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RESUMO

As narrativas cinematográficas exercem grande poder sobre o público. Elas veiculam e constroem relações 
de gênero e sexualidades o que torna de extrema relevância a investigação dos discursos/práticas/efeitos 
do cinema na constituição de valores e representações sociais. O cinema foi priorizado aqui como um 
lócus de criação marcado pela experiência das identidades de gênero, sexualidade, desejos e afetos e 
pela possibilidade de ser o cinema um recurso didático que possibilita a construção do conhecimento 
social. Neste sentido, foi analisado o filme Doce Amianto de Guto Parente e Uirá dos Reis. Este filme 
conta a história de Amianto, uma mulher (nós a reconhecemos como travesti, embora isto não seje 
colocado em discussão no filme) que vive à procura de uma grande amor, um homem que a aceite como 
ela é. O cenário do filme é o quarto de Amianto, espaço artificial que traduz muito da personagem, 
que também se constroí para o mundo e para a materialização de seus desejos. Ela é constantemente 
visitada em seus devaneios por um “fado madrinho” que a consola em seu isolamento, que relativiza 
suas angústias. Amianto é antes de tudo, um ser humano à procura da felicidade – misturada em uma 
palheta de cores onírica que cria um universo completamente particular onde não há limites para amores, 
desejos e afetos. 
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Introdução

As narrativas cinematográficas exercem grande poder sobre o público visto que elas veiculam 
e constroem relações de gênero e sexualidades o que torna de extrema relevância a investigação dos 
discursos/práticas/efeitos do cinema na constituição de valores e representações sociais que contribuem 
para delimitar os papéis dicotômicos entre homem/mulher, masculino/feminino, hetero/homo, ativo/
passivo, bem como investigar abordagens que problematizem as sexualidades de forma interseccional. 

Um debate recorrente no campo do cinema hoje é se existe ou não um cinema gay ou um cinema 
queer que implique a diferença de perspectiva pela qual estes filmes são realizados. Muitos deles se 
intitulam ou são intitulados como queer. Estas películas que se intitulam ou são denominadas como queer 
se colocam em que perspectiva discursiva? Quais seriam/são as justificativas utilizadas por diretores/
roteiristas e críticos de cinema para apresentarem e/ou denominarem estas produções como queer? 

A simples presença de personagens gays, lésbicas, travestis e transexuais que discursam sobre a 
mobilidade do feminino e do masculino independente do sexo biológico podem definir estas obras como 
queer? Ou torna-se necessário que nestas produções as personagens apresentem-se em performances 
desestabilizadoras da heteronormatividade?
 Parto de antemão, que nem todo olhar queer empreendido no cinema desconstrói totalmente o 
binário sexual, a heterossexualidade compulsória e o modelo heteronormativo regulatório da sexualidade 
humana ou faça a oposição ao Estado patriarcal ou até mesmo chegaria a uma montagem totalmente 
isenta de sentidos “masculinistas”, sexistas e heteronormativos. E é neste sentido, que se constitui o 
presente trabalho. Pretende-se analisar o filme “Princesa” de Henrique Goldman, visto que o mesmo 
é marcado pela experiência da prostituição a partir de sua personagem principal, a travesti Fernanda. 
A história narrada pelo filme, sob a ótica de uma leitura queer de cinema, contribui a uma crítica dos 
valores patriarcais, machistas, sexistas e heteronormativos propiciando outros sentidos para o imaginário 
social sobre a prostituição e a travestilidade.

O Cinema Queer

O termo queer funciona de múltiplas maneiras: a) como prática de leitura sobre um corpus para 
descrever uma identidade particular1, para circunscrever um campo de estudos, como sinônimo de 
lésbica ou gay, como noção “guarda-chuva” no qual se agrupam várias identidades não heteronormativas 
(gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, etc) e b) como campo teórico e discursivo 
sobre identidades, desejos, representações sociais e imaginários que identificam a sexualidade como 
dispositivo histórico de poder e que se constroem a partir de diversos campos do conhecimento e dos 

