atuar 

como linguagem musical que, envolvendo-se com as imagens em movimento 

do cinema, é capaz de gerar inúmeras significações que são primeiramente 

propostas no roteiro de cada cena (ALMEIDA, 2007, P.2). 

 

Após cantarem juntos Harry e o grego saem de plano dançando, enquanto os 

convidados da festa os aplaudem e comemoram por eles. O casal homoafetivo só volta a 

aparecer no final do filme, junto com o encerramento das outras figuras dramáticas. 

 

4.5 A FONTE DE AFRODITE 

 

 No início do filme, logo que Tanya e Rosie chegam ao hotel, Donna começa a 

falar sobre as melhorias que Sophie e Sky pretendem fazer no local. Sophie explica o 

lugar que a hospedaria está, supostamente, é onde deveria ser a Fonte de Afrodite, e 

quem bebesse da água encontraria o amor verdadeiro e felicidade. Logo em seguida 

Donna canta Money, Money, Money para explicar que o estabelecimento não está em 

perfeitas condições, que precisa de muitos reparos e por este motivo seria bom ter mais 

visitantes na ilha, consequentes hóspedes. Ao final da canção abre uma rachadura no 

solo, no ponto exato que marca a Fonte, assustando as pessoas que estão em cena. 

 Retornamos ao final da película, ainda durante a música Take a chance on me, 

após Rosie e Bill concluírem sua parte na narrativa como um casal, todos cantam o 

refrão em coro animados e pulam festejando. De repente a fenda do chão aparta e desta 

começa a jorrar muita água – 1h 36min 44s. A canção Mamma Mia embala a sequência. 
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Donna olha para Sophie extasiada dizendo “It’s Aphrodite!”
25

, mais uma vez 

conectando o cenário geral da trama, Grécia atual, com o histórico, Grécia antiga. 

Os personagens ficam maravilhados com a ideia de banhar-se nas águas da 

Fonte de Afrodite. Os casais dançam, se beijam e interagem para representar o “Happy 

end”
26

 da história. Contudo, Harry e o grego têm o desfecho de casal a 1h 37min 11seg 

com um abraço, sem camisa e molhados pela fonte. O fragmento selecionado é 

imagético e tem duração de dois segundos, mas é possível notarmos melhor o que 

acontece pois a cena está em slow motion
27

. Diferente da primeira aparição dos dois 

juntos, de um segundo, em meio a uma sequência rápida e agitada de Voulez-vous. 

 

 

  

                                                 
25

 “É Afrodite!” (Tradução livre). 
26

 Final feliz. 
27

 Câmera lenta. 
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Figura 5 – Sequência de fotogramas da cena final do casal gay. 

Fonte – DVD do filme Mamma Mia! 

 

 Apresentar um abraço como o final feliz do casal homoafetivo poderia ser 

considerados repressão, já que os casais heterossexuais se beijam. Todavia, acreditamos 

que a diretora teve o intento de manter o cuidado com o qual ela trabalhou durante toda 

a narrativa. Porque justo no final da película ela chocaria o público com um beijo entre 

o casal gay? Inferimos que casais discretos não chocam. Mencionamos antes, segundo 

Vanoye e Goliot-Leté (1994), que os espectadores tendem a construir identificações e 

simpatia por determinados papéis. Harry é um destes personagens que ganham o afeto 

da plateia e quando se revela homossexual, a conexão da figura dramática com o 

espectador é grande.  

 O estudo destes autores vem de encontro a nossos anseios, no sentido de mostrar 

que mesmo a conclusão amorosa da relação homoafetiva não seja tão explícita quanto a 

dos outros casais, é possível perceber compreensão e tolerância por meio de quem 

assiste o filme. Por este motivo concluímos que a escolha da diretora não era coagir a 

situação, mas sim manter a sutileza e a naturalidade do casal gay. 

 Cabe ressaltar que após revermos a película inúmeras vezes percebemos que o 

grego, par romântico de Harry, não aparece simplesmente do nada. Ele está presente 

desde o início do filme, ajudando no hotel de Donna com os preparativos do casamento, 

por exemplo. Principalmente nas cenas de canto, faz voz no coro, menos em Lay all 

your love, de Sophie e Sky na praia – o grego não sai do mar junto com os outros 

rapazes para raptar Sky e Does you mother know, de Tanya e o rapaz mais novo, após as 
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despedidas de solteiro. Assim, notamos também que até o momento em que flerta com 

Harry o grego está neutro sexualmente, diferente dos outros homens. De acordo com 

Joly (1996) “uma das funções da análise pode ser a busca ou a verificação das causas do 

bom ou do mau funcionamento de uma mensagem visual” (JOLY, 1996, p.48), de tal 

modo compreendemos que todos os detalhes, ou pistas, da película estão interligadas, 

basta prestarmos atenção. 

