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Será que nos conhecemos melhor do que antes do nascimento do 

cinema? Ninguém (a não ser um grande arrogante) pode responder 

claramente. Nós nos conhecemos de maneira diferente. Depois de cem 

anos de imagens que se movem e de sons, nossa superfície não é mais 

a mesma. Por baixo dessa superfície, é mais difícil de dizer. Não 

podemos mais negar a existência do cinema, fora ou dentro de nós, 

tanto quanto não podemos negar o ar que respiramos. Está na 

bagagem de todos. Penetrou em nós, sem desprezar qualquer área que 

pudesse ser explorada. Alguns realizadores se preocupam com 

assuntos sérios além do cotidiano, para perscrutar não apenas um 

modo de vida, mas uma razão de viver (JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, 

2014, p. 201). 

 

O Hoje eu quero voltar sozinho conta a história de um casal de 

adolescentes gay e o filme tem um final feliz, né?! É um filme que... é 

um filme que eu sempre falo que eu fiz pro meu eu de 16 anos. Que 

era um adolescente gay que queria ver um filme que eu me sentisse 

representado e que me dissesse que ia dar tudo certo, que ia tá tudo 

bem. E quando a gente ganha um prêmio do público isso me deixa 

muito feliz, porque pela repercussão que a gente teve com o filme, 

tanto de gente que escreve pra gente falando como o filme tocou na 

vida deles e deu uma certa esperança pra eles, eu me sinto muito feliz! 

E eu acho que a gente concluiu o objetivo desse filme, que era 

dialogar com as pessoas e contar pra todo mundo, pros adolescentes 

que estão se descobrindo que vai dar tudo certo, que pode dar certo, 

que tá tudo bem mesmo nesse mundo que as vezes dá um pouco de 

medo. E eu queria dedicar o prêmio a equipe do filme, e é isso! 

Obrigado, gente! (DANIEL RIBEIRO em Discurso pronunciado ao 

vencer uma categoria do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 

2015).  

 

 



 

 

RESUMO 

A presente dissertação buscou compreender as representações e significados sobre 

(homo)sexualidade construídos no filme brasileiro Hoje eu quero voltar sozinho (HOJE, 

2014). Buscou-se também a compreensão de como esse produto atua enquanto 

pedagogia cultural. O filme Hoje eu quero voltar sozinho conta a história do primeiro 

amor de um adolescente por seu amigo de escola, em uma trama sensível e otimista, 

resumida da seguinte forma por uma participante desta pesquisa: “O menino é cego, 

depois ele é gay e dá tudo certo no final”, resumo esse que deu título a este trabalho. 

Entendendo que filmes são produtos que ensinam modos de ser e fazem circular valores, 

considera-se importante investigar as relações entre educação e cinema, procurando 

compreender como essa pedagogia cultural atua. Esta pesquisa também ocupou-se dos 

conceitos de gênero e heteronormatividade, além da discussão sobre como o filme, 

enquanto pedagogia cultural, nos possibilita a ampliação dos significados acerca da 

representação e a desconstrução de normas reguladoras de sexualidade. Também foi 

feito um levantamento, na filmografia nacional, de obras com personagens não-

heterossexuais, entrelaçando suas representações com as lutas promovidas pelo 

movimento social LGBT. Uma exibição do longa foi realizada com jovens em uma 

escola pública, na busca de fomentar novos olhares sobre esse filme, criando novos 

sentidos para a obra. As análises revelaram como o discurso do filme supera a 

heteronormatividade, trazendo uma nova representação sobre as personagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present dissertation sought to understand the representations and meanings about 

(homo)sexuality build in the Brazilian movie The way he looks (HOJE, 2014). We also 

sought to understand how this product acts as a cultural pedagogy. The movie The way 

he looks tells the story of a teenager's first love for his school friend in a sensitive and 

optimistic plot. A participant in this research summarized the movie like that: "The boy 

is blind, then he is gay and everything works out at the end ", a summary that gave title 

to this research. Films teach ways to be and values. Therefore, it is important to 

investigate the relations between education and cinema trying to understand how this 

cultural pedagogy acts. This research also dealt with the concepts of gender and 

heteronormativity. This words produce the argument about how the film allows us to 

broaden the meanings about representation and the deconstruction of norms regulating 

sexuality. Also we made a national filmography survey with non-heterosexual 

characters, interlacing their representations with the struggles promoted by the LGBT 

social movement. A screening of the movie was made in a public school for young 

people. The speech of these people enable new meanings on this film. The research 

revealed how the film surpass heteronormativity, bringing a new representation on the 

characters. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nossas vidas têm muitos outros componentes. 

Nem precisamos dizer isso. Não somos 

constituídos somente de histórias. Mas, sem 

histórias, somos nada, ou muito pouco 

(CARRIÈRE, 2014, p. 192). 

 

O esforço de sistematizar um pensamento é desafiante. Nunca as minhas 

palavras contemplarão todas as minhas ideias, mas é preciso a tentativa. Para explicar 

como cheguei a esta pesquisa é preciso percorrer outros tempos. Falar sobre a pesquisa 

também é falar sobre mim.  

Educação. Entro para o curso de Pedagogia em 2012, vinda de transferência do 

Jornalismo. Não era a mesma caloura do ano anterior, tinha outra visão de universidade 

e de vida. Fui para a Educação com anseio de “fazer acontecer”, de encontrar meu lugar 

no mundo, de transformar (nem que fosse só eu mesma). Já no primeiro período do 

curso começo a estudar as questões de gênero. Eram estudos sempre a margem e muito 

solitários, já que aconteciam por iniciativa própria e não eram contemplados na grade 

curricular do curso. O cinema se insere na minha formação com a entrada no PIBID 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência), cujo projeto contemplava o 

tema “cinema na escola”. Nesse momento, tive contato com diferentes autores da 

educação que estudam o cinema, como: Rosália Duarte, Inês Teixeira, Milton José de 

Almeida, Cristina Bruzzo, Adriana Fresquet, entre outros, assim como fui apresentada 

aos mais diversos filmes e diretores. Ver filmes, especialmente a partir desse momento, 

passa a fazer parte de minha rotina enquanto estudante. 

A minha pesquisa não começou no mestrado. Meu trabalho de conclusão do 

curso de Pedagogia foi sobre as questões envolvendo educação, cinema e sexualidade 

no filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014), mesmo filme desta investigação. Na 

monografia intitulada “Educação, cinema e sexualidade: o amor em outros sentidos” 

(2015) faço uma análise do filme citado, especialmente nas questões de gênero e 

sexualidade. Nela, utilizei, principalmente, os estudos de Guacira Lopes Louro.  

A entrada no mestrado, em 2016, fez com que minha travessia sofresse algumas 

curvas. Não só as leituras e estudos se modificaram, mas também minha vida. Fui morar 

sozinha, minha militância na Universidade ficou mais enérgica, conheci novos lugares e 

pessoas, ocorreram términos, surgiram algumas lacunas na minha vida, assim como 
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novos começos. Passei em um concurso, mudei de cidade, assumi uma sala de aula pela 

primeira vez, saí da casa dos meus pais, outros términos. Vivi uma relação de amor e 

ódio com o filme da minha pesquisa. Entre bloqueios e rupturas, conquistas e 

recomeços, minha escrita é parte dessa história. 

Insiro-me na pesquisa a partir da Educação. É desse lugar que saio, permaneço e 

percorro para alcançar os temas periféricos desta narrativa. O principal diálogo que 

busco alcançar é com o cinema. Uma pesquisa sobre educação e cinema. Para isso, 

assumo que filmes também ensinam modos de viver e participam, portanto, da formação 

dos sujeitos. Exercem, assim, uma importante e eficiente pedagogia. Os filmes, assim 

como qualquer produto cultural, transmitem e fazem circular valores, estilos de vida, 

ideias e outros produtos a eles associados (LOURO, 2010). Partindo dessa ideia, 

pesquisar filmes se torna uma das vertentes dos estudos em Educação. 

 

Saber como o cinema atua, nos leva a admitir que a 

transmissão/produção de saberes e conhecimentos não é prerrogativa 

exclusiva da escola (embora ela tenha um importante papel a 

desempenhar nesse processo), mas que acontece também em outras 

instâncias de socialização. Pensar o cinema como uma importante 

instância “pedagógica” nos leva a querer entender melhor o papel que 

ele desempenha junto àqueles com os quais nós também lidamos, só 

que em ambientes escolares e acadêmicos (DUARTE, 2009, p. 67). 

 

A perspectiva teórica-metodológica que assumo nesta investigação se aproxima 

dos chamados Estudos Culturais e busca um diálogo com Stuart Hall, Thomaz Tadeu da 

Silva e Jésus Martín-Barbero, principalmente. Os estudos desses autores colocam a 

cultura no centro do debate sobre as problematizações da sociedade, afirmando as 

relações conflitivas entre cultura e poder, destacando a cultura mediática e “seu 

envolvimento em processos de resistência e reprodução social. De forma mais genérica, 

reconhecem o papel constitutivo da cultura e das representações nas relações sociais” 

(ECOSTEGUY, 2010, p. 20). 

O filme Hoje eu quero voltar sozinho é uma produção nacional lançada em 

2014, dirigida e escrita por Daniel Ribeiro. O longa é uma história sobre descobertas da 

juventude, protagonizado por uma personagem cega, Leonardo. Guilherme Lobo, o ator 

que interpreta Léo, traz tanta veracidade para sua performance, que é difícil acreditar 

que não seja cego. As outras personagens centrais da trama são Giovana (Tess 
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Amorim), a melhor amiga, e Gabriel (Fábio Audi), o garoto novo da escola. Somos 

convidados pela narrativa a descobrir, junto com Léo, um amor que vai acontecendo por 

outros sentidos. Toques, cheiros, sons vão dando as pistas de um romance que tem um 

final feliz. Uma história sensível, doce, delicada, que sai do “lugar-comum”.  

A maneira como a produção do filme envolve seus espectadores é encantadora. 

Somos, a todo instante, convidados a uma experiência de alteridade. Seja nos momentos 

de insegurança ocasionados pelo primeiro amor, nas situações de bullying, na 

descoberta da sexualidade, nos momentos em que Léo deve enfrentar as barreiras 

impostas pela cegueira, somos levados pela linguagem cinematográfica a percorrer 

outros lugares e sentires.  Mesmo que não sejamos cegos, homossexuais, adolescentes, 

vivenciamos uma experiência singular e tocante. 

Então, questiono: Quais significados e representações o filme Hoje eu quero 

voltar sozinho (2014) constrói sobre sexualidade e de que forma ele atua como uma 

pedagogia cultural? Outras questões também são postas: Como a linguagem 

cinematográfica deste filme produz sentidos que contribuem na formação de identidades 

sociais, considerando as formas normatizadoras presentes na sociedade? Como é a 

representatividade? Que outros enunciados parecem contestar as normas regulatórias do 

gênero e da sexualidade? Que discursos indicam possibilidades de resistência, 

subversão e ressignificação? Que efeitos o filme causa nos jovens?  

Daniel Ribeiro, diretor e escritor do filme, sempre afirma em suas falas que o 

filme foi pensado para a pessoa que ele era aos dezesseis anos. Ele queria fazer um 

filme sobre adolescentes gays que se descobrem e “que dá tudo certo no final”. O final 

feliz, tão redutor para a discussão feminista em filmes românticos, nesse caso, revela 

outros sentidos nessa história. O roteiro com sua premissa dramática (seu protagonista é 

cego e gay) surpreende ao não apelar para melodramas e ainda ter um final feliz. Como 

uma participante da pesquisa resumiu: “O menino é cego, depois ele é gay e dá tudo 

certo no final”.  

O caminho que percorro para alcançar os objetivos da pesquisa foi dividido da 

seguinte forma: no primeiro capítulo, intitulado “Cinema e educação: o filme como 

pedagogia cultural”, procuro elucidar o conceito de pedagogia cultural, discutindo como 

a linguagem cinematográfica faz parte da nossa vida e como todas essas imagens 

influenciam nossa maneira de ver o mundo, nos educando de forma sutil e encantadora. 

Da mesma forma, dialogo com alguns autores dos chamados Estudos Culturais, 
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propondo estabelecer conexões entre imagens fílmicas, cultura, memória/história, 

identidade, diferença, representação, entre outros conceitos. 

Segundo Martín-Barbero (2015, p.148), “através de uma “indústria” das 

narrativas e imagens, vai-se configurando uma produção cultural que ao mesmo tempo 

medeia entre e separa as classes. (...) Não há hegemonia – nem contra-hegemonia – sem 

circulação cultural”. São os produtos culturais que vão expor tanto as brechas como a 

reprodução do status quo e, por isso, refletir os conflitos da sociedade. Dessa forma, 

esses produtos se tornaram instâncias de afirmação políticas, lugares que devem ser 

ocupados pelas minorias como parte da luta de garantias e ampliação de seus direitos.  

O filme Hoje eu quero voltar sozinho questiona as normas reguladoras de gênero 

e sexualidade, além de outras questões, propondo um olhar diferenciado sobre as 

temáticas. Para me auxiliar na compreensão desses conceitos, trago Guacira Lopes 

Louro, e outros autores, que vão apontar que tanto nossas identidades de gênero como 

de sexualidade são construções sociais, inseridas em contextos especificamente 

culturais, produtos de criação e não de origens naturais, orgânicas ou biológicas. Dessa 

forma, esses autores vão questionar a heteronormatividade, buscando ampliar os 

sentidos e significados sobre aqueles que não compartilham dessa norma. 

Muitos filmes criaram uma imagem reducionista e deturpada de suas 

personagens homossexuais, produzindo estereótipos que se firmaram por muitos anos. 

Nos filmes brasileiros eram muito comuns as representações de sujeitos extravagantes, 

objetos de chacota ou criminosos, cujos desfechos eram quase sempre a morte. Os 

últimos anos têm mudado essas abordagens, especialmente nos filmes protagonizados 

por personagens homossexuais. No segundo capítulo desta dissertação, “As personagens 

homossexuais no cinema brasileiro”, trago um pequeno levantamento dessas 

representações, procurando dialogar com o histórico do movimento social de luta de 

lésbicas, gays, travestis e transexuais no Brasil. Assim, exponho como a forma como 

eram mostrados essas personagens nas narrativas fílmicas não estão desprendidas da 

militância desses sujeitos na sociedade. 

Os caminhos percorridos para a elaboração da pesquisa foram descritos no 

capítulo “Percurso metodológico”, no qual busco produzir um trajeto inédito, já que o 

campo de análise fílmica para pesquisas em educação ainda é uma área lacunada. Com 

o auxílio de alguns artigos que tratam da questão, procurei uma maneira de alcançar os 

objetivos propostos. Dessa forma, além da pesquisa teórica essencial para qualquer tipo 
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de investigação, procurei analisar o filme decupando suas cenas mais potentes de 

significados e criando categorias de análise que correspondessem às temáticas 

encontradas nas cenas. Assim, o longa metragem foi assistido diversas vezes, de 

diferentes formas, alinhando com algumas noções da linguagem cinematográfica como 

forma de ampliar minhas percepções sobre a obra. Outra rota proposta foi uma exibição 

do filme seguida de conversa para um grupo de jovens de uma escola pública. Suas falas 

foram gravadas e posteriormente transcritas, promovendo assim um enriquecimento dos 

dados, trazendo outras vozes para compor este texto. 

No quarto capítulo apresento uma “Análise do filme” Hoje eu quero voltar 

sozinho. Para isso, essa seção foi subdividida em outros capítulos que se constituem em 

categorias de análises na qual exponho os momentos significativos de descobertas das 

personagens, a forma como a deficiência visual é apresentada no filme, a família do 

protagonista e sua importância na inclusão social de Léo, a busca por independência que 

dá título à obra e é uma motivação do protagonista, o amor em outros sentidos, que vai 

acontecendo a partir do lugar de alguém que é cego e que acabará sendo um amor 

correspondido, desconstruindo a heteronormativade, possibilitando novas formas de 

representar personagens homossexuais. 