1  O termo queer tem sido adotado pela comunidade LGBT no intuíto de ser ressignificada política e discursivamente. 
De um termo pejorativo que se aproxima das expressões em português “estranho”, “bizarro”, “bicha”, “viado”, a palavra 
queer passou a denominar um grupo de pessoas dispostas a romper com a ordem heterossexual compulsória estabelecida na 
sociedade contemporânea, e mesmo com a ordem homossexual padronizante, que exclui as formas mais populares, caricatas 
e até artísticas de condutas sexuais ditas “desviantes”. Assim existe a possibilidade de muitos indivíduos não aceitos social-
mente pela sua condição sexual assumirem uma identidade queer no intuíto de poderem ganhar um maior espaço social e 
individual.
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diálogos produzidos entre diversas disciplinas tais como história, sociologia, antropologia, psicologia.
 Por outro lado, os filmes, por exemplo, são objetos privilegiados nos estudos queer: “oriundos 
predominantemente dos estudos culturais, os teóricos queer deram maior atenção à análise de obras 
fílmicas, artísticas e midiáticas em geral” (Miskolci, 2009, p. 155). 

 Entretanto, a maior parte destas produções que são definidas como queer seja pelos cineastas/
roteiristas e/ou pelos críticos de cinema e público em geral, é realizada distante das perspectivas históricas 
feministas e queer, ignorando o problema da identidade política e a questão da experiência na construção 
da subjetividade e na significação do real. Não trazem em sua essência a possibilidade de uma crítica 
sobre a heteronormatividade como a ordem sexual do presente na qual todo mundo é criado para ser 
heterossexual ou mesmo que não venha a se relacionar com pessoas do sexo oposto para que adote o 
modelo da heterossexualidade compulsória em suas vidas. “Gays e lésbicas normalizados, que aderem a 
um padrão heterossexual, também podem ser agentes da heteronormatividade” (Miskolci, 2012, p. 15).
 Ao relacionar cinema e teoria queer, busco perceber possíveis comunicabilidades entre alguns 
filmes dirigidos/roteirizados por homens de nacionalidades distintas e em contextos temporais diferentes, 
atentando para as estéticas, poéticas e para as representações sociais destes diretores, que podem ser lidas 
como críticas ao patriarcado, a heterossexualidade compulsória e ao modelo heteronormativo e suas 
dinâmicas de poder. Nesse percurso, é imprescindível considerar ainda a pluralidade das perspectivas 
queer, cujas práticas e discursos variam dependendo do olhar e das condições de produção de quem os 
opera.

A construção não se separa do filme, é o filme mesmo; outra construção do mesmo relato daria outro 
filme. O tipo de utilização do material fílmico, o tempo, uma relação com o mundo circundante e a 
uma tomada de posição frente ao público, e é aqui mais uma escolha das estórias (sic), que podemos 
interrogar ao cinema como expressão ideológica. Não pode haver estudo fílmico que não seja uma 
investigação da construção (Solin, P. apud Silva, 2008, p. 264).

O cinema, ao longo de sua história, instituiu valores e representações que contribuíram para definir 
a rigidez dos papéis binários entre homem/mulher, masculino/feminino, hetero/homo, reapropriando-se 
das relações do poder sexista, machista, falocêntrico, patriarcal e heteronormativo. 

O cinema narrativo clássico, sobretudo, o hollywoodiano, reforçou na sua trajetória, dispositivos 
semióticos dos modelos dos heróis, bravos, guerreiros, tidos como lugar dos machos e, as frágeis, doces, 
sensíveis e sonhadoras, para as mocinhas-fêmeas. Um cinema que negou às diferenças sexuais e o lugar 
das mulheres, dos homossexuais e de outras identidades de gênero e sexuais como sujeitos do desejo, do 
poder ou do saber.