Avaliamos ainda a sequência da Fonte de Afrodite, quando a água molha as 

pessoas, assemelhando a uma fonte, como um orgasmo coletivo. É momento em que 

todos os personagens demonstram maior grau de alegria. As histórias são concluídas e 

sabemos o que aconteceu com cada um deles. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa propôs evidenciar as pistas a respeito da homossexualidade 

do personagem Harry Bright, no filme Mamma Mia! (2008). Acreditamos ter alcançado 

nosso objetivo geral de revelar as mensagens implícitas a respeito da opção sexual da 

figura dramática analisada. Para fundamentarmos este trabalho apresentamos breve 

história do cinema, representações do gay masculino na sétima arte e criamos paralelos 

entre os perfis de masculinidade concebendo o homem quanto varão, quanto pai, quanto 

homossexual e quanto o homossexual na paternidade. 

Embasamos a metodologia por meio do estudo da imagem e da análise fílmica 

descritiva. Selecionamos fragmentos fílmicos da película para nos auxiliar a desvendar 

as pistas subentendidas ao papel foco. A principal constatação desse trabalho foi a 

naturalização do relacionamento homoafetivo. Em comparação a outros longas que 

mencionamos durante a pesquisa, é possível perceber que as mudanças de tratamento 

com a comunidade LGBT evoluiu, e a indústria cinematográfica vem acompanhando 

este progresso. 

No início do cinema, anos 30 até os 50, gays, lésbicas, travestis e transgêneros 

eram piadas e apresentados de maneira caricata. Entre 60 e 70 começam a receber o 

rótulo de doentes mentais, e são conectados a finais trágicos, como a morte – seja por 

assassinato, acidente ou suicídio. Nas décadas de 80 e 90 com os enigmas sobre a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), o título para os homossexuais são de 

aidéticos. Com o passar do tempo os personagens gays ganharam crédito, passaram a 

ser tratados com respeito e mais humanizados, perdendo um pouco as reproduções 

satirizadas. 

Verificamos também que o gênero das películas é fator crucial para o 

desenvolvimento dos personagens. Nosso objeto de estudo trata-se de uma comédia-

musical, estilo comum de representações homossexuais afeminados e cômicos. Mesmo 

que a direção do filme seja de uma mulher, Phyllyda Lloyd – e não de um dos vários 

diretores assumidos homossexuais e ativistas pelos direitos da comunidade LGBT, 

como por exemplo, Pedro Almodóvar, Gus Van Sant, Tom Ford – Mamma Mia! (2008) 

fugiu a regra, mas não submergiu a presença da figura dramática gay. 

Se a indústria cinematográfica apoiar a linha de apresentação da figura 

homossexual como uma opção natural, ao invés de forçar uma imagem escrachada e 
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estereotipada, só oferece ganhos, bem como uma possível maturidade social. Por que se 

continuar a necessidade de fechar num grupo ou temática para defender uma posição, 

até pode fortalecer a ideia, mas também acaba por excluí-la do contexto geral. A partir 

do momento que o cinema conseguir romper essa dinâmica, do isolamento para um 

todo, sem dissolver o objetivo, é provável a integração desse conceito na cultura geral. 

O tema 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. Em The Celluloid Closet (1995) Ron 

Nyswaner, roteirista de Filadélfia (1993), diz que se um trabalho atinge apenas as 

pessoas que já pensam como nós, seu propósito não é alcançado. Portanto, esperamos 

que este Trabalho Final de Graduação cumpra sua intenção a fim de conseguir os 

resultados desejados pelos seus pesquisadores, a reflexão sobre o assunto. 

O desejo por estudar a temática partiu de nossa percepção após rever o longa 

Mamma Mia! (2008) sem pretensões acadêmicas. No entanto, discutimos se a avaliação 

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

a positiva que o argumento pode representar no meio comunicacional. Ao longo da 

pesquisa compreendemos outros assuntos a serem considerados na narrativa do filme 

que também poderiam resultar em outros estudos. Por exemplo, a relação de Tanya e o 

rapaz mais novo, oferece várias evidências ao longo do filme, e é uma temática atual. 

Notamos como a análise de uma obra audiovisual exige envolvimento e atenção para 

detalhes, dadas circunstâncias que nem consideramos o filme como um todo, mas sim 

cenas e fragmentos para expormos nosso objetivo. 
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Cópia do DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – DVD do filme Mamma Mia! 

 