Assistir a um filme em grupo, seja no cinema ou em outro ambiente, sempre 

promove outras experiências com a obra. Seja um grupo pequeno ou grande, as 

emoções proporcionadas por uma exibição coletiva são sempre mais intensas. O 

propósito de passar o filme Hoje eu quero voltar sozinho para um grupo de jovens era 

trazer novos sentidos e significados para a obra de Daniel Ribeiro. No quinto capítulo, 

“Recepção do filme”, trago uma descrição da exibição do filme feita em uma escola 

pública com quinze jovens entre 15 e 19 anos. Após a exibição, aconteceu uma conversa 

na qual suas falas revelaram discursos inclusivos e questionadores, reascendendo a 

esperança em meio a uma sociedade cada dia mais conservadora e repressiva.  

O cinema educa seus espectadores, ensinando modos de ser e por isso participa 

da educação das pessoas. Sua pedagogia cultural é tão eficiente que impregnou nossa 

maneira de ver, sentir e pensar sobre a realidade e, por isso, as relações entre educação e 

cinema devem ser sempre estreitas. Diante disso, esta pesquisa propõe um olhar 

possível sobre um filme brasileiro, partindo do cinema como uma pedagogia cultural. 
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2 CINEMA E EDUCAÇÃO: O FILME COMO PEDAGOGIA CULTURAL 

O cinema também existe, necessariamente, fora 

da sala de projeção; faz parte do nosso 

cotidiano, de como nos vestimos e de como 

andamos. (...) Um filme oculto, feito de 

milhares de outros, se infiltrou na nossa 

maneira de olhar as coisas. Uma nova forma 

reside em nós, uma forma móvel e, 

provavelmente, perecível, através da qual 

vemos o mundo. Um fantasma de vida curta. 

Formas surgem e desaparecem constantemente. 

São transmitidas sem o conhecimento de quem 

as usa e, frequentemente, sem o conhecimento 

do que as criam (JEAN-CLAUDE CARRIÈRE, 

2014, p. 182). 

 

Vários são os processos e espaços sociais que se constituem como instâncias 

educativas. A escola, como espaço de educação formal, é o lugar onde essa formação é 

mais sistematizada, mas não exclusiva. É 

 

(...) apenas uma das formas de socialização de indivíduos humanos, 

como um entre muitos modos de transmissão e produção de 

conhecimento, de constituição de padrões éticos, de valores morais e 

competências profissionais. Desse ponto de vista, evidencia-se a 

necessidade de identificar e analisar todos os espaços e circunstâncias 

nos quais esse processo acontece (DUARTE, 2009, p. 16). 

 

Outras instâncias atuam sobre os sujeitos de diferentes formas e produzindo 

outros efeitos, como uma “pedagogia cultural”. Este termo se refere à ideia de que a 

educação acontece nos mais variados locais sociais, não se limitando apenas a escola. 

Assim, bibliotecas, ruas, TV, cinema, jornais, livros, revistas, brinquedos, esportes, 

entre tantos outros, se constituem como locais e/ou produtos pedagógicos. 

Os filmes, como um desses produtos, também causam efeitos nos sujeitos que os 

consomem. Para Thomaz Tadeu da Silva: 

 

Pelos imensos recursos econômicos e tecnológicos que mobilizam, 

por seus objetivos – em geral – comerciais, elas (essas formas 

culturais) se apresentam, ao contrário do currículo acadêmico escolar, 

de uma forma sedutora e irresistível. Elas apelam para a emoção e 

para a fantasia, para o sonho e a imaginação: elas mobilizam uma 

economia afetiva que é tanto mais eficaz quanto mais inconsciente. É 

precisamente a força desse investimento das pedagogias culturais no 
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afeto e na emoção que tornam seu “currículo” um objeto tão 

fascinante de análise...(SILVA, 2007, p. 140).  

 

As pedagogias culturais educam de forma sutil, mas muito poderosa, 

especialmente por serem inconscientes. Muitas vezes incorporamos essas informações 

nas nossas opiniões sem darmos conta da influência desses produtos culturais. A 

primeira vez que vi o termo “pedagogia cultural” foi no texto O cinema como 

pedagogia, de Guacira Lopes Louro (2010). Nele, a autora defende a ideia de que o 

cinema é uma pedagogia cultural que educa seus consumidores.  

A educação pelo cinema, por exemplo, é tão intensa que ele utiliza da 

exploração de associações entre imagens, emoções e personagens. E mesmo sendo uma 

arte mais recente, do final do século XIX, influenciou, e influencia, todas as outras 

artes. Para Jean-Claude Carrière, o cinema, com “sua técnica e sua linguagem 

particulares, permitiu que se empreendessem notáveis viagens exploratórias, as quais, 

sem que nós o percebêssemos, influenciaram todas as artes próximas, talvez até mesmo 

nossa conduta pessoal” (CARRIÈRE, 2014, p. 33). 

Somos uma sociedade da imagem e do som. O cinema foi tão revolucionário que 

transformou a forma como nós vemos o mundo.  Para Rosália Duarte (2009, p. 17), “o 

homem do século XX jamais seria o que é se não tivesse entrado em contato com a 

imagem em movimento, independentemente da avaliação estética, política ou ideológica 

que se faça do que isso significa”. Fomos educados na linguagem cinematográfica de 

uma forma tão intensa que ela faz parte do nosso cotidiano naturalmente.  

Nos primórdios do cinema, para que o público pudesse acompanhar um filme e 

compreendê-lo, era preciso que alguém ficasse em frente à tela, apontando para as 

personagens e explicando o que acontecia. O explicador, como era chamado, ainda 

persistiu até os anos 1920, pelo menos na Espanha. Isso aconteceu “porque o cinema 

criou uma nova – absolutamente nova – linguagem, que poucos espectadores podiam 

absorver sem esforço ou ajuda” (CARRIÈRE, 2014, p. 13). No entanto,  

 

bastaram quatro gerações de frequentadores de cinema para que a 

linguagem ficasse gravada em nossa memória cultural, em nossos 

reflexos, talvez até em nossos genes. As sequências cinematográficas 

que nos envolvem e nos inundam hoje em dia são tão numerosas e 

interligadas que se poderia dizer que elas constituem o que Milan 

Kundera chama de “rio semântico”. Nele, nós e nossos pares nadamos 
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sem esforço, encorajados por correntes familiares (CARRIÈRE, 2014, 

p. 46-47). 

 

Agora, a linguagem cinematográfica já foi adquirida por nós. “Nem percebemos 

mais essa conexão elementar, automática, reflexiva; como uma espécie de sentido extra, 

essa capacidade já faz parte do nosso sistema de percepção” (CARRIÈRE, 2014, p. 14). 

Dessa forma, a nossa própria memória, por exemplo, é condicionada a ser como um 

filme. E, ela própria, é influenciada por esse produto cultural. 

Muitos teóricos já apontavam sobre a importância das imagens em vários 

aspectos da nossa vida, inclusive na constituição de nossa memória. Le Goff (2003) 

argumenta que a fotografia revolucionou a memória. Com a fotografia, nossa memória é 

multiplicada e democratizada, nos oferecendo “uma precisão e uma verdade visuais 

nunca antes atingidas, permitindo assim guardar a memória do tempo e da evolução 

cronológica” (LE GOFF, 2003, p. 466).  

O historiador Maurice Halbwachs, por exemplo, em seu livro “A memória 

coletiva” (2006), defende a ideia de que nossas lembranças são criadas coletivamente e 

o que presenciamos no presente influencia o que nossa memória guardou. Lembramos 

porque fazemos parte de um grupo, afinal o sujeito não é isolado de seu contexto. O 

autor argumenta que nossa primeira referência de constituição da memória é a família, e 

depois passa a ser a cidade. O espaço se torna, então, um “ativador” da memória, 

através do que o autor chama de “objetos sensíveis”. Assim, as lembranças são ativadas 

pela percepção de imagens, por exemplo. 

 

Reconhecer por imagem, ao contrário, é ligar a imagem (vista ou 

evocada) de um objeto a outras imagens que formam com elas um 

conjunto e uma espécie de quadro, é reencontrar as ligações desse 

objeto com outros que podem ser também pensamentos e sentimentos 

(HALBWACHS, 2006, p. 55). 

 

Se o espaço e tudo o que há nele ativam a memória coletiva, podemos dizer que 

os filmes e os produtos audiovisuais, assim como qualquer outro artefato da cultura, 

certamente participam desse processo de construção das lembranças.  

Rosália Duarte argumenta que muitas das representações que temos da história 

da humanidade são marcadas pelas obras cinematográficas que temos/tivemos contato.  
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Por mais que estejamos intelectualmente informados a respeito de 

como se passaram os chamados “fatos históricos”, John Wayne 

enfrentando índios nas planícies do oeste americano, Mel Gibson 

lutando contra os ingleses pela independência da Escócia, Tom Hanks 

comandando o desembarque de mariners do Dia D, Stallone em selvas 

vietnamitas e tantas outras cenas “históricas” teimam em ocupar nosso 

imaginário, despertando sentimentos contraditórios e 

constrangimentos íntimos (DUARTE, 2009, p. 17-18). 

 

Nos seus primórdios, o cinema aconteceu junto com o apogeu do imperialismo. 

Os filmes mesclaram narrativa e fantasia ao contar a história da dominação europeia  e  

norte-americana  a  partir  da  perspectiva  do  colonizador. “O cinema dominante falou 

pelos “vencedores” da história, em uma filmografia que idealizava a empresa colonial 

como uma missão civilizatória filantrópica motivada pelo desejo de avançar sobre as 

fronteiras da ignorância, da tirania e da doença” (STAM, 2013, p. 34). Essas 

representações marcadamente estereotipadas e intencionalmente negativas das colônias 

auxiliavam na legitimação da dominação imperialista.  

Para Duarte (2009), se isso acontece com representações da História, nossas 

percepções no que diz respeito aos aspectos subjetivos da vida social são, também, 

muito influenciadas pelos diferentes produtos culturais que consumimos. Muitas vezes, 

o que consideramos como amor romântico, o ideal de sexualidade ou o significado de 

família advém de referenciais que emergem dos significados dos filmes que abordam 

esses aspectos. 

 

Parece ser desse modo que determinadas experiências culturais, 

associadas a uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na 

produção de saberes, identidades, crenças e visões de mundo de um 

grande contingente de atores sociais. Esse é o maior interesse que o 

cinema tem para o campo educacional – sua natureza eminentemente 

pedagógica (DUARTE, 2009, p. 18). 

 

É preciso salientar que a memória coletiva sempre esteve estritamente ligada a 

uma classe social dominante. Nos filmes, por exemplo, essa classe sempre foi muito 

mais representada e sempre esteve envolvida em todos os processos de produção, desde 

o financiamento, até a construção do roteiro e escolha dos atores. Dessa forma, podemos 

dizer que são responsáveis por uma manipulação da memória coletiva. 
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Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das 

grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e 

os silêncios da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 2003, p. 426). 

 

Essa ideia apontada por Le Goff vai de encontro ao conceito de hegemonia 

proposto por Gramsci, ao afirmar que os esforços são sempre para prevalecer as ideias 

de uma classe dominante sobre outra dominada. Não é possível o consenso social 

somente pela coerção. Controlar o âmbito da cultura é essencial para legitimar 

imposições arbitrárias. Assim, não por acaso, o cinema esteve envolvido na construção 

de um padrão a ser seguido: o homem branco heterossexual de classe média.  

Dessa forma, debater a cultura e seus produtos culturais é parte primordial para a 

compreensão dos processos de dominação hegemônica ao qual estamos submetidos. Da 

mesma forma que é importante para reconhecer os artefatos da cultura que resistem a 

essas investidas, que atuam fora da curva, na contra-hegemonia. Para Martín-Barbero, o 

principal papel da hegemonia é fazer da “cultura um espaço estratégico para a 

reconciliação das classes e a reabsorção das diferenças sociais” (MARTÍN-BARBERO, 

2015, p. 196). E esse conceito de cultura inclui a cultura de massa e a emergência do 

popular. 

 

2.1 Os Estudos Culturais 

Em seu livro “Dos meios as mediações” (2009), Mártin-Barbero traça um 

percurso histórico para demonstrar as modificações dos conceitos relacionados a 

cultura, especialmente a cultura de massa. Para embasar sua análise, o autor utiliza 

diferentes teóricos, como Gramsci, Thompsom, Williams, Benjamin, entre outros, 

associando seu estudo em uma vertente dos denominados Estudos Culturais. 

Thompsom (1992) argumenta que a história social é política. É preciso conhecer 

os conflitos para desnaturalizar desigualdades. Essa perspectiva vai ao encontro das 

problematizações dos Estudos Culturais que, ao historicizarem os conceitos, buscam 

desnaturalizar as situações opressoras, demonstrando que nada é orgânico, uma vez que 

se tratam de homens e mulheres, sujeitos inseridos na cultura, constituídos 
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historicamente. Dessa forma, questionam qual o lugar da cultura no debate sobre a 

sociedade. 

Thompsom é autor de A formação da classe operária inglesa (1963), citado por 

Stuart Hall (2003) e Tomaz Tadeu da Silva (2007) como um dos três principais textos 

responsáveis pela emergência dos Estudos Culturais. Os outros livros destacados são As 

utilizações da cultura (HOGGART, 1957) e Cultura e sociedade (WILLIAMS, 1958). 

São os autores desses livros que vão redefinir o conceito de cultura que antes “era 

identificada, exclusiva e estreitamente, com as chamadas “grandes obras” da literatura e 

das artes em geral” (SILVA, 2007, p. 131), numa visão burguesa e elitista. Segundo 

Martín-Barbero (2015, p. 117), é Williams quem, primeiro, vai desconstruir essa noção 

de cultura junto ao movimento de reconstruí-la, incluindo a cultura comum da classe 

trabalhadora no conceito, afirmando o popular como cultura. 

Os Estudos Culturais colocam, então, a cultura no centro do debate sobre as 

problematizações da sociedade. Segundo Williams (1963 apud HALL, 2003, p. 133),  

 

concentrados na palavra ‘cultura’, existem questões diretamente 

propostas pelas grandes mudanças históricas que as modificações na 

indústria, na democracia e nas classes sociais representam de maneira 

própria e às quais a arte responde também, de forma semelhante. 

 

A cultura é o lugar de encontro desse novo campo. Ou melhor, “os Estudos 

Culturais concebem a cultura como campo de luta em torno da significação social” 

(SILVA, 2007, P. 133). E o paradigma dominante dos Estudos Culturais, segundo Stuart 

Hall, é se opor a ideia do  

 

papel residual e de mero reflexo atribuído ao “cultural”. Em suas 

várias formas, ele [o paradigma dominante] conceitua a cultura como 

algo que se entrelaça a todas as práticas sociais; e essas práticas, por 

sua vez, como uma forma comum de atividade humana: como práxis 

sensual humana, como a atividade através da qual homens e mulheres 

fazem a história (HALL, 2003, 141-142). 

 

Assim, uma ideia unificadora desses estudos é a “construção social”. As 

pesquisas desse campo tem em comum, ao analisar um artefato cultural, a premissa de 

que aquilo é resultado de um processo de construção social, e “a análise cultural parte 

da concepção de que o mundo cultural e social torna-se, na interação social, 
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naturalizado: sua origem social é esquecida” (SILVA, 2007, p. 134). A função desses 

estudos consiste, grosso modo, em expor esses processos de naturalização e apresentar 

suas origens sociais. 

No entanto, o conceito e definição de cultura ainda continuam complexos, “um 

local de interesses convergentes, em vez de uma ideia lógica ou conceitualmente clara” 

(HALL, 2003, p.134). Além desse conceito, há um universo teórico em torno desse 

campo de estudos que é local de lutas e divergências e, por isso, os Estudos Culturais se 

dividiram em dois grandes eixos (ou paradigmas) que apresentam problemas e materiais 

específicos. Stuart Hall denomina seus teóricos culturalistas e estruturalistas. 