Segundo Nepomuceno,
a transgressão das identidades no cinema foi construída imageticamente por fissuras na 

tela, por onde ocorriam meta-linguagens e outros sentidos não ditos, parafraseados em circunstâncias 
que ora levava o deboche e a comédia ou ora vista como um drama a ser revelado, uma questão a ser 
descoberta. As sexualidades variáveis, quando permitidas, detinham uma narrativa ideológica que 
marcava a diferença e a exclusão da norma, da ordem, do instituído. Um caminho traçado sempre 
às paralelas, sendo definido e definindo-se como algo proibido, culpabilizado, ou ainda, na vertente 
do riso e do escracho, onde as linhas do eu e do outro ficam mais fortemente separadas pelo que não 
conheço em mim (2009, p. 3).
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Filmes se relacionam a uma larga escala de experiência estética e discursiva, eles têm um 
importante papel na formação das representações em gênero e sexualidades, - assim, como raciais, étnicas, 
religiosas, geracionais, de classe, entre outras -, e podem, do mesmo modo, facilitar, particularmente 
bem, a comunicação e o entendimento de temas difíceis e tabus. Além disso, o filme torna-se um espaço 
que dá voz aqueles que não poderiam ser ouvidos de outra maneira.

 Falar em um cinema gay, homoerótico ou queer é abordar mais que a expressão cultural-
artística de uma identidade homossexual ou queer única e indivisível; trata-se de um meio de representação 
de uma pluralidade de identidades e performances que se perpassam e misturam, sem que haja uma 
fronteira entre elas. São gays, lésbicas, transexuais, travestis, intersexos e tantos outros sujeitos possíveis 
que “saíram do armário” e ousaram se assumir no gênero e na sua sexualidade; eles transitam entre suas 
diversas identidades, sendo aceitos ou não. 

Foucault (1997) nos ensina que há coisas e há indivíduos que são impensáveis porque não se 
enquadram numa lógica ou num quadro admissíveis aquela cultura e/ou naquele momento. Essas práticas 
e esses sujeitos são estranhos, excêntricos, bizarros, talvez se possam dizer simplesmente queer, enfim, 
“eles transgridem a imaginação, são incompreensíveis ou impensáveis e então são recusados, ignorados” 
(Louro, 2004, p. 28).

 O cinema queer, como prática discursiva, contesta o controle institucional de gênero e das 
sexualidades. Questões de representação e de identidades oferecem oportunidades para que possamos 
explorar as forças e os limites de diversos problemas sociais2. Neste sentido, parto da perspectiva de 
que a análise e interpretação de discursos fílmicos pode ser um caminho profícuo para rompermos com 
entendimentos “normalizados”, dos agentes políticos, institucionais e educacionais sobre a produção e 
circulação de representações queer na cultura visual. Dias ao discutir o campo da educação em cultura 
visual e a relação com o cinema queer, nos afirma que 

ensinar usando o cinema queer pode ser intrinsecamente subversivo, porque ele 
questiona noções de identidade, subjetividade e desejo e, por meio de suas características intertextuais, 
incorpora investigações mais amplas da esfera pública sobre cidadania, raça, classe, entre outras 
(Dias, 2007, p. 718).

Se por um lado o cinema clássico reafirma valores e representações que contribuem para definir 
a rigidez dos papéis binários, por outro lado, o cinema queer constitui um território que vem abrindo 
novos cenários de visibilidade para que os/as personagens queers possam encenar suas performances de 
identidades múltiplas por meio de corpos-devir. Dos guetos, das sombras e dos “armários” para as telas 
cinematográficas. Nas telas, além de homens e mulheres homossexuais protagonizam os enredos uma 
gama de variabilidade de gênero e sexualidades, como os/as bissexuais, os/as transexuais, os/as travestis, 
os/as intersexuais, entre outros infinitos arranjos identitários.

A presença dos queers como significante desta outra alternativa de se fazer cinema para além dos 
modelos heteronormativos apresenta-se também como espetáculo midiático, produzido pela indústria de 

2  Segundo Dias (2007) aparentemente, no cinema queer, os discursos que focalizam questões de gênero e de sexu-
alidades têm predileção especial pelas representações de subjetividades de queer-gêneros, isto é, sujeitos que estão fora dos 
padrões normatizados que definem a heterossexualidade como a única forma de manifestação natural do desejo.
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cultura de massa. Nesta construção, para além de qualquer conceituação ou discurso determinante sobre 
uma nova compreensão de gênero, corpos, sexualidades e desejos, o cinema queer representa um lócus 
mutante onde ficção e realidades reinventam suas narrativas, propondo um campo visual outro sobre as 
diferenças que nos constitui como humanos bem como outras formas de contestação.

Doce Amianto: Gênero, Sexualidades e Afetos

 “Doce Amianto” é um filme de 2013 dos diretores brasileiros Guto Parente e Uirá dos 
Reis. Sua sinopse apresentada no site oficial do filme é a seguinte:

Amianto vive isolada num mundo de fantasia habitado por seus delírios de incontida 
esperança, onde sua ingenuidade e sua melancolia convivem de mãos dadas. Após sentir-se abandonada 
por seu amor (O Rapaz), Amianto encontra abrigo na presença de sua amiga morta, Blanche, que a 
protegerá contra suas dores – ao menos até onde possa. Seu universo interior choca-se com a realidade de 
um mundo que não a aceita, um mundo ao qual ela não pertence e invariavelmente ela torna a debruçar-se 
sobre seus delírios jocosos, misturando realidade e fantasia. Com a ajuda de sua Fada Madrinha, Amianto 
recolhe forças para continuar existindo na esperança de ser feliz algum dia.

  
 Amianto3 é a personagem principal, jovem mulher aprendendo a amar. Ela é interpretada 

por um homem (o ator Deyenne Augusto) e num primeiro momento somos levados, enquanto 
telespectadores, a achar que possa ser uma travesti. O desenrolar da trama mostra o contrário, exibindo-a 
como uma mulher qualquer vivendo os reveses de paixões malsucedidas. Ela é extremamente afetada 
(não só na fala). Sua afetação que pode, em princípio, espantar o público desavisado, será assumida e 
mantida até o final do filme. Amianto pode(ria) ser identificada como uma personagem qualquer. Seu 
cotidiano não é definido por repetições e/ou regularidades. Não é a toa que ela passa a ser identificada 
por uma interjeição (Óhh!). Seu corpo é um artifício, montado, maquiado em excesso, é queer.

 O filme inicia-se Amianto correndo em algum lugar. Ela aparenta estar feliz. Seu corpo 
passa a ser identificado como um artifício, montado, na sucessão de roupas que usa, como peles trocadas 
como se nada fosse natural, tudo é pose. Seu mundo é expressionista, performático e nada naturalista. 
Ao fazer este percurso somos conduzidos por sua voz em off: “Me espera meu amor, nos encontraremos 
entre a margem e o Ocidente e celebraremos silenciosamente o fim deste engodo ruidoso que fomos 
algum tempo. A lua será um estrondo sem fim”.

Ela sobe as escadas que levam ao apartamento do namorado, ela está bastante ofegante e ao tocar 
a campainha (leva-se algum tempo para que ele apareça na porta), ele a recebe sem camisa e com uma 
cara de desdém. Ela tenta abraçá-lo e este a joga com força no chão e fecha a porta. Ela foi rejeitada. No 
corte da cena, Amianto aparece se revolvendo na lama (real?) no piso do apartamento. Não há dúvida 
quanto a seus sentimentos naquele momento: ela está completamente transtornada. 

Ao voltar para casa, estando sozinha e completamente deprimida aparece Blanche um/a fantasma 

3  Segundo o Dicionário Houaiss, Amianto refere-se ao nome comercial de silicato natural hidratado de cálcio e 
magnésio (crisotilo ou anfibólio), de contextura fibrosa, refratário ao calor e dificilmente fusível, empregado na confecção de 
produtos incombustíveis (fios para tecidos, placas, telhas, caixas d’água). É um metal inalterável ao fogo. É também utilizado 
como isolante térmico, acústido e elétrico.
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(ou fada/o madrinha/o) efeminado e barbudo que levanta sua autoestima e lhe dá conselhos sobre o amor. 
É Blanche que acompanha Amianto em seus devaneios, que a consola em seu isolamento, que relativiza 
suas angústias. 

Seu rosto é também (como o de Amianto) extremamente maquiado e os cílios postiços longos 
contrastam com uma barba cheia, deixando claro que aqui não se procura um tom apaziguador, uma 
solução simples. Ao perceber que a amiga está triste ela diz: “Nunca mais. A pele cinza, o dia doloroso. 
Não mais o pássaro que pega. Estamos sós. A lua pastosa. Imaginar o amor é poético. Amar é pura poesia 
e risco”. Amianto começa a sorrir e elas passam a conversar por um bom tempo sobre as agruras do 
amor não correspondido até que Blanche a deixa. E então Amianto levanta-se e passa a se admirar pelo 
espelho. 