Apesar de, originalmente, os Estudos Culturais estarem ligados às teorias 

marxistas, muitos teóricos irão se distanciar dessas correntes em favor de abordagens 

pós-estruturalistas (ou culturalistas). Esses estudos enfatizam uma análise da linguagem 

e do discurso menos estrutural, centralizada e polarizada do poder. Teóricos como 

Foucault e Derrida, entre outros, vão embasar as análises desse tipo. Com uma 

desconfiança permanente no que diz respeito às ideias centralizantes e totalizadoras, “o 

léxico pós-estruturalista tende a privilegiar um vocabulário sabotador de todo e qualquer 

tipo de estabilidade: termos como “fluidez”, “hibridismo”, “traço”, “deslizamento” e 

“disseminação”” (STAM, 2013, p. 203). 

Robert Stam, em seu livro Introdução a teoria do cinema escreve uma crítica ao 

pós-estruturalismo na influência sobre estudos de teoria do cinema, mas que também 

podemos fazer em relação aos Estudos Culturais que utilizam essa abordagem:  

 

Em termos políticos, a desconstrução é considerada progressista, por 

sua sabotagem sistemática de certas hierarquias binárias – 

masculino/feminino, Ocidente/Oriente, negro/branco – historicamente 

produtoras de opressão. (...) Por outro lado, os críticos da 

desconstrução denunciam a facilidade com que é cooptada por 

acadêmicos elitistas (...) e a mera retórica em que costumam 

transformar-se as suas grandes pretensões “subversivas”. (...) Se é 

verdade que se mostra progressista ao questionar hierarquias sociais 

historicamente enraizadas (do homem sobre a mulher, do Ocidente 

sobre o Oriente), torna-se regressiva ao se lançar na busca da fantasia 

de um pensamento absolutamente desessencializado, confiando à 

linguagem e ao discurso a agência coletiva que, de direito, pertence ao 

sujeitos humanos (STAM, 2013, p. 207). 
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O que o autor alerta, assim como Hall (2003), é o cuidado que se deve tomar 

para não confinar o pensamento em binarismos que reduzem questões complexas, assim 

como análises que esqueçam os processos reais de opressão, muitas vezes ligados aos 

processos econômicos, principalmente.  

A maioria das pesquisas que trabalham temas como sexualidade ou pessoas com 

deficiência, por exemplo, analisando produtos culturais, costumam priorizar abordagens 

pós-estruturalistas e utilizar autores de vertentes foucaultianas. Na pesquisa feita para 

minha monografia (AFONSO, 2015), fiz um pequeno levantamento de teses e 

dissertações realizadas no Brasil, em uma consulta ao portal online da Capes, onde há 

uma predominância de análises tendo como principal referência as teorias de Michel 

Foucault. 

A complexidade do campo faz com que haja dificuldades de definição e as 

divisões entre culturalistas e estruturalistas acabam se tornando tênues demais. Stuart 

Hall, em seu texto Estudos culturais: dois paradigmas (2003), faz um retorno a 

perspectiva estruturalista, abordando autores como Althusser para reafirmar seu diálogo 

com marxistas. Para ele, assim como para Martín-Barbero (2015), é importante assumir 

a estrutura e não esquecer da perspectiva econômica. Levando isso em conta, busco uma 

abordagem que fique no meio do caminho, entre culturalistas e estruturalistas, como 

Stuart Hall e Martín-Barbero. Afinal, 

 

não se deve permitir que o fato de os homens poderem se tornar 

conscientes de suas condições, se organizar para lutar contra elas e, até 

mesmo, transformá-las (...) apague a consciência de que, nas relações 

capitalistas, homens e mulheres são colocados e posicionados em 

relações que os constituem como agentes (HALL, 2003, p. 149). 

 

Esse é o conflito que Martín-Barbero e Stuart Hall vão destacar e colocar em 

debate: apesar da liberdade e das diferentes experiências vivenciadas por homens e 

mulheres, a construção do massivo foi marcada por condições determinadas, que não 

foram escolhidas, mas impostas. “O pensamento não reflete a realidade, mas se articula 

a partir dela e dela se apropria” (HALL, 2003, p. 151). Nossa consciência é formada no 

meio social. 

Martín-Barbero, na primeira parte do seu livro Dos Meios às Mediações (2015), 

traça um panorama histórico de algumas concepções essenciais às ciências humanas, 



23 
 

 

que dizem respeito à comunicação, cultura e hegemonia. Percorrendo diversos autores, 

ele apresenta esses “conceitos básicos” recorrendo desde a ideia do “povo-mito” dos 

românticos e ilustrados, passando pelas concepções de povo e classe dos anarquistas e 

marxistas até, finalmente, chegar à sociedade de massas. Ao historicizar esses conceitos, 

Martín-Barbero traz à tona os combates e conflitos que atravessam esses discursos. 

O autor ressalta que são os estudos da Escola de Frankfurt que pela primeira vez 

vão pensar a cultura a partir da esquerda, problematizando as contradições sociais. Para 

o autor, a radicalidade do pensamento da Escola de Frankfurt está relacionada ao 

sucesso do nazismo, quando “o capitalismo deixa de ser unicamente economia e 

explicita sua textura política e cultural: sua tendência à totalização” (p.71). Dessa forma, 

pensar nos conceitos relacionados à indústria cultural requer uma contextualização. 

 

(...) Os procedimentos de massificação vão ser pela primeira vez 

pensados não como substitutivos, mas como constitutivos da 

conflitividade estrutural do social. O que implica uma mudança 

profunda de perspectiva: em lugar de ir da análise empírica da 

massificação à de seu sentido na cultura (...). A problemática cultural 

se convertia pela primeira vez para as esquerdas em espaço estratégico 

a partir do qual pensar as contradições sociais (MÁRTIN-BARBERO, 

2015, p. 70). 

 

Para Martín-Barbero, Adorno presumia uma atrofia do espectador de cinema. 

Segundo Adorno (apud MÁRTIN-BARBERO, 2015, p. 74), o “filme não deixa a 

fantasia nem ao pensar dos espectadores, dimensão alguma na qual possam mover-se 

por sua própria conta, com o que adestra suas vítimas para identifica-lo imediatamente 

com a realidade”. Assim, o espectador tem uma experiência rápida com a tela, onde 

tudo está dado nas imagens que não deixam tempo para o pensar. 

Mas parte da teoria de Adorno, segundo Martín-Barbero, “cheira demais a um 

aristocratismo cultural que se nega a aceitar a existência de uma pluralidade de 

experiências estéticas dos modos de fazer e usar socialmente a arte” (MARTÍN-

BARBERO, 2015, p. 78). A indústria cultural traz uma crítica dura, pessimista, que 

desconsidera o poder subjetivo de interpretação das plateias, mas que ao mesmo tempo 

nos faz refletir sobre um tipo de cinema (dominante) caracterizado por imagens rápidas, 

muita movimentação e ação, que subjuga o espectador com histórias muito fáceis de 

serem assimiladas. É uma teoria que enquadra todo produto cultural em uma mesma 
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forma, dizendo que tudo que existe é só o resultado de uma imitação da fórmula, de uma 

repetição do mesmo. 

No entanto, um teórico, também dessa escola, que vai contrapor essas ideias é 

Walter Benjamin. Mártin-Barbero (2015, p. 79-80) diz que apesar de Benjamin 

pertencer à escola de Frankfurt “o talento radicalmente não acadêmico, a sensibilidade, 

o método e a forma da escritura são outros”. Foi Benjamin o primeiro a pensar na 

possibilidade de transformação das massas através dos processos culturais, e como as 

condições de produção permitiram as mudanças no espaço da cultura.  

Em seu ensaio A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica (2012), 

Benjamin argumenta que a reprodução técnica, possibilitada por diversas invenções até 

chegar à fotografia e ao cinema, fez com que a obra de arte perdesse sua autenticidade, 

no sentido da experiência única, de testemunho do aqui e agora. Mas não é só esse 

testemunho que se perde. Também desaparece seu peso tradicional, o que Benjamin 

chama de “aura”. Para ele, é a aura que enfraquece na era da reprodutibilidade técnica. 

 

Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a existência 

única da obra por uma existência massiva. E, na medida em que essa 

técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas 

as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos 

resultam num violento abalo da tradição, um abalo da tradição que 

constitui o reverso da crise e renovação atuais da humanidade. Eles se 

relacionam intimamente com os movimentos de massa, em nossos 

dias. Seu agente mais poderoso é o cinema. Seu significado social 

também é concebível, mesmo em seus traços mais positivos, e 

precisamente neles, sem seu lado destrutivo e catártico: a liquidação 

do valor tradicional do patrimônio da cultura (BENJAMIN, 2012, p. 

183). 

 

Dessa forma, aquela visão burguesa e elitista de cultura, que era associada às 

“grandes obras”, perde seu sentido, uma vez que não é mais objeto exclusivo de um 

grupo particular. A obra de arte passa a ser acessível ao público massivo, ampliando 

suas possibilidades de apreciação, interpretação e, principalmente, de produção. Perde-

se sua aura, definida por Benjamin como “uma teia singular, composta de elementos 

espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela 

esteja” (BENJAMIN, 2012, p. 184). 

Benjamin aponta para uma emancipação da obra de arte com uma inversão de 

valores. À medida que foi sendo mais reproduzida e produzida já pensando nessa 
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reprodução, ela deixou de lado seu sentido ritualístico para transformar sua função 

social, que passa a ser política (BENJAMIN, 2012, p. 186). Antes um quadro ou um 

livro podia ser produzido exclusivamente para uma pessoa que iria comprá-lo. Com o 

cinema isso é pouco possível. Sua criação já é pensada para a reprodução, justamente 

por seus altos custos, já que uma pessoa não pode adquirir um filme como podia 

adquirir um quadro. “O filme é uma criação da coletividade” (BENJAMIN, 2012, p. 

186).  

Sendo assim, a morte da aura na obra de arte, possibilitada pela 

reprodutibilidade técnica, “não fala tanto de arte quanto dessa nova percepção que, 

rompendo o envoltório, o halo, o brilho das coisas, põe os homens, qualquer homem, 

homem de massa, em posição de usá-las e gozá-las” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 

82). Benjamin, ao contrário de Adorno, vislumbrou outras possibilidades para o cinema, 

essa nova arte que “ao permitirmo-nos ver não tanto coisas novas, mas outra maneira de 

ver velhas coisas e até da mais sórdida cotidianidade” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 

83). 

Com o que se estava afirmando uma nova relação da massa com a 

arte, com a cultura, na qual a distração é uma atividade e uma força da 

massa diante do degenerado recolhimento da burguesia. Uma massa 

que “de retrógada diante de um Picasso se transforma em progressista 

diante de um Chaplin”. O espectador do cinema se torna um novo tipo 

de experto, no qual não se opõem, mas se conjugam a atividade crítica 

e o prazer artístico. Em franca oposição à visão de Adorno, Benjamin 

vê na técnica e nas massas um modo de emancipação da arte 

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 84). 

 

Benjamin abre caminho para uma “redescoberta do povo” (MARTÍN-

BARBERO, 2015), na qual influenciara pesquisas que pela primeira vez assumiram o 

popular como constituinte da história. Essas pesquisas demonstraram que, mesmo com a 

dominação imperialista, não foi possível conter a dialética do processo de permanência 

e mudança e do intercâmbio que era promovido. Martín-Barbero chamou isso de 

mestiçagem. 

Pensando de forma dialética, é possível entender a complexidade cultural da 

sociedade e pensar uma hegemonia comunicacional do mercado: “a comunicação 

convertida no mais eficaz motor de desengate e de inserção das culturas – étnicas, 

nacionais ou locais – no espaço/tempo do mercado e nas tecnologias globais” 

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 13).  Dessa forma, é preciso deslocar o olhar dos 
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meios para investigar as mediações e seu papel na luta política, onde comunicação e 

cultura compõem o campo de batalha. 

Podemos entender mediações como “as articulações entre práticas de 

comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a 

pluralidade de matrizes culturais” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 261). Com esse 

conceito, Martín-Barbero irá questionar a razão dualista das investigações, propondo 

que, ao invés de pensarmos em superação - no sentido de continuidade na 

descontinuidade -, defendermos a ideia de mestiçagem. 

 

O reconhecimento desse conhecimento [a mestiçagem] é, na teoria e 

na prática, o surgimento de uma nova sensibilidade política, não 

instrumental nem finalista, aberta tanto à institucionalidade quanto à 

cotidianidade, à subjetivação dos atores sociais e à multiplicidade de 

solidariedades que operam simultaneamente em nossa sociedade. E de 

uma linguagem que procura dizer a imbricação, na economia, da 

produção simbólica e da política na cultura sem permanecer na 

operação dialética, uma vez que mistura saberes e sentires, seduções e 

resistências que a dialética desconhece (MARTÍN-BARBERO, 2015, 

p. 262). 

 

Propor o esquema de mediações de Martín-Barbero é apostar que mesmo os 

filmes que nos dão uma brecha para pensar diferente, que conseguem alargar as 

rachaduras, estão submetidos às lógicas de produção que não podem ser ignoradas. É 

claro que esses produtos culturais contra-hegemônicos nos dão esperanças, vislumbram 

possibilidades, mas não é possível ignorar todo um poder avassalador do mercado. 

Seguindo essa ideia, o propósito então é escancarar as contradições da cultura ao 

invés de escondê-las, buscando compreender os processos que se fazem e desfazem: 

“brechas na situação e situações na brecha” (MARTÍN- BARBERO, 2015, p. 262). O 

filme Hoje eu quero voltar sozinho (HOJE, 2014) sobre o qual esta pesquisa se debruça, 

permite pontuar essas brechas de maneira satisfatória, demonstrando como o cinema 

pode atuar na resistência, como um produto dessa mestiçagem. Ao colocar novos 

olhares sobre as questões da identidade e da diferença, o filme possibilita a subversão e 

potencializa os significados sobre representatividade. 
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2.2 Identidade, diferença e representação 

O filme Hoje eu quero voltar sozinho aborda a questão da representatividade de 

forma sensível e original. O termo representação, aqui, se refere ao uso de textos, 

imagens, sons, ou qualquer sistema significante, para denotar e simbolizar as vozes (ou 

silêncios) de certos grupos sociais nos artefatos da cultura (FREIRE FILHO, 2005). 

Investigar as representações das minorias na cultura nos permite avaliar, entre outras 

questões, como esses produtos são convenientes ao status quo e auxiliam na sua 

aceitação ou possibilitam a superação de opressões, permitindo uma nova abordagem 

que conteste as estruturas conservadoras de poder. 

Como exposto acima, a pedagogia cultural influencia nossa maneira de ver o 

mundo e nos situarmos. A construção de nossas identidades, das mais particulares 

(como orientação sexual) as mais coletivas (como a nacionalidade), estão permeadas 

pelos discursos construídos nos artefatos culturais que consumimos. Para Stuart Hall 

(2014): 

As identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-

sujeito que as práticas discursivas constroem para nós (HALL, 1995). 

Elas são o resultado de uma bem-sucedida articulação ou “fixação” do 

sujeito ao fluxo do discurso (...). Isto é, as identidades são as posições 

que o sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo” (...), sempre, 

que elas são representações, que a representação é sempre construída 

ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do 

Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas - 

aos processos de sujeito que são nelas investidas (HALL, 2014, p. 

112).  

 

Dessa forma, para Hall, as identidades não são fixas e estão em permanente 

construção. São também influenciadas pelas representações em todos os aspectos socais, 

construídas a partir de divisões e diferenciações que só existem porque há um outro que 

dialoga e posiciona o sujeito. A identidade tem uma relação de estreita interdependência 

com a diferença, porque ela depende de algo de fora dela para existir. Ao me afirmar 

como mulher, por exemplo, estou afirmando uma identidade feminina que só existe 

porque há alguém diferente de mim, o homem, que fornece condições para que eu 

diferencie minha posição e possa me afirmar. 

 

Além de serem interdependentes, identidade e diferença partilham 

uma importante característica: elas são o resultado de atos de criação 
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linguística. Dizer que são o resultado de atos de criação significa dizer 

que não são “elementos” da natureza, que não são coisas que estejam 

simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, 

respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que ser 

ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de 

um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós 

que as fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais. A 

identidade e a diferença são criações sociais e culturais (SILVA, 2014, 

p. 76). 

 

Diferentes grupos sociais utilizam da afirmação da identidade e da exposição da 

diferença para elucidar e garantir o acesso privilegiado aos bens sociais.  Dessa forma, 

identidade e diferença estão estreitamente ligadas às relações de poder, e é por meio da 

representação que os sistemas de poder manifestam hierarquias e classificações. 

 

Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar 

a identidade. É por isso que a representação ocupa um lugar tão 

central na teorização contemporânea sobre identidade e nos 

movimentos sociais ligados à identidade. Questionar a identidade e a 

diferença significa, nesse contexto, questionar os sistemas de 

representação que lhe dão suporte e sustentação. No centro da crítica à 

identidade e da diferença está uma crítica das suas formas de 

representação (SILVA, 2014, p.91). 

 

Assim, o filme Hoje eu quero voltar sozinho possibilita potencializar o 

significado das identidades homossexuais (assim como da deficiência visual), ao 

representar um sujeito que não se limita a estereótipos. E pensando o cinema como 

mestiçagem, como possibilidade de resistência a processos de dominação, se torna um 

veículo eficiente que fortalece a noção de alteridade, que questiona perspectivas 

hegemônicas padronizadoras e opressoras. 

 

2.3 O cinema como alteridade 

A construção das nossas identidades só é possível pela constituição da noção de 

alteridade. Como exposto, a afirmação de quem sou, da minha identidade, passa pela 

negação daquilo que me falta ou não me constitui e que é presente em um outro, 

diferente de mim. A alteridade é condição imprescindível para a existência do sujeito.  

Mikail Bakthin auxilia a pensar sobre a questão da alteridade, da polissemia, do 

diálogo com a obra de arte. Seu pensamento tem como principal referência os estudos 
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marxistas. Bakthin (2011) acredita que a consciência é formada no meio social, de fora 

pra dentro. Nossa forma de expressão dessa consciência é através da linguagem que, 

segundo esse autor, é ideológica e não existe fora das relações sociais. 

O cinema pode ser analisado como esse outro que permite vivenciar a alteridade. 

Carièrre, ao falar sobre a mágica do cinema, auxilia a pensar o lugar que a alteridade 

pode ocupar numa tela. Ao dissertar sobre a identificação promovida pelos filmes, ele 

nos oferece pistas para também pensar a alteridade: 

 

O fenômeno da identificação – a joia do cinema, a transferência 

mágica, a passagem secreta de um coração a outro – provavelmente 

está além da explicação racional. (...) O cinema nos arrasta para fora 

de nós mesmos, retardando o movimento dos pulmões e do coração. É 

difícil continuar falando de realidade quando o que estamos fazendo é 

penetrar num corpo que não é o nosso, num cenário que não é o nosso 

(CARRIÈRE, 2014, p. 70-71). 

 

Segundo o autor, há um fenômeno da identificação que é difícil explicar, que nos 

coloca em outra posição, em outro lugar, numa manifestação muito sutil e poderosa da 

alteridade. 

O filme Hoje eu quero voltar sozinho nos possibilita vivenciar a alteridade de 

duas formas: a partir do filme como sendo esse outro que nos interroga e a partir da 

caracterização das personagens que nos posiciona em um novo lugar para entender esse 

outro, diferente de mim. Assim, “a alteridade intervém sempre. A identidade é um 

movimento em direção ao outro, um reconhecimento de si pelo outro que tanto pode ser 

a sociedade como a cultura” (PIRES, 2003, p. 40). 

Segundo Menezes (1996), a imaterialidade dos filmes alcança um patamar que 

nenhuma outra obra consegue, especialmente por seu forte poder de ilusão que nos é 

atingido. 

No cinema alguns de nossos sentidos estão em estado de suspensão. 

Entramos em um túnel que irá desligar-nos de nossas relações 

imediatas com o mundo que nos cerca. Quando lá estamos, estamos 

fora do tempo e do espaço. Estamos em um lugar para entrar em 

imersão em algo que é absolutamente diferente do mundo do qual 

saímos e no qual vivemos (MENEZES, 1996, p. 86). 

 

Ao assistirmos um filme, seja no cinema ou em outro espaço, fazemos um pacto 

com a obra de acreditar naquela fantasia. Desde a primeira exibição cinematográfica foi 
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presenciado o poder de ilusão dos filmes: quando os irmãos Lumière projetaram o filme 

da chegada do trem na estação, as pessoas acharam que aquele trem estava indo na 

direção delas e se materializaria na sua frente, atropelando-as. “Assim, o mistério da 

relação já estava lá presente em todas as suas dimensões” (MENEZES, 1996, p. 86). 

Ao nos posicionar mais perto desse outro, diferente de mim, mas que também 

me constitui, o filme nos auxilia a pensar as questões de gênero e de sexualidade, 

promovendo uma quebra dos consensos sociais, nos permitindo vislumbrar e valorizar 

outras formas de ser. Assim, é essencial pensar nos conceitos de gênero, sexualidade e 

heteronormatividade. 

 

2.4 Gênero, Sexualidade e Heteronormatividade 

Uma discussão importante é a conceituação dos termos gênero e sexualidade. É 

muito comum fundir essas duas questões em um só campo temático, variando o 

significado que se tem sobre sexualidade. Mesmo que se admita a questão cultural 

envolvendo a temática,  

 

a sua manifestação e seu suposto impulso biológico, bem como a sua 

função reprodutiva, são geralmente vistos como universalmente 

consistentes. No quadro de referência desse modelo, a sexualidade 

pode se referir a vários temas, incluindo preliminares sexuais, 

masculinidade e feminilidade, orgasmo, relações sexuais e fantasia 

erótica. É importante observar que, dadas as crenças populares 

ocidentais sobre a relação unidimensional entre sexo e gênero, esse 

modelo frequentemente funde a sexualidade com o gênero, ao mesmo 

tempo em que obscurece a questão das relações de gênero dentro do 

tópico mais amplo da sexualidade (PARKER, 2015, p. 128).  

 

Essa concepção ainda persiste no senso comum, que costuma não diferenciar a 

sexualidade do gênero. Segundo Louro (2014), foram as feministas anglo-saxãs as 

primeiras a usarem o termo gender para diferenciar do termo sex (sexo biológico). 

 

Ao dirigir o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, 

contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre 

corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, 

deliberadamente a construção social e histórica produzida sobre as 

características biológicas (LOURO, 2014, p. 26). 
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A pretensão foi colocar no campo social as discussões, porque é nesse campo 

que as desigualdades são construídas. Assim, as relações desiguais entre os sujeitos não 

deveriam ser respondidas por uma diferença biológica, mas nos “arranjos sociais, na 

história, nas condições de acesso aos recursos na sociedade, nas formas de 

representação” (LOURO, 2014, p. 26). 

Essa nova postura ao tratar as questões de gênero, reverberou nos estudos sobre 

a sexualidade, defendendo que ela também é produto de uma construção social.  

 

Nesse quadro de referência construcionista, o comportamento sexual é 

visto como intencional, embora sua intencionalidade seja sempre 

modelada no interior de contextos específicos de interações social e 

culturalmente estruturadas. Nesse sentido, compreender o 

comportamento individual é menos importante do que compreender o 

contexto de interações sexuais – interações que são necessariamente 

sociais e que envolvem negociações complexas entre diferentes 

indivíduos (PARKER, 2015, p. 132). 

 

E compreender esse contexto em que ocorre essas interações sexuais, é admitir 

que existe uma norma pré-estabelecida fixada sobre a sexualidade e outras que figuram 

na margem, empreendendo diferenciações que geram desigualdades e hierarquias.  

 

Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A 

normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se 

manifesta no campo da identidade e da diferença. Normalizar significa 

eleger – arbitrariamente – uma identidade específica como o 

parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 

hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as 

características positivas possíveis, em relação às quais as outras 

identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade 

normal é “natural”, desejável, única. A força da identidade normal é 

tal que ela nem sequer é vista como uma identidade, mas 

simplesmente como a identidade. (...) É a sexualidade homossexual 

que é “sexualizada”, não a heterossexual. A força homogeneizadora da 

identidade normal é diretamente proporcional à sua invisibilidade 

(SILVA, 2014, p. 83). 

 

Sendo assim, a heteronormatividade afirma uma heterossexualidade 

compulsória, como se todos tivessem uma inclinação inata, um determinismo biológico, 

para desejar o gênero oposto, invisibilizando outras formas de viver e hierarquizando 

identidades. Ao contrário das outras identidades sexuais, a heterossexual não precisa ser 
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nominada ou afirmada, pois existe uma ideia socialmente construída de que o “natural”, 

o “normal” é que todos sejam heterossexuais. Quem foge dessa identidade, carregará 

todas as marcas negativas, pois não será reconhecida como algo “natural”. 

Visando uma definição com termos mais afinados com os movimentos sociais e 

para melhor elucidação a respeito do conceito de sexualidade, trago as palavras de 

Louro (2008a), que aponta a constituição dos sujeitos a partir de suas identidades 

sexuais e de gênero: 

 

Talvez se possa dizer que, efetivamente, muitos já admitem que as 

dicotomias homem/mulher, heterossexual/homossexual não dão mais 

conta das muitas possibilidades de viver os gêneros e as sexualidades. 

Embaralhamentos desafiam classificações. Fronteiras são, 

constantemente, atravessadas. Novas posições são nomeadas. Alguns 

não se contentam apenas em mudar de um “lugar” para outro e 

escolhem viver na fronteira, numa espécie de entre-lugar. Em vez de 

uma nova posição-de-sujeito, há quem prefira a não-acomodação, a 

ambiguidade e o trânsito (LOURO, 2004). Uma série de condições 

culturais, sociais, políticas, econômicas vem, desde algumas décadas, 

possibilitando a multiplicação dos discursos sobre a sexualidade, 

produzindo a visibilidade das muitas formas de ser, de amar e de 

viver, embora se mantenham, de modo renovado, divisões, 

hierarquias, diferenciações. O cinema participa, também, deste 

processo (LOURO, 2008a, p. 87, grifos da autora).  

 

Assim, identidades sexuais e de gênero são sempre construídas e não podem ser 

dadas ou acabadas num determinado momento. “A construção do gênero e da 

sexualidade dá-se ao longo de toda a vida, continuamente, infindavelmente” (LOURO, 

2008b, p.18). Não é algo de origem natural, inerente ao ser humano, como se todos 

vivessem seus corpos, universalmente, da mesma forma. A sexualidade, assim como 

todas as outras identidades,  

 

envolve rituais, fantasias, representações, símbolos, convenções... 

Processos profundamente culturais e plurais. (…) Através de 

processos culturais, definimos o que é – ou não – natural; produzimos 

e transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente as 

tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente (LOURO, 

2015, p. 11). 

 

Segundo a autora, o que definimos como homem ou mulher – ou qualquer outra 

identidade de gênero – é dominado pela cultura em que estamos inseridos, carregando 
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nessas identidades marcas dessa cultura. Da mesma forma, as possibilidades de viver a 

sexualidade, ou seja, as formas de expressar os desejos e prazeres, são também 

estabelecidas socialmente.  

 

É fácil concluir que nesses processos de reconhecimento de 

identidades inscreve-se, ao mesmo tempo, a atribuição de diferenças. 

Tudo isso implica a instituição de desigualdades, de ordenamentos, de 

hierarquias, e está, sem dúvida, estreitamente imbricado com as redes 

de poder que circulam numa sociedade. O reconhecimento do “outro”, 

daquele ou daquela que não partilha do atributos que possuímos, é 

feito a partir do lugar social que ocupamos (LOURO, 2015, p. 15). 

 

Pensando de forma mais ampla, as sociedades constroem demarcações entre os 

que representam a norma e os que estão à margem. Em nossa sociedade, por exemplo, a 

norma estabelece, historicamente, que a referência é o homem branco, ocidental, de 

classe média urbana, cristão e heterossexual e, por isso, não precisa ser nomeado. Quem 

escapar de qualquer uma dessas características, os “outros” sujeitos, são os “que se 

definirão e serão denominados a partir dessa referência. Desta forma, mulher é 

representada como ““o segundo sexo” e gays e lésbicas são descritos como desviantes 

da norma heterossexual” (LOURO, 2015, p. 15).  

Assim como a norma foi construída historicamente, sua desconstrução também é 

possível. Portanto, mais importante do que apresentar as questões sobre os lugares fixos 

das identidades ou sua suposta origem social, é questionar as possibilidades de outras 

representações, seja na sociedade ou na cultura, desconstruindo as normas hegemônicas 

produtoras de opressão. Sendo assim, procuro, nesta pesquisa, defender o cinema como 

uma pedagogia cultural que possa questionar as relações de poder e vislumbrar outras 

perspectivas para as identidades.  
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3 AS PERSONAGENS HOMOSSEXUAIS NO CINEMA BRASILEIRO 

A pedagogia cultural que envolve o filme Hoje eu quero voltar sozinho abarca 

diversas questões, em especial ao que toca as personagens principais apresentadas no 

longa: sujeitos historicamente invisibilizados pela sociedade e, consequentemente, pela 

indústria cinematográfica. Filmes que abordam/abordavam as temáticas de inclusão 

social (seja de gênero, sexualidade, classe, geracional, pessoas com deficiência, entre 

outros) geralmente tinham uma visão estereotipada e reducionista dessas questões.  

Quando se trata especificamente de personagens homossexuais, o cinema 

hollywoodiano, por exemplo, marginalizou e/ou legitimou determinadas identidades, a 

partir das décadas de 1940 e 1950. A indústria cinematográfica de Hollywood passou a 

exercer uma pedagogia cultural abrangente e significativa, mobilizando  

 

(...) um sistema que vendia muito mais do que filmes. Essa indústria 

envolvia revistas, moda, produtos de beleza, discos, clubes de fã... Ela 

‘vendia’ um estilo de vida, ela ensinava um jeito de ser, ela construía e 

legitimava determinadas identidades sociais e desautorizava outras 

(LOURO, 2010, p. 435). 

 

A identidade homossexual no cinema seguia esses mecanismos nas suas 

primeiras representações (e continua seguindo em alguns produtos culturais recentes). 

Guacira Lopes Louro registra que o primeiro filme norte-americano voltado ao grande 

público, ou ao circuito comercial, que traz uma personagem homossexual é De repente, 

no último verão (Joseph L. MANKIEWIC, Estados Unidos, 1959). A produção precisou 

de uma licença especial da Igreja Católica produzi-lo. A personagem central da trama é 

mostrada para o espectador através dos olhos dos outras personagens, já que o filme não 

mostra o rosto de Sebastian. Para sua mãe, ele era “poeta”, “sensível”, “superior”, 

“casto”, já sua prima o descrevia como “uma vocação, não um homem”. Isso revela 

como a homossexualidade da personagem era sugerida por seus traços de caráter, mas 

nunca nomeada (LOURO, 2008a). Na trama, Sebastian é assassinado. 

 

É possível afirmar que, embora De Repente, no Último Verão tenha 

introduzido a figura do homossexual, os recursos que o filme põe em 

ação para representá-lo mantêm a identidade no lugar da abjeção. O 

filme parece dizer que Sebastian “merece” seu destino. Outros filmes 

e outros personagens vão reiterar este lugar (LOURO, 2008a, p. 86). 
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Da mesma forma, o cinema brasileiro também criou maneiras de apresentar 

essas personagens, educando plateias sobre o que seria ser homem e mulher, 

homossexual e heterossexual. Assim, o cinema passou a ser um importante centro 

educativo “no qual representações de gênero, sexuais, étnicas e de classe eram (e são) 

reiteradas, legitimadas ou marginalizadas” (LOURO, 2010, p. 423). 

Neste capítulo será exposta uma breve história de como personagens 

homossexuais foram retratados nos filmes brasileiros. Dessa forma, este texto pretende 

contextualizar o filme Hoje eu quero voltar sozinho em um âmbito maior do cinema 

brasileiro, além de discutir como as personagens não heterossexuais e protagonistas 

estão sendo representadas atualmente. É possível salientar que essas representações 

foram se construindo acompanhadas de processos históricos de luta dos movimentos 

sociais. Dessa maneira, para abordar esses filmes com personagens homossexuais é 

preciso também resgatar a narrativa dos movimentos de lutas de gays, lésbicas, 

travestis, transexuais e bissexuais fora das salas de projeção.  

A primeira associação organizada de homossexuais que se tem registro é de um 

grupo na Holanda denominado COC (Centre for Culture and Recreation) e data de 

1940. Mas são as décadas de 1960 e 1970 que marcam uma crescente visibilidade dos 

movimentos por luta pela autoafirmação e conquista de direitos. É nesse momento 

também que outros grupos vão ganhar corpo e compartilhar a busca por liberdade e 

contestação, como os movimentos negro, feminista e estudantil. Mesmo antes dos 

movimentos sociais de homossexuais ganharem força e organicidade, sua representação 

já acontecia nos filmes. 

 

3.1 A personagem gay no cinema brasileiro antes do surgimento do Movimento 

Homossexual (1920 a 1960) 

O primeiro filme brasileiro que traz uma personagem homossexual é de 1923, 

com o título de Augusto Aníbal quer se casar, de Luiz de Barros (AUGUSTO, 1923). 

Na comédia, a personagem principal busca por uma noiva e acaba se casando com uma 

travesti.  Segundo Antônio Moreno (1995), a representação da homossexualidade no 

cinema brasileiro nas primeiras décadas – de 1920 a 1960 -, prevalecia o gestual 
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afeminado em homens, ou então, o transformismo dessas personagens, que vestiam 

perucas e usavam enchimentos para se travestirem de mulheres.  

No entanto, ao analisar o cinema brasileiro desde a década de 20, Moreno (1995) 

relata que as referências aos homossexuais e a homossexualidade eram poucas nessas 

primeiras décadas (1920 a 60), e quando acontecia, era por momentos indiciais de sua 

presença. O tema era tão vedado que nem mesmo se permitia ao público imaginar tal 

tipo de conduta. “Era como se o homossexualismo (sic) não existisse. Embora houvesse, 

a sociedade fingia não perceber. E o cinema seguia a regra (…)” (MORENO, 1995, p. 

26).  

Na pesquisa “O personagem gay no cinema brasileiro” (1995), Moreno faz um 

trabalho minucioso no qual lista praticamente todos os filmes, desde a década de 1920 

até 1995, nos quais há uma personagem não heterossexual (seja gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis ou transexuais) na filmografia brasileira. Nessa investigação, o 

autor catalogou cerca de 125 títulos em que há uma personagem não heterossexual. 

Fora das telonas, homossexuais viviam em guetos e na marginalidade. A 

homossexualidade era debatida e circulava nos discursos médico e legal. No primeiro, a 

sodomia era considerada uma doença e no discurso legal, um crime. Apesar de o Brasil 

não ter registros de ocorrências ligadas a casos de homossexualidade, a atuação 

conjunta entre médicos e policiais fazia com que muitos casos fossem tratados como 

patologia, e suas vítimas internadas em hospitais psiquiátricos, assim como a 

sexualidade do sujeito poderia ser um agravante para a sua situação legal (FACCHINI, 

2016). O discurso médico, principalmente, atuava de forma muito incisiva nessa 

questão, usando argumentos como a biologia e sua suposta natureza “verdadeira” para 

legitimar ações arbitrárias e discriminatórias. “Em nome de uma urgência biológica e 

histórica, justificava os racismos oficiais, então iminentes. E os fundamentava como 

verdades” (FOUCAULT, 2015, p. 60). 

 

As restrições legais e médicas ao comportamento homossexual, 

explícitas ou não, geraram um tipo de atitude reversa, quando os 

próprios sujeitos identificáveis como homossexuais passaram a se 

enxergar como uma categoria à parte e a criar laços de identidade e 

esferas de sociabilidade. Antes que houvesse um movimento 

homossexual organizado, desenvolveram-se redes de sociabilidade 

que aos poucos delinearam um conjunto de traços que seriam, 

posteriormente, associados a uma “identidade gay”, normalmente 
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ligada ao meio urbano e ao crescimento das cidades (FACCHINI, 

2016, s/n). 

 

Essa construção da identidade homossexual que foi-se delineando estava muito 

associada ao cinema, e o consumo de filmes se tornou um refúgio para essas pessoas. 

Segundo Nazário (2007), é possível afirmar que a cinefilia faz parte da cultura 

homossexual. 

Nas décadas de 1950 e 1960 a homossexualidade masculina, principalmente, era 

perseguida por policiais e médicos, em ações conjuntas que a associavam a uma 

anomalia biológica e uma doença. Vítimas de violência, essas pessoas eram perseguidas 

e viviam na marginalidade. Já a homossexualidade feminina era relegada a 

invisibilidade. Desde que permanecessem submissas, mulheres sempre puderam 

demonstrar mais afeto por pessoas do mesmo gênero que os homens, pois isso era 

associado a uma característica “tipicamente feminina”. 

 

3.2 Surgimento de um estereótipo no cinema e a organização do movimento 

homossexual no Brasil 

Na década de 1960 há um início do discurso pejorativo sobre homossexualidade 

nos filmes brasileiros. Mas é nos anos de 1970 a 1980 que intensifica um estereótipo 

prevalecendo representações mais eróticas, especialmente nas pornochanchadas, e com 

abordagens depreciativas através das personagens homossexuais do tipo “bicha louca”. 

É nesse período que acontece uma explosão de filmes, e acredito que por esse motivo 

que esse estereótipo se firmou, afinal quanto mais filmes mais representações. Esse 

aumento da produção nacional de filmes aconteceu devido à criação da Embrafilme 

(Empresa Brasileira de Filmes) e do Concine (Conselho Nacional de Cinema), que 

alavancaram a produção nacional com mais investimentos e recursos. Vale ressaltar 

também que esse período coincidiu com a Ditadura Militar no seu momento de maior 

censura e repressão. É também aí que o Movimento Homossexual inicia sua luta política 

de forma mais organizada. 

Nos filmes prevalecia a representação homossexual de forma muito específica. 

Segundo Moreno (1995), eram sempre personagens com gestual afetado, histórias 

pouco profundas, representações maliciosas, carnavalizadas e postas na tela para causar 
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riso. Essas personagens eram, portanto, ridicularizadas e diminuídas enquanto pessoa 

humana. Esse estereótipo foi mais reforçado e difundido na década de 1970, quando a 

pornochanchada se tornou ainda mais popular e personagens gays se tornaram uma 

constante. 

 

Os padrões e as regularidades observados no campo do cinema, por 

exemplo, podem estar associados não apenas a procedimentos 

estilísticos ou narratológicos predizíveis, mas também a padrões de 

representação e recepção informados por gênero, raça, sexo e cultura 

(STAM, 2013, p. 21). 

 

Assim, “o homossexual foi (e é) representado muitas vezes como o homem gay 

afetado” (LOURO, 2008a, p. 86). Outra abordagem muito comum nos filmes era a 

caracterização dessas personagens como indivíduos doentes, normalmente associados 

com crimes, prostituição e vícios. O final dessas personagens era, quase sempre, a morte 

(MORENO, 1995). 

As primeiras instituições que começavam a visibilizar os sujeitos homossexuais 

foram o jornal Snoob (1963- 1969) e a Associação Brasileira de Imprensa Gay (1967-

1968) (MACRAE apud FACCHINI, 2003). Uma década depois acontece a organização 

do grupo SOMOS, de São Paulo, em 1968. Esse é o primeiro grupo com uma proposta 

de politização da homossexualidade. 

 

O grupo, nesse momento, era composto exclusivamente por homens. 

Sua primeira aparição pública ocorreu por meio de uma carta 

endereçada ao sindicato dos jornalistas, na qual um nome provisório 

foi adotado: Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais. 

Posteriormente, em dezembro de 1978, esse grupo foi rebatizado de 

SOMOS. Grupo de Afirmação Homossexual (FACCHINI, 2003, p. 

88).  

 

A partir de um encontro realizado na USP, outras pessoas se integraram ao 

movimento, inclusive mulheres, e várias pautas entraram no debate, sendo que duas 

foram mais enfatizadas: inclusão do respeito a opção sexual na constituição e a 

despatologização da homossexualidade. Depois desse encontro, vários outros 

aconteceram pelo país todo, crescendo tanto em número de pessoas que aderiam à 

causa, como também de fragmentações internas do movimento e o aumento de grupos 
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de homossexuais, como Grupo Gay da Bahia (1980), que mantém suas atividades até 

hoje (FACCHINI, 2003). 

A partir disso, o movimento homossexual ganha organicidade em meados dos 

anos 1970, com o surgimento em São Paulo do grupo Somos – Grupo de Afirmação 

Homossexual. No início, a concentração do movimento homossexual aconteceu no eixo 

Rio de Janeiro – São Paulo, localidades que, segundo Macrae (apud FACCHINI, 2009) 

tem expressiva “inflexão antiautoritária”. Nesse momento, vários grupos são formados, 

assim como a criação de jornais que eram distribuídos visando uma conscientização 

política. 

 

Há um primeiro encontro de homossexuais militantes no Rio de 

Janeiro, em 1979, cujas resoluções foram: a reivindicação da inclusão 

do respeito à “opção sexual” – o próprio movimento ainda falava em 

“opção sexual” nesse momento – na constituição federal; uma 

campanha para retirar a homossexualidade da lista de doenças, ou 

seja, a luta contra a patologização; e a convocação de um primeiro 

encontro de um grupo de homossexuais organizados, o que aconteceu 

em abril de 1980, em São Paulo (FACCHINI, 2016, s/p). 

 

A partir de 1980, o Grupo Gay da Bahia ganha destaque na atuação política, 

fortalecendo o ativismo no Nordeste. É esse grupo que irá liderar, entre 1981 a 1985, 

uma campanha nacional para despatologização, ou seja, retirar a homossexualidade do 

código de doenças do Inamps (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social). É nesse período também que ocorre a eclosão do HIV/Aids, exigindo 

mobilização e iniciativas para construção de uma resposta coletiva em relação a 

epidemia. 

 

Diante do crescimento dos casos da doença e da demora em ser 

produzida uma resposta governamental, a exemplo da maioria dos 

países ocidentais, os militantes homossexuais foram os responsáveis 

pelas primeiras mobilizações contra a epidemia, tanto no âmbito da 

assistência solidária à comunidade, quanto na formulação de 

demandas para o poder público (FACCHINI, 2016, s/p). 

 

Tudo isso acontecia enquanto o país vivenciava a redemocratização e uma 

assembleia constituinte era organizada. Dessa forma, esses adventos foram construindo 
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novas ações e atribuindo ao movimento outras características, novos objetivos e 

diferentes estratégias.  

No cinema, o estereótipo do gay era enfatizado, especialmente na década de 

1970, não dando brecha para outras representações.  

 

Resumindo, as qualidades atribuídas às personagens homossexuais 

nos filmes brasileiros analisados, o retrato social do homossexual, em 

forma condensada, seria a de um sujeito alienado politicamente, 

existente em todas as classes sociais, com preponderância na classe 

média baixa, onde, geralmente, tem um subemprego; de 

comportamento agressivo e que usa, frequentemente, um gestual 

feminino exacerbado, o que se estende ao gosto pelo vestuário; e que, 

nos relacionamentos interpessoais, mostra tendência a solidão e é 

incapaz de uma relação monogâmica pois utiliza-se de vários 

parceiros, geralmente pagos, para ter companhia (MORENO, 1995, p. 

136). 

 

Em sua dissertação, Moreno enquadra a maioria dos filmes como representações 

negativas e pejorativas da homossexualidade. Somente alguns filmes, na interpretação 

desse autor, promoviam caracterizações mais abertas e positivas para essas personagens. 

São os filmes Leila Diniz, de Luiz Carlos Lacerda (LEILA, 1987), A casa assassinada, 

de Paulo César Saraceni (A CASA, 1971), O beijo da mulher aranha, de Hector 

Babenco (O BEIJO, 1985), Anjos de Arrabalde, de Carlos Reichenbach (ANJOS, 

1987), Asa branca, um sonho brasileiro, de Djalma Limongi (ASA, 1980), A menina do 

lado, de Alberto Salvá (A MENINA, 1987), Vera, de Sérgio Toledo Segali (VERA, 

1986), Pixote, a lei do mais fraco, de Hector Babenco (PIXOTE, 1980),  Ao sul do meu 

corpo, de Paulo César Saraceni (AO SUL, 1981) e O menino e o vento, de Carlos Hugo 

Christensen (O MENINO, 1966). Com exceção de A casa assassinada e O menino e o 

vento, todos os outros foram produzidos e lançados na década de 1980, momento que 

coincide com a abertura política no Brasil e a transformação do movimento 

homossexual nacional. 

Apesar dessa pesquisa de Antônio Moreno (1995) ser uma importante fonte para 

se pensar as personagens não heterossexuais no cinema brasileiro, João Góis (2002) 

critica alguns pontos dessa investigação. Para Góis (2002), é possível verificar uma 

certa incoerência ao tratar as personagens mais afeminadas como representações ruins e 

pejorativas, como se esse tipo de gay não fosse legítimo ao valorizar os aspectos 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-23751/
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femininos. Esse autor também analisa que a inserção do homossexual escrachado e o 

uso do deboche pode ser “uma das formas que as minorias detêm de se fazerem ver e de 

criticarem uma ordem vigente para elas indesejada” (GÓIS, 2002, p. 518). Assim, essas 

representações, em alguns filmes, podem ser lidas como uma das únicas formas de dar 

visibilidade e voz para esses sujeitos em determinados contextos. Da mesma forma que 

critica a descontextualização da pesquisa em relação à situação histórica em que os 

filmes foram produzidos, vazio o qual procurei sanar. 

Com a redemocratização do país, a década de 1990 presenciou um apogeu do 

movimento. Assim, os “Encontros Brasileiros de Homossexuais”, iniciados em 1980, 

passaram de oito grupos participantes no primeiro encontro para 84, em 1995 

(FACCHINI, 2003). O aumento do número de grupos e, consequentemente, de seus 

participantes, fizeram com que várias pautas fossem levantadas, com demandas 

diferenciadas e específicas dos diferentes grupos. 

A nomenclatura do movimento já revela uma busca histórica para incluir a 

diversidade desse grupo. 

 

Assim, até 1993, o movimento aparece descrito predominantemente 

como MHB (movimento homossexual brasileiro); depois de 1993, 

como MGL (movimento de gays e lésbicas); após 1995, aparece 

primeiramente como um movimento GLT (gays, lésbicas e travestis) 

e, posteriormente, a partir de 1999, figura também como um 

movimento GLBT – de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, 

passando pelas variantes GLTB ou LGBT, a partir de hierarquizações 

e estratégias de visibilização dos segmentos. Em 2005, o XII Encontro 

Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros aprova o uso de GLBT, 

incluindo oficialmente o “B” de bissexuais à sigla utilizada pelo 

movimento e convencionando que o “T” refere-se a travestis, 

transexuais e transgêneros. Em 2008, nova mudança ocorre a partir da 

Conferência Nacional GLBT: não sem alguma polêmica, aprova-se o 

uso da sigla LGBT para a denominação do movimento, o que se 

justificaria pela necessidade de aumentar a visibilidade do segmento 

de lésbicas (FACCHINI, 2009, p. 140). 

  

Hoje em dia, ainda encontramos variações da sigla. Há muitas discussões quanto 

à denominação de todos os Ts, a introdução de um Q (para queers) ou um I (para 

intersexos) “(...)mas há consenso na busca por inclusão das mais variadas dimensões da 

construção das desigualdades, trazendo à tona pertencimentos sexuais e de gênero” 
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(VIANNA, 2015, p. 794). Seguindo a última Conferência Nacional LGBT, realizada em 

2016, este trabalho optou pela sigla LGBT. 

3.3 Conquistas e desafios dos últimos anos do movimento 

A partir dos anos 1990 há uma expansão significativa do movimento 

homossexual, ocorrendo um aumento na quantidade de grupos e organizações e uma 

difusão por todo o país, que pode ser analisado como uma resposta à epidemia de 

HIV/aids (FACCHINI, 2009). Nesse momento também ocorre uma diversificação de 

formatos dos grupos envolvidos, que acontece até hoje. 

 

Assim, entre os interlocutores do movimento LGBT, temos 

movimentos de direitos humanos, de luta contra a Aids e movimentos 

de “minorias”, especialmente o feminista, em âmbito nacional e 

internacional; temos também agências governamentais, parlamentares 

e setores do mercado segmentado. Além disso, temos uma ampliação 

dos espaços de participação: comissões que discutem leis ou políticas 

públicas, mas também há a construção de espaços para o advocacy em 

âmbito internacional. A ampliação da visibilidade social se dá 

basicamente pelo debate público em torno de candidaturas e projetos 

de lei; pela adoção da estratégia da visibilidade massiva através da 

organização das Paradas do Orgulho LGBT; e pela incorporação do 

tema de um modo mais “positivo” pela grande mídia, seja pela 

inserção de personagens em novelas, seja em matérias de jornais ou 

revistas que incorporam LGBT como sujeitos de direitos (FACCHINI, 

2009, p.139) 

  

Desde a organização do movimento até os dias atuais vários foram os direitos 

conquistados: despatologização da homossexualidade, visibilidade massiva, 

reconhecimento da união civil, redesignação sexual oferecida pelo SUS, o uso do nome 

social em diversos documentos (como no cartão do SUS, no ENEM, instituições de 

ensino e órgãos do governo), a eleição de candidatos assumidamente homossexuais 

(como o deputado Jean Wyllys entre outros). 

Segundo Vianna: 

 

A partir de meados de 1990 e início de 2000, houve uma abertura 

gradual da educação para a discussão das relações de gênero no 

âmbito das políticas públicas. No caso das demandas por diversidade 

sexual na educação, pude captar, durante os dois mandatos do governo 

Lula, um discurso voltado para a inclusão social, com a negociação de 

muitas reinvindicações na direção do que Nancy Fraser (2007) 

denomina políticas de reconhecimento, ou seja, advindas de pressões 
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exercidas pela busca de reconhecimento cultural, como forma de 

superar algumas das desigualdades sociais (VIANNA, 2015, p. 798). 

 

Sendo assim, algumas conquistas foram fundamentais nos governos Lula, pois 

representaram avanços nas discussões. No entanto, algumas lutas ainda precisam ser 

travadas, como o caso da criminalização da homofobia. A violência é uma realidade 

assustadora em nosso país, considerado o mais violento contra a população LGBT.  

 

O Brasil é o campeão mundial de assassinatos de gays, lésbicas e travestis. A 

cada três dias os jornais divulgam a morte de mais um homossexual, vítima 

da homofobia, vítima de crime violento. O Brasil é um país contraditório, 

pois ao mesmo tempo em que exporta travestis para a Europa, que aplaude no 

carnaval os transformistas, no dia-a-dia, discrimina, humilha e mata 

homossexuais (FERREIRA, 2008, p. 237).  

 

Segundo dados do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil: ano de 

20121, cerca de 13 pessoas  foram  vítimas  de  violência  homofóbica  reportada  a   

cada  dia  desse  ano  no  país.  No entanto, segundo análises do documento, essa 

realidade se torna ainda mais preocupante se considerarmos a falta de dados 

relacionados “(...)a violências em geral, e a este tipo de violência em particular. Muitas 

vezes, ocorre a naturalização da violência como único tratamento possível, ou a auto-

culpabilização” (BRASIL, 2013, p. 18). Assim, muitas ocorrências não são registradas, 

elevando, ainda mais, esse número.  

O Grupo Gay da Bahia mantém um banco de dados na internet que coleta e 

divulga informações sobre mortes de vítimas de homofobia e transfobia no Brasil. O 

blog intitulado “Quem a homotransfobia matou hoje?2” foi criado pelo professor e 

ativista Eduardo Michels, onde divulga diariamente notícias da mídia, relatórios sobre a 

violência homofóbica, estatísticas, compondo um acervo bem completo dessa triste 

realidade (MICHELS, 2011). Segundo o blog, em 2017, a cada 20 horas um LGBT 

morreu por motivação transhomofóbica no Brasil, totalizando 445 mortes no Brasil 

nesse ano. 

                                                 
1
 Disponível em: <http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/pdf/relatorio-violencia-homofobica-ano-2012>  

Último acesso: 07 de agosto de 2015. 

2 Endereço eletrônico: <https://homofobiamata.wordpress.com>. 
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Como exposto, personagens homossexuais nos filmes eram/são representados, 

repetidamente, de forma caricata, carnavalesca ou, então, apresentavam condutas 

criminosas. Ainda que as leituras feitas pelas plateias sejam plurais e distintas, “é 

razoável assumir que a repetição de um desfecho trágico para quem se afasta das 

normas regulatórias da sexualidade tenha produzido efeitos” (LOURO, 2008a, p. 86), 

como o dado acima destacado. No entanto, o espaço no cinema tem se modificado, 

abrindo brechas para representações mais afinadas com os discursos produzidos nos 

movimentos sociais, auxiliando a promover uma nova visão sobre esses sujeitos. 

 

3.4 Protagonistas não-heterossexuais nos filmes brasileiros a partir dos anos 2000 

Não encontrei literatura recente que pudesse me auxiliar a levantar um histórico 

dos filmes com personagens homossexuais e suas representações nos últimos anos. 

Dessa forma, optei por investigar alguns filmes nacionais, fazendo um pequeno 

levantamento sobre essa questão. Busquei por longa metragens feitos a partir dos anos 

2000 e cujas personagens não heterossexuais tivessem mais centralidade na trama, 

fossem protagonistas, para entender como atualmente acontece o espaço de suas 

representações. Não procurei por filmes que tinham personagens LGBT secundários e 

enfatizei somente os que eram protagonistas porque não teria tempo suficiente para 

procurar por tantos filmes, da mesma forma que a intenção é trazer uma amostragem, já 

que pesquisar por todos os filmes demandaria uma investigação extensa e exclusiva para 

alcançar esse objetivo. Para isso, minha busca se baseou, principalmente, em 

plataformas de pesquisa da internet, no caso o Google e o Wikipédia, com termos 

relacionados a “personagens LGBTs em filmes brasileiros”. 

É importante ressaltar que nesse momento o Brasil vive o chamado “Cinema de 

Retomada”. Quando o presidente Collor acaba, em 1990, com a Embrafilme (modelo de 

produção estatal que ancorava a filmografia brasileira), a produção nacional se viu sem 

recursos. Somente em 1993, com as negociações entre cineastas e governo, entra em 

cena a Lei do Audiovisual (lei 8.685), que promoveu a retomada dos investimentos em 

cinema brasileiro. É daí que surgiu o nome Cinema de Retomada, com as produções 

realizadas a partir de 1995. 
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A lista de filmes do chamado Cinema da Retomada é extensa e 

variada em termos temáticos e estéticos. Nesse sentido, a Retomada 

não se configurou como um movimento cinematográfico, que 

apresentasse uma plataforma política ou uma unidade estética. Pode 

sim ser caracterizado como um momento do cinema nacional em que 

os investimentos advindos das leis de incentivo proporcionaram uma 

ampliação da produção de filmes, de novos diretores e de uma grande 

diversidade de propostas (CARDOSO & CATELLI, 2009, s/p). 

Já em 2001, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi fundada a 

Ancine (Agência Nacional de Cinema), órgão de regulação do cinema nacional. Essa 

expansão pode ser verificada no aumento do número de filmes com protagonistas 

homossexuais se comparado aos números encontrados por Moreno (1995) em sua 

pesquisa, que apesar de catalogar 125 obras, aborda poucas em que são encontradas 

personagens homossexuais como protagonistas. É importante salientar, como exposto, 

que é nos governos Lula e Dilma (2002 – 2016) que a causa LGBT ganha mais 

destaque, com ações apoiadas pelo governo federal que possibilitaram maiores 

intervenções em defesa dos direitos dessas minorias. O aumento da produção 

cinematográfica com essa temática pode ser entendido como um dado relevante desse 

novo contexto. 

Foram encontrados vinte e oito filmes, entre os anos de 2002 a 2017 em que um 

dos protagonistas era personagem não heterossexual. A média geral é de dois filmes por 

ano e a distribuidora mais recorrente é a Vitrine Filmes, mesma distribuidora do filme 

Hoje eu quero voltar sozinho. Ela domina a lista a partir de 2014, sendo que a partir 

desse ano até 2017, dos treze filmes listados, sete eram da Vitrine Filmes. Os diretores 

homens ocupam a maior parte das produções, sendo responsáveis por dezoito filmes da 

lista, enquanto as mulheres dirigem somente oito. Dois filmes dividem a direção entre 

um homem e uma mulher. Nove são documentários, sendo que cinco apresentam 

histórias de grupos LGBTs, enquanto o restante se trata de biografias individuais. 

Nessa nova onda de filmes, as personagens gays têm sido representadas com 

mais doçura e sensibilidade. Tanto no Brasil como no mundo, o tema tem estado em alta 

e já há alguns anos sempre aparece um filme (ou alguns) em destaque nas premiações 

do cinema, seja nacional ou internacional3. O filme Hoje eu quero voltar sozinho (figura 

01, dirigido por Daniel Ribeiro, 2014) é um exemplo desse cenário. O filme de Ribeiro 

                                                 
3 Vários com a temática têm-se destacados nas principais premiações do cinema como Hoje eu quero 

voltar sozinho (ver lista de prêmio no anexo 01), ou então os mais recentes Moonlight e Me chame pelo 

seu nome, que se destacaram no Oscar de 2017 e 2018, respectivamente. 
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enfatiza toda insegurança que envolve o primeiro amor e conta uma história sensível 

sobre afeto e aprendizados sobre si, que coloca o espectador numa posição muito 

próxima das personagens. Uma história sobre inquietações da juventude e descoberta do 

desejo, sem dramatizar as relações. 

 

FIGURA 01 – Cartaz do filme Hoje eu quero voltar sozinho 

 

FONTE: Lacuna Filmes (2014) 

Alguns filmes propõem discussões mais políticas ao associar diversas 

marginalidades, não só a questão de orientação sexual. Como Madame Satã, dirigido 

por Karïm Aïnouz (MADAME, 2002) (figura 02), que conta a história de João 

Francisco dos Santos, personagem real que viveu na Lapa, Rio de Janeiro. 

  

FIGURA 02 – Cartaz do filme Madame Satã 

 

FONTE: AdoroCinema (2018) 
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Conhecido como Madame Satã, era negro, nordestino, pobre, analfabeto e gay. 

Mas mesmo diante de todas essas características ligadas à marginalização, Lázaro 

Ramos interpreta uma personagem máscula, viril e líder de seu grupo social. O filme 

coloca suas personagens, que são a maior parte de figuras marginalizadas, sem pudores 

e sem espetacularizações. 

Esse filme foi objeto de análise da pesquisa de André Lima (2011). Segundo 

esse autor, Madame Satã recoloca o olhar sobre homossexuais ao apresentar 

 

a sua viril figura, associada a sua destreza nas artes da Capoeira e às 

diversas façanhas nas quais se envolvera (...). Essa conduta um tanto 

ambígua rompe com a noção que até então vigorara em relação ao 

indivíduo homossexual imaginário (ou construído). Madame Satã 

desafia as classificações fáceis. As bravatas às quais sua figura sempre 

esteve associada possibilitam-lhe transitar, ainda que no universo que 

lhe fora designado, no limiar que separa o sujeito heterossexual e 

homoeroticamente inclinado (LIMA, 2011, p.105). 

 

A valorização da figura homossexual nos filmes tem sido uma tendência dos 

últimos tempos, sendo difícil localizar algum longa em que essa personagem não seja 

associada a uma representação positiva. Mesmo que seus valores sejam ambíguos, como 

o próprio Madame Satã, ou na relação incestuosa dos irmãos Francisco e Tomaz, em Do 

começo ao fim, de Aluizio Abranches (DO COMEÇO, 2009) ou, ainda, nas aventuras 

amorosas sem afeto do protagonista de Corpo Elétrico, de Marcelo Caetano (CORPO, 

2017), os filmes tendem a trazer elementos que conquistam o espectador, colocando 

essas personagens sempre na posição de heróis. 

Segundo Facchini (2009), várias são as estratégias traçadas pelo movimento 

LGBT para produzir avanços nas conquistas por direitos e respeito. Uma das principais 

estratégias do grupo é a visibilidade massiva. Isso nos permite pontuar que o 

crescimento, nos últimos anos, de filmes com personagens principais LGBT 

representados de forma positiva faz parte das estratégias de visibilidade e tem sido 

essencial para os avanços do movimento. “A afirmação de uma identidade positiva e da 

visibilidade se faz acompanhada também do surgimento de uma nova postura entre o 

público consumidor, que atua na garantia de seus direitos ao consumo como um 

caminho para a conquista de cidadania” (FACCHINI, 2009, p. 142).  
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Dessa forma, seguindo a luta por visibilidade da comunidade LGBT, somos 

convidados pelos filmes a reconhecer a dor dos términos de relacionamentos amorosos 

(como a lésbica Antônia em Como esquecer (2009) ou da mulher trans Amianto de 

Doce Amianto (2013)), a vivenciar os dramas envolvidos em uma adoção (como em 

Rosa Morena (2010)), a entender as descobertas da juventude e seu momento de 

vivenciar experiências (como em Beira-Mar (2015) e Paraísos Artificiais (2010)) e a 

nos sensibilizar com a luta pelo reconhecimento da identidade da mulher trans (em 

Quanto dura o amor? (2009)).  

Algumas tramas se enquadram no que Colling (2007), embasado em alguns 

autores, afirma sobre as “narrativas de descoberta”. Esse conceito é utilizado para falar 

sobre as tramas que somente no final expõem a homossexualidade de seus personagens. 

É o caso de Onde andará Dulce Veiga? (ONDE, 2007) e Amores possíveis (AMORES, 

2000).  

Alguns filmes foram muito premiados e ganharam notoriedade de críticos do 

cinema tanto em âmbito nacional como internacional. É o caso de outra obra de Karïm 

Aïnouz, Praia do Futuro (2014) (figura 03).  

 

FIGURA 03 – Cartaz do filme Praia do futuro 

 

FONTE: AdoroCinema (2018) 

 

O filme foi lançado em 2014 e conta a história de Donato, um salva-vidas da 

Praia do Futuro, em Fortaleza, que se envolve com Konrad, o companheiro de um rapaz 
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a quem ele tenta salvar.  Konrad é alemão e Donato vai para Berlim morar com ele, 

deixando o irmão mais novo, Ayrton, em Fortaleza. Passados alguns anos, Ayrton vai 

atrás do irmão, procurando entender os motivos de ele ter deixado o Brasil. Praia do 

Futuro traz uma representação crua e realista de uma personagem homossexual que 

deixa sua terra natal, um lugar quente e perto do mar, de que tanto gosta, para viver 

numa cidade fria e distante, porque lá ele poderia ser quem quisesse. É um filme 

sensível, que não se preocupa em maquiar suas personagens para um público 

heteronormativo. No entanto, suas cenas de sexo foram rejeitadas por alguns 

espectadores no Brasil. Em uma exibição do filme, 40 pessoas saíram de uma sala de 

cinema em Niterói (RJ) em repúdio às cenas de sexo entre as personagens de Wagner 

Moura e ClemensSchick4.  

 

Em João Pessoa (PB), segundo relatos postados nas redes sociais, para 

evitar debandada semelhante, o espectador é avisado já na bilheteria: 

“o filme tem cenas de sexo gay, você tem certeza de que quer 

assistir?”. Um carimbo de “avisado” serviria como atestado de que o 

cliente entrou na sessão em sã consciência. Seria uma vacina contra 

eventuais ofensas ao pudor: “não peça o dinheiro de volta, nós 

avisamos” (PICHONELLI, 2014, p.1).   

 

Tatuagem (2013), dirigido por Hilton Lacerda (figura 04) é outro filme muito 

apreciado pela crítica e que também coloca a representação de suas personagens 

homossexuais de forma mais realista. Ele se passa em 1978, época em que o Brasil 

estava vivenciando a ditadura militar e conta a história do líder de um grupo teatral que 

começa um relacionamento com seu cunhado, Fininha. Na história, dirigida por Hilton 

Lacerda, “acompanhamos o romance entre um soldado de dezoito anos e um agitador 

cultural, dono de um cabaré anarquista. Confrontos e reflexões de uma geração 

analisados a partir da periferia. A exceção pautando a visão da regra”5. Nesse filme, a 

questão de classe ganha destaque, assim como as formas de resistências ao golpe 

militar. 

 

 

                                                 
4 Para ver a matéria completa acessar http://www.cartacapital.com.br/cultura/perigo-filme-gay-8793.html. 

5 Trecho retirado do site oficial do filme: PRODUTORES, Rec (Org.). Tatuagem. 2013. Disponível em: 

<http://www.tatuagemofilme.com.br/>. Acesso em: 27 jan. 2018. 
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FIGURA 04 – Cartaz do filme Tatuagem 

 

FONTE: AdoroCinema (2018) 

 

Alguns filmes também optaram por colocar em debate uma questão muito 

presente nas discussões atuais do campo de gênero e sexualidade: as identidades fluidas. 

Mãe só há uma (MÃE, 2016) (figura 05) é dirigido pela premiada Anna Muylaert e foi 

lançado em 2016. O filme conta a história de Pierre, um jovem que descobre que é filho 

de outra família quando sua mãe é presa acusada de sequestrá-lo na maternidade. A 

partir daí, ele passa a morar com a família biológica, que tem dificuldades em aceitar 

sua identidade de gênero fluida, pois Pierre é um menino que gosta de usar vestido, 

pintar as unhas, se maquiar. Esse filme visibiliza uma realidade cada vez mais presente 

na sociedade, que são os jovens que questionam as imposições do gênero e da 

sexualidade, transpondo barreiras e identidades fixas, não se prendendo a padrões de 

masculinidade/feminilidade ou heteronormativas. No filme, Pierre fica com meninas e 

meninos, sem precisar justificar suas escolhas e vivendo sua sexualidade de forma livre. 
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FIGURA 05 – Cartaz do filme Mão só há uma 

 

FONTE: AdoroCinema 2018 

 

Elvis e Madona (figura 06), de Marcello Laffitte (ELVIS, 2010), também 

questiona as normas reguladoras de gênero e sexualidade, colocando em debate certos 

padrões.  

 

FIGURA 06 – Cartaz do filme Elvis e Madona 

 

FONTE: AdoroCinema (2018) 

 

O filme conta a história de Elvira, uma fotógrafa lésbica que, para se sustentar, 

entrega pizzas, e Madona, uma travesti que trabalha como cabelereira. Depois de se 
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conhecerem, as duas se tornam amigas e, pouco a pouco, começam a se apaixonar uma 

pela outra. O filme possibilita uma ruptura com a heteronormatividade, porque Elvira e 

Madona não se encaixam nos padrões convencionais de nenhum tipo de relação. 

Adriana Azevedo apresenta uma análise interessante sobre Elvis e Madona: 

 

O clichê romântico é rasurado pelos personagens que o protagonizam. 

A relação entre uma travesti e uma lésbica acaba funcionando como 

uma desconstrução e reconstrução, diferencial e incessante, da ordem 

binária estabelecida (heterossexualidade/homossexualidade). Funciona 

como o encontro do improvável, do imprevisto, do distante demais 

dentro do “permitido”, do “normal”, e do imaginável em termos do 

desejo (AZEVEDO, 2012, p. 84).  

 

Os documentários encontrados revelam a pluralidade das formas de ser, amar e 

viver desses grupos. Os filmes exaltam figuras artísticas e seus lugares na 

representatividade (Divinas Divas, de Leandra Leal (DIVINAS, 2017), Para sempre teu 

Caio F., de Candé Salles (PARA SEMPRE, 2015), Dzi Croquettes, de Raphael Alvarez 

e Tatiana Issa (DZI, 2009)), mostram como essas pessoas vivenciam o cotidiano em 

lugares periféricos (Meu corpo é político, de Alice Riff (MEU CORPO, 2017), Favela 

Gay, de Rodrigo Felha (FAVELA, 2014)), a luta individual e política de mulheres 

transexuais na aceitação de quem são (Laerte-se, de Lygia Barbosa da Silva e Eliane 

Brum (LAERTE-SE, 2017), Meu nome é Jacque, de Angela Zoé (MEU NOME, 2016), 

Meu amigo Cláudia, de Dácio Pinheiro (MEU AMIGO, 2013)) e debate a construção 

dos papéis de gênero e das imposições aos corpos (De gravata e unha vermelha, de 

Miriam Chnaiderman (DE GRAVATA 2014)). Todos esses documentários auxiliam a 

pensar novas posições dos sujeitos na sociedade, mostrando como essas pessoas se 

portam no cotidiano, seja na periferia ou no centro, na esfera familiar ou no trabalho, 

revelando suas estratégias de luta por aceitação, respeito e direitos. Também mostram 

como a diversidade está em pauta quando se tratam de LGBTs. Cada personagem terá 

demandas diferentes da vida e é impossível fixar uma forma de ser homossexual. 

Cazuza – o tempo não para, de Sandra Werneck e Walter Carvalho (CAZUZA, 

2004) e Somos tão jovens, de Antônio Carlos de Fontoura (SOMOS, 2013) são filmes 

biográficos sobre os cantores Cazuza e Renato Russo, respectivamente. Ao contrário 

dos outros filmes dessa lista, ambos trazem personagens gays mais palatáveis para o 

público heteronormativo. Somos tão jovens explora muito mais o relacionamento de 
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Renato com uma mulher e o filme de Cazuza, além de enfatizar seu romance com a 

amiga, apaga a personagem de Ney Matogrosso, figura com a qual o cantor teve um 

romance de muito tempo, mas que foi completamente ignorado pelo filme. Apesar de 

trazerem a bissexualidade dos artistas, é como se os filmes explorassem o aspecto 

rebelde e aventureiro de suas personagens para justificar a conduta homoafetiva, 

negando ser um aspecto constituinte de suas vidas. 

Flores Raras, de Bruno Barreto (FLORES, 2012) é um filme que conta a história 

real do romance entre a poetiza Elizabeth Bishop e a arquiteta Lota de Macedo Soares. 

As personagens são mulheres maduras, da classe média alta, e o enredo é ambientado no 

Rio de Janeiro. A sexualidade das protagonistas se torna um mero detalhe, pois o maior 

destaque é para o amor envolvido na relação.  

Diante desse panorama do cinema brasileiro atual com protagonistas 

homossexuais, algumas considerações podem ser traçadas. Quando se tratam de 

personagens pobres, a questão da sobrevivência material transcende a questão da 

sexualidade. Geralmente sofrem mais preconceitos e têm suas escolhas mais 

questionadas que as personagens cuja classe social as colocam numa condição de vida 

mais estável.  

Desses longas aqui citados, quatro filmes (Cazuza – o tempo não para, Somos 

tão jovens, Paraísos Artificiais e Flores Raras) são co-produções Globo Filmes e 

configuram as maiores bilheterias de filmes com personagens homossexuais do cinema 

brasileiro. O filme de maior bilheteria é Cazuza, o tempo não para (2004), com 

impressionantes 3.082.5226 espectadores. Isso revela um monopólio de distribuição e 

divulgação muito difíceis de serem combatidos. Em relação a cinema nacional não há 

concorrência mercadológica que se equipare a Globo Filmes.  

Em alguns filmes, os números de bilheteria nem foram contabilizados, revelando 

que o acesso ao público massivo foi inexistente. Mesmo o público expressivo de Hoje 

eu quero voltar sozinho (206.000 espectadores) é muito limitador, uma vez que sua 

exibição ocorreu em somente 33 salas de cinema e rodou pouquíssimas cidades. A 

maioria dos filmes citados foi exibida em contextos muito específicos, seja em festivais 

ou cinemas exclusivos, restringindo o acesso ao público comum. 

                                                 
6 Os números aqui apresentados foram retirados do site adorocinema.com 
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Essa nova postura ao tratar homossexuais não surgiu de maneira espontânea e 

desprendida dos processos históricos. Por trás do resultado dessas novas representações, 

há uma história de lutas alcançadas pelos movimentos sociais, especialmente a 

comunidade LGBT. O maior número de filmes com personagens homossexuais nos 

anos 1970 e 1980, por exemplo, pode estar associado ao surgimento do Movimento 

Homossexual (como era chamado) que também aconteceu nesse período. Dessa forma, 

para compreender a inclusão de personagens não heterossexuais nos filmes é preciso 

contextualizar o movimento LGBT fora das salas de projeção. 

É preciso reconhecer que essa visibilidade promovida pelos produtos culturais 

não garante a plena aceitação desses indivíduos na sociedade. Atualmente existe uma 

considerável visibilidade para os homossexuais na mídia através de seriados, novelas, 

publicidades, revistas e filmes. Há, também, um crescimento de um mercado 

consumidor altamente rentável, que movimenta a indústria de audiovisuais.  

 

A visibilidade que todos esses “novos” grupos adquiriram pode ser, 

eventualmente, interpretada como um atestado de sua progressiva 

aceitação. Contudo, nem mesmo a exuberância das paradas da 

diversidade sexual, das feiras mix, dos festivais de filmes 

“alternativos” permite ignorar a longa história de marginalização e de 

repressão que esses grupos enfrentaram e ainda enfrentam. Não 

podemos tomar de modo ingênuo essa visibilidade. Se, por um lado, 

alguns setores sociais passam a demonstrar uma crescente aceitação da 

pluralidade sexual e, até mesmo, passam a consumir alguns de seus 

produtos culturais, por outro lado, setores tradicionais renovam (e 

recrudescem) seus ataques, realizando desde campanhas de retomada 

dos valores tradicionais da família até manifestações de extrema 

agressão e violência física (LOURO, 2008b, p.21).  

 

Isso é enfatizado com a violenta realidade brasileira, sendo o país que mais mata 

LGBT no mundo, como exposto acima. 

No entanto, mesmo quando rejeitadas, essas representações são muito 

importantes para que discussões sobre o tema entrem em pauta. Pensando nisso, então, 

que o filme Hoje eu quero voltar sozinho (HOJE, 2014), assim como muitos dos citados 

acima, por ser sensível às questões da sexualidade e conseguir tocar até públicos mais 

conservadores, talvez seja um aliado para desarmar discursos de ódio e empoderar os 

sujeitos que se sintam, no filme, representados. 
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Ao traçar essa nova marca do cinema nacional no que toca suas representações 

de personagens gays de destaque na trama, é possível dizer que o cinema brasileiro não 

tem atuado na produção de um estereótipo dessas personagens. Todas essas produções 

tem se mostrado diversificadas na estrutura, forma, roteiro que cercam sua trama, 

trazendo a questão da sexualidade sem deixar de questioná-la e subvertendo a história 

de suas representações, como as analisadas por Moreno (1995). 

Os sujeitos homossexuais protagonistas dos filmes brasileiros atuais são 

múltiplos, diversos. É negro, branca, rica, pobre, trabalhador assalariado, artista 

reconhecida, professora universitária, jovem rebelde de classe média, cego, de gênero 

fluido, herói e anti-herói, militar, salva-vidas, favelados, da elite carioca, que se 

apaixona pelo irmão, que quer adotar uma criança, ou aventurar-se por muitos corpos. É 

diva, cartunista, escritor, músico, dj, cabelereira, fotógrafa, arquiteta, atriz, repórter, 

líder de favela.  
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

[...] Em matéria de cinema somos 

obrigatoriamente iniciantes: “compreendê-lo” 

equivale a “saber vê-lo”, uma tarefa sempre 

inacabada, sempre renovada (ARAÚJO, 1987, 

p.13). 

 

Como colocado anteriormente, o conceito de educação não está ligado somente à 

escola. Outras instâncias também atuam na formação educacional das pessoas, 

produzindo uma pedagogia cultural. Essa expressão é utilizada para falar sobre outros 

espaços e produtos educativos que não são as escolas. Dessa forma, ampliando o 

conceito de educação, outros locais, espaços e artefatos assumem importância no debate 

pedagógico e passam a fazer parte das pesquisas na área educacional.  

Aqui transcrevo os caminhos percorridos para a elaboração dessa pesquisa. É um 

caminho que venho percorrendo desde o trabalho de conclusão do curso de Pedagogia e 

que venho tentando ampliar com os significados sobre o filme Hoje eu quero voltar 

sozinho (HOJE, 2014).  

Fazer pesquisas que envolvam as temáticas de educação e cinema é investigar a 

educação do olhar. 

 

E trata-se, aqui, de um olhar que não se contenta com o tratamento do 

mundo das imagens visíveis como tais, mas que, antes, se ocupa de 

modos de olhar o mundo, as pessoas, os grupos sociais, a história 

presente, aprendendo com criações estéticas singulares, multiplicando 

formas de olhar, ampliando modos de ver, inventando arranjos novos 

tanto qual ao que vemos como ao que nos olha (MARCELLO & 

FISCHER, 2011, p. 506-507). 

 

Assim, pesquisas com cinema nos ajudam a sair da ilha para conhecê-la, mudar a 

perspectiva, investir em outras miradas; a não nos contentar com o óbvio e buscar olhar 

além das imagens dadas.  E fazer isso requer algumas considerações. 

É necessário reconhecer a impossível neutralidade nesse tipo de pesquisa. Ao 

adentrarmos no filme e sentirmos suas emoções, nós, pesquisadores, não somos 

imparciais. O produto cultural conversa com nossas convicções, nossos afetos e, se 

somos tocados pela história da obra é porque somos, também, sujeitos com histórias. 

Outra consideração importante é ressaltar que, além da importância da questão de 
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pesquisa, que dá sentido ao ato investigativo, é necessário expor o ponto de vista no 

qual me situo.  

O principal referencial dessa pesquisa são os denominados Estudos Culturais. 

Como já exposto nos capítulos anteriores, as publicações que se intitulam como Estudos 

Culturais se concentram em problematizações da cultura, “agora entendida em um 

espectro mais amplo de possibilidades no qual despontam os domínios do popular” 

(COSTA, SILVEIRA & SOMMER, 2003, p. 36). Assim, meu referencial teórico-

metodológico é embasado nesses estudos, nos quais procurei relacionar o conceito de 

pedagogia cultural com a análise fílmica, que assume a centralidade nesse percurso. Ao 

posicionar essa pesquisa no campo dos Estudos Culturais, é importante investir na  

análise  dos  conflitos  e dos movimentos dinâmicos do filme. Buscando, assim, como 

propõe Martín-Barbero (2015), as rachaduras da estrutura, as brechas que o produto 

cultural possibilita.  

Seja pesquisando cinema a partir da educação, ou a educação a partir do cinema, 

Marcello e Fischer (2011) destacam que algumas dimensões merecem ser pensadas. As 

autoras afirmam isso a partir de suas experiências como pesquisadoras da temática de 

cinema e educação. Propondo uma espécie de agenda para pesquisadores dessas 

temáticas, as autoras apresentam três dimensões que devem ser contempladas nessas 

pesquisas: a dimensão da linguagem cinematográfica, os sujeitos sobre os quais as 

narrativas fílmicas falam e os questionamentos filosóficos, culturais, estéticos ou 

pedagógicos possíveis de serem pensados a partir de filmes.  

 

Podemos, assim, imaginar um sem-número de propostas de pesquisa 

no âmbito das relações entre cinema e educação – mas, a nosso ver, a 

maior ou menor eficácia desse trabalho dependerá da construção de 

um objeto, na medida do possível, complexo, rico, pleno de questões, 

tanto no tocante a um tipo de criação particular (a narrativa 

cinematográfica), quanto ao tipo de sujeitos, de algum modo, 

envolvidos com filmes (na condição de espectadores, de personagens 

principais, ou mesmo de realizadores ou de analistas de imagens) em 

relação aos modos de existência propostos, ligados a problemas 

contemporâneos urgentes – ou, como diria Foucault (1995), 

relacionados aos perigos que nos cabe enfrentar, particularmente no 

campo da educação (MARCELLO & FISCHER, 2011, p. 506).  

 

Assim, as autoras entendem que pesquisar cinema e educação é contemplar cada 

uma dessas dimensões (a linguagem do cinema, os sujeitos envolvidos - conforme 
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nossas escolhas metodológicas - e as temáticas de urgência no presente) e, sobretudo, 

exercitar o confrontamento das três, mesmo que, no processo da investigação, uma ou 

duas dessas dimensões tenham ênfases diferenciadas. Ou seja, essa separação é apenas 

de caráter didático. No ato investigativo, para as autoras, essas três dimensões devem 

ser pensadas. 

Todo filme é, simultaneamente, técnica e pensamento. As percepções sentidas 

por nós durante um filme só são possíveis porque o diretor fez uso de uma técnica que 

nos permitiu essa apreensão. Portanto, técnica e pensamento são indissociáveis. 

Pensando nisso, ao analisar um filme é preciso estar atento à linguagem 

cinematográfica. É importante que busquemos fazer “um trabalho com e a partir das 

imagens, dos modos pelos quais o diretor construiu a narrativa, das escolhas de planos, 

de cores, de fotografia, de trilha sonora, de diálogos e inclusive da seleção de locação e 

de atores” (MARCELLO & FISCHER, 2011,p. 510). Tudo isso buscando uma maneira 

diferenciada de olhar, de alcançar uma nova sensibilidade. 

 

(...) Para lidar com cinema, sob qualquer ângulo – mesmo que seja 

apenas escrever um livro baseado num filme – você deve saber como 

os filmes são feitos; você deve conhecer, e de preferência dominar, as 

técnicas cinematográficas. Você não pode presumir, com indiferença 

literária, que não é necessário conhecer essa miscelânea de 

equipamentos especializados e práticas industriais de fundo de quintal 

(CARRIÈRE, 2014, p. 135). 

 

Rosália Duarte (2009, p. 86) argumenta que “do ponto de vista da pesquisa, o 

filme é um objeto bem mais delimitado que o cinema”. O filme pode ser analisado como 

texto, separando seus trechos de significação e reorganizando essas estruturas de acordo 

com critérios pré-estabelecidos. Assim, o filme pode ser objeto de análises descritivas. 

Segundo a autora, 

 

para se fazer análises descritivas de filmes é preciso, então, cruzar os 

diferentes sistemas de significação dos filmes com os elementos de 

significação que estão presentes nas culturas em que eles são vistos e 

produzidos, ou seja, procura-se identificar e descrever o(s) 

significado(s) de narrativas fílmicas no contexto social de que elas 

participam (DUARTE, 2009, p.86). 
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Pensando nessa pesquisa, ao analisar a forma como o cinema educa as pessoas, 

saber sobre a técnica cinematográfica não é suficiente. É preciso compreender quais são 

as relações estabelecidas entre os modos de produção dos filmes (e de outros produtos 

culturais) assim como as discussões sobre recepção, que estão presentes na sociedade 

onde os filmes têm repercussão. Para Duarte (2009, p.87), “análises desse tipo são 

sempre parciais e provisórias, pois deixam em aberto a possibilidade de haver outras 

interpretações”.  

Dessa forma, procurando apresentar um olhar possível sobre o filme Hoje eu 

quero voltar sozinho (HOJE, 2014) e suas imbricações como pedagogia cultural, escolhi 

algumas estratégias de investigação. Algumas escolhas metodológicas foram inspiradas 

nas propostas de Elí Henn Fabrís, em seu texto Cinema e Educação: um caminho 

metodológico (2008), no qual ela descreve sua experiência como pesquisadora em 

educação que utiliza filmes como objeto de pesquisa. No texto, ela aponta as diversas 

estratégias utilizadas para analisar o texto fílmico, as quais tomo como inspiração.  

O primeiro caminho se caracteriza pela escolha da filmografia para análise. No 

entanto, ao contrário das investigações de Fabris (2008), que utiliza diversos filmes, esta 

pesquisa selecionou somente uma obra. Meu interesse em analisar um filme surgiu do 

prazer em trabalhar com obras cinematográficas, caminho que venho percorrendo desde 

a graduação em Pedagogia. O filme Hoje eu quero voltar sozinho mostrou, a princípio, 

ser uma obra na qual a sexualidade é tratada de forma autêntica e sensível, despertando, 

assim, minha vontade em investigá-lo.  

Como dito, a investigação teórica veio acompanhada da análise do filme e sua 

demanda, como a necessidade de explicitar melhor alguns conceitos e fazer um 

levantamento de filmes nacionais com personagens homossexuais, assim como buscar 

pela luta da comunidade LGBT e seu histórico de marginalização. Essa construção 

teórica preparou um contexto favorável para situar o filme Hoje eu quero voltar 

sozinho. 

Assim, alguns procedimentos fizeram parte da investigação: período extenso de 

contato com o filme, no qual o observo de maneira sistemática e variada (assistir ao 

filme de diferentes modos – sem interrupção, com pausas para registro, assistindo aos 

extras do DVD, sozinha ou na companhia de outras pessoas) e, posteriormente, faço a 

decupagem de cenas para análise mais aprofundada. Segundo Fabris (2008, p. 129), 

decupagem é o “processo em que o filme sofre sua produção, em que ele começa a 
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ganhar sua forma cinematográfica (...) É o momento em que o diretor e o roteirista 

divide cada cena em planos”. 

Como forma de esclarecer melhor minhas investigações sobre o filme, optei por 

criar categorias de análise nas quais eu pudesse distribuir as cenas e compreendê-las de 

forma mais ampla. Essas categorias foram pensadas a partir do texto fílmico, de forma 

bem subjetiva, com as escolhas feitas por mim. Foram elas: descobertas, deficiência 

visual, família, a busca por independência, o amor em outros sentidos, um amor 

correspondido e desconstrução da heteronormatividade.  

Para uma ampliação desta análise, também contatei o diretor do filme, através 

das redes sociais, para uma entrevista a respeito da obra, mas não houve resposta até o 

momento. Mesmo assim, com o auxílio de fontes da internet, elaborei uma pequena 

biografia de Daniel Ribeiro, diretor e roteirista do longa em questão. 

Outro procedimento utilizado foi a exibição do filme em uma escola pública 

para um grupo de 15 jovens, de idades entre 15 e 19 anos, seguida de debate sobre a 

obra. Essa conversa foi gravada e, posteriormente, transcrita para análise (apêndice 01). 

A ideia foi fazer uma roda de conversa mais “informal”, sem seguir procedimentos 

metodológicos mais rígidos e que pudessem inibir os participantes. A intenção era ouvi-

los sem direcionamentos, tendo como único disparador o filme visto momentos antes. 

Nesse dia também foi aplicado um questionário simples, a fim de conhecer o perfil 

cinematográfico do grupo (apêndice 02). Também foi feito um diário de bordo do dia da 

exibição, buscando detalhar os momentos que foram mais significativos. 

No primeiro momento, com a escolha do filme, fiz várias pesquisas sobre o tema 

cinema e educação, alinhado aos temas periféricos, principalmente o estudo sobre 

gênero e sexualidade. Nesses estudos, apareceram indicações de vários filmes com as 

temáticas, proporcionando encontros com obras cinematográficas, especialmente 

nacionais, que ampliaram meu repertório fílmico e conceitual, auxiliando-me a pensar 

esta pesquisa. Os Estudos Culturais vieram um pouco depois, como uma liga que faltava 

para estruturar o trabalho.  

Outro caminho metodológico foi a elaboração de uma ficha, baseada em 

postulados de Fabris (2008), com as principais características da linguagem do cinema 

(apêndice 03). Ela foi consultada para que eu pudesse observar, na descrição e análise 

das cenas selecionadas, aspectos relativos ao código cinematográfico. Essa ficha 

“constitui-se em um recurso valioso, principalmente para pesquisadores que não 
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pertencem à área da comunicação e não têm um contato mais próximo com a linguagem 

do cinema” (FABRIS, 2008, p. 128), como é meu caso. 

Duarte (2009, p. 92) ressalta que 

 

Tomar filmes como objeto de estudo não implica negar a magia e o 

encantamento que eles provocam em seus espectadores. Não é preciso 

recusar ao filme sua condição de arte (enquanto expressão de ideias e 

sentimentos) para entendê-lo como um produto cultural que reflete e 

veicula valores e crenças das sociedades em que está imerso. Em 

nossas análises, assim como no uso de filmes em contexto educativo, 

não nos cabe despedaçá-los, destrinchá-los em fragmentos 

insignificantes e descontextualizados até que percam o encanto e o 

poder de sedução. Ver e interpretar filmes implica, acima de tudo, 

perceber o significado que eles têm no contexto social do qual 

participam. 

 

Assim, a análise do filme que procuro nesta pesquisa, pretende abordar uma 

forma diferenciada de olhar para o filme Hoje eu quero voltar sozinho, procurando 

relacionar com a sociedade em que vivemos e compreender as representações que o 

texto fílmico faz emergir a respeito dos sujeitos apresentados na obra.  
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5 ANÁLISE DO FILME 

 
Ouvindo as narrativas de um sábio, um homem 

notou que às vezes elas eram interpretadas de 

um jeito, às vezes de outro. Para que contar 

histórias, perguntou o homem, se a elas eram 

dados significados diferentes?  

- Mas isso é o que dá valor a elas! – respondeu 

o narrador. – De que valeria uma xícara da qual 

você pudesse beber apenas água e nunca leite? 

Ou um prato de onde você só pudesse comer 

carne e nunca lentilhas? E lembre-se: tanto a 

xícara como o prato têm capacidade limitada. O 

que podemos dizer então da linguagem, que nos 

proporciona uma dieta infinitamente mais 

abundante, rica e variada?  

Por um momento ele ficou em silêncio. Depois 

continuou, mais gentilmente: 

- A verdadeira questão não é: “Qual o sentido 

dessa história? De quantas formas posso 

compreendê-la? Ela pode limitar-se a um só 

significado?” A questão é: “Essa pessoa a quem 

estou me dirigindo pode aproveitar o que vou 

lhe contar?” (CARRIÈRE, 2014, p. 193).  
 

5.1 Os bastidores: contexto de produção, premiações e Daniel Ribeiro 

O filme Hoje eu quero voltar sozinho é uma produção nacional lançada no Brasil 

no dia 10 de abril de 2014. É o primeiro longa metragem dirigido e escrito por Daniel 

Ribeiro, diretor também dos curtas Café com leite (CAFÉ, 2007), Eu não quero voltar 

sozinho (EU NÃO, 2010) e Love Snaps (LOVE, 2017). Daniel Ribeiro é um jovem 

diretor e escritor, atualmente com 35 anos de idade, é homossexual e usa seu espaço 

como cineasta para visibilizar a questão da homossexualidade, temática presente em 

todos os seus trabalhos. Em entrevista ao programa Metrópolis da TV Cultura o diretor 

Daniel Ribeiro fez a seguinte fala:  

 

Eu gosto sempre de falar que quero retratar personagens gays nos 

meus filmes. Sendo eles protagonistas em que a questão sexual seja 

parte da trama ou simplesmente personagens que são gays envolvidos 

em outras histórias, em outras questões, conflitos. Eu acho importante 

essa questão da visibilidade. Ter sempre personagens gays sendo 

retratados (ENTREVISTA, 2014). 

 



63 
 

 

Isso revela a postura política do diretor e a importância que ele dá ao ativismo na 

esfera artística. Essa fala demonstra como Daniel Ribeiro sabe o lugar da invisibilidade 

para homossexuais de grande parte dos produtos da cultura e, por isso, usa seu espaço 

para promover essas representações.  

Além de cineasta, é também sócio-fundador da Lacuna Filmes, produtora do 

filme Hoje eu quero voltar sozinho. Segundo o site da produtora: 

 

Formada em 2006 por jovens realizadores egressos da Escola de 

Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (ECA/USP), a 

Lacuna Filmes é uma jovem produtora audiovisual cujo currículo 

conta com mais de 150 prêmios recebidos ao redor do mundo, 

incluindo o Urso de Cristal no Festival de Cinema de Berlim. Seus 

filmes foram exibidos em importantes festivais internacionais como 

Festival de Cinema de Guadalajara e o Festival de Biarritz, além dos 

prestigiados festivais brasileiros de Brasília, Gramado, Paulínia e Rio 

de Janeiro (LACUNA Filmes, disponível em 

https://www.lacuna.film/produtora). 

  

O longa Hoje eu quero voltar sozinho tem 96 minutos de duração, em cores e 

tem classificação indicativa de 12 anos pelo “conteúdo sexual, drogas lícitas e 

linguagem inapropriada” (informações encontradas na capa do DVD). Integram o 

elenco principal, os atores Guilherme Lobo (Léo), Fábio Audi (Gabriel) e Tess Amorin 

(Giovana). 

 

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho já foi exibido em mais de 80 festivais, 

recebendo 44 prêmios. O filme foi vendido para 24 países, como 

EUA, França, Reino Unido e Hong Kong. Teve também uma 

extraordinária performance nos cinemas brasileiros. Lançado no Brasil 

em abril de 2014, em apenas 33 telas, vendeu mais de 206.000 

bilhetes, arrecadou mais de RS  2.000.000, ficou em 17º lugar no top 

20 de maiores bilheterias do ano e foi, segundo dados da Ancine, o 

melhor rendimento de ingresso por salas de exibição em 2014. O filme 

foi também o escolhido para representar o Brasil na disputa pelo 

Oscar de filme estrangeiro (LACUNA Filmes, disponível em 

https://www.lacuna.film/produtora). 

 

O filme contabiliza um total de 44 premiações7 (anexo 01), dentre elas duas 

categorias do Festival de Berlim de 2014, o FIPRESCI Prize - Melhor Filme da mostra 

                                                 
7
 Essa informação foi retirada do link <hojeeuquerovoltarsozinho.com.br/#!premios/c10fk> , último 

acesso 07 de agosto de 2015. 
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Panorama e Teddy Award - Melhor Filme com temática LGBT. No longa, o diretor 

reconta a narrativa do curta Eu não quero voltar sozinho (EU NÃO, 2010), 

aprofundando na personalidade dos protagonistas e acrescentando outros enredos. Dessa 

forma, além da sexualidade, o filme aborda questões referentes à amizade, à busca por 

independência, o primeiro beijo, o amor, bullying, entre outras. 

5.2 Sinopse 

A história do filme Hoje eu quero voltar sozinho (figura 07) se centra na 

personagem Léo (Guilherme Lobo), que é um adolescente em busca de independência. 

Seu círculo social gira em torno de uma mãe superprotetora, um pai compreensivo, uma 

avó muito presente e uma amiga inseparável