Neste momento, a tela escurece e estamos em  uma boate em que Amianto e outro namorado 
estão se beijando e ela aparece estar feliz e passa a beijar as mãos dele até que pede que ele a espere 
por um instante pois tem um presente para ele. Ela dirige-se ao banheiro. Lá ela retoca a maquiagem, 
olha para si mesmo pelo espelho e sorri. Ao retornar a mesa em que estava com este novo namorado, ela 
carrega uma caixa amarela de presente. Mas ela o encontra aos beijos com outra. Enquanto ela presencia 
esta cena, ela passa a imaginar que poderia ser ela que ele estivesse beijando, mas não é. Ela se entristece 
profundamente, joga a caixa sobre o chão e sai da boate em despero.

Voltamos ao quarto de Amianto. Seguimos a cena, com sua voz em off com frases que chegam a 
serem desconexas: 

Quero que o dia amanheça e que a lua chegue e permaneça como um leque aberto 
espantando o sol. As estrelas cadentes caíram no quintal, matando as árvores e os animais. Não 
me chegaram os desejos. Minha ereção agora dura por horas e sigo por dias com cenouras nos 
bolsos de trás.

É interessante notar, a partir desta fala, que há traços masculinos em Amianto que parecem servir 
para fundir num mesmo personagem os dois gêneros, o que talvez explique o porquê de nos afeiçoarmos 
rápido a ela pois  Amianto é mulher, é homem, um misto dos dois. Amianto viaja na sua imaginação, na 
busca de afeto, do desejo, no desejo de ser desejada. Ela dorme, mas passa a ter pesadelos e é acordada 
por Blanche que abra as cortinas do quarto para iluminá-lo com a luz solar e passam a conversar:

 Blanche: Bom dia!
Amianto: Óhh, acho que estou perdida, Blanche minha amiga. Jamais levantarei 

desta cama novamente. Óhh, nunca mais.
 Blanche: Mas o que é isso doce Amianto enlouquecida? Levante-se já.

Blanche prepara-lhe o café da manhã, pede novamente que Amianto saia da cama e lhe faz 
cócegas e esta sorri. A cena é transposta a um belo jardim florido e Amianto pergunta a amiga o que ela 
temia quando estava viva e Blanche disse que ela temia tudo e Amianto acha estranho esta resposta pois 
responde a achava muito forte. Até que Blanche diz que vai contar uma história: “Era uma vez...”
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Neste momento, somos levados a outra história, uma história paralela que aparentemente nada 
teria a ver com o drama da protagonista: a história de Carlos (seria Blanche em vida?) em que acorda 
em seu apartamento, em um certo momento, com o corpo verde e coberto de bolinhas vermelhas. Uma 
pequena fábula hiper-realista sobre marginalidade contida numa história maior em que é a morte é 
apresentada como necessária para aqueles que são classificados como abjetos da sociedade. Segundo 
Caetano:

A doçura de Amianto, princesa travesti, frágil e arrasada pela perda de um amor, 
consolada pela presença da sua fada madrinha, é contraposta ali a um universo do medo, repulsa 
e violência. Assim, pouco a pouco torna-se claro para Amianto e para o filme que a escolha pelo 
universo de cores e ambientes estilizados representa um afastamento consciente de um mundo 
boçal, agressivo, ao qual a personagem procura contrapor uma existência gloriosa (2014, p. 95).

 Ao terminar de narrar a história para Amianto, Blanche abre os olhos e sorri e 
diz que elas devem sair dali e ambas passam a dançar como pássaros. As imagens apresentadas neste 
instante são caleidoscópicas. A música de funda é valsa. Elas se sentam embaixo de uma árvore e 
Blanche diz a amiga que ela deve ir a uma festa bem gostosa para dançar como outras moças e beijar 
como elas fazem.

 Estamos agora em uma boate. Toca-se música eletrônica e Amianto está dançando 
como se estivesse em transe. Aparentemente está feliz, mas ela está sozinha e ao se aproximar de 
algumas pessoas é rejeitada. Ela passa a observar um rapaz de longe. Como no início do filme, 
suas roupas são trocadas em sequencia como se fosse sua pele. Ela aproxima-se do rapaz. Segue o 
diálogo:

Amianto: Olá, como vai?
Rapaz: Eu vou indo. E você, tudo bem?
Amianto: Tudo bem. Eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro, e você?
Rapaz: Eu vou indo em busca de um som tranquilo, quem sabe?
[Eles sorriem um para o outro]
Rapaz: Você é tão inteligente! Admiro isso. O que me importa no ser humano é o seu 
interior.
Amianto: Nossa, eu digo sempre o mesmo. Desde quando comecei a ajudar no 
funcionamento dos microorganismos. Óhh, eu mudei tanto. Por exemplo: Se você ajudar 
os microorganismos indicadores...
[O rapaz coloca sua mão sobre os lábios de Amianto e continua a falar]
Rapaz: Eu gosto do amor e de todo o desconcerto do amor. O que é ruim é amar no 
vazio. 
[Ele retira a mão da boca dela]
Amianto: Óhh, como se chama?
Rapaz: Me chamo Herbert.
Amianto: Posso te chamar de Herby?
Rapaz: Só se você me disser o seu nome.
Amianto: Amianto. Muito prazer.
Rapaz: Prazer é todo meu. 
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[Ele beija a mão de Amianto]
Amianto: Óhh...

 
Neste momento, somos conduzidos novamente aos devaneios de Amianto, ela se vê de mãos 

dadas com Herbert caminhando por uma floresta, em outros estão eles vestidos de príncipe e princesa 
enquanto ele declama um poema para ela e ela responde: Óhh!. Passam a estarem nús sob uma cachoeira, 
até que somos conduzidos à cena do seu casamento na igreja. Após estas cenas de felicidade, vem o 
cotidiano da relação, as cobranças, as brigas, as dores. Como que num impulso, Amianto abre os olhos 
e sai da boate correndo. 

Neste momento, Amianto recusa a fantasia do casamento que se desfaz em plena festa noturna. 
Mas seu caminho não será a normalidade, busca que acaba, de toda forma, sendo impossível. O fantasta 
de Blanche se despede e Amianto continua a seguir a sua dor sozinha até que a campainha de seu 
apartamento toca. É o ex-namorado que a rejeitou no início do filme. Ele aparece triste, deprimido. Ela 
o convida para entrar. Eles fazem amor: o sexo passa a ser real, o afeto e a fantasia também.

Após o ato sexual, Amianto diz para si mesma (em voz off): “Somos desimportantes talvez e isso 
me engasga. Pensar que traremos nos ombros somente o sabor da falta é algo que me deixa tensa. Que 
insurge em combustão aqui dentro e a vontade de acertar no grito e no caminho cada vez maior. Preciso 
mudar o mundo embore eu prefira  este gozo contigo, meu amor. E assim, chegamos ao fim do filme. 

Considerações Finais
Doce Amianto é um filme que questiona e problematiza as várias noções de identidade, não apenas 

em relação com implícitos (e talvez necessários) questionamentos das estruturas dicotômicas que definem 
gêneros masculinos e femininos. É também uma película que encena experiências de vidas vividas às 
margens, histórias de deslocamentos identitários e as divergências em encontros com os nossos afetos.

O filme narra sobre a expressão genuína da obsessão amorosa que não é restrita apenas as mulheres, 
mas também aos homens. Por meio de Amianto, o filme faz elogio às paixões loucas e excessivas e, logo, 
também as rejeições amorosas sem sentido, que causam tanto sofrimento e nos jogam num abismo entre 
a vida e a morte, experiência inescapável para todo romântico incurável.

O amor proposto a ser vivido não seria mais o romântico, mas o  queer na medida em que promove 
a diversidade sexual e amorosa. Reivindica a existência de muitas formas de relacionar-se, todas 
igualmente válidas e promove a ideia de que o amor não pode centrar-se em uma só pessoa.  Amar não 
é um delito.
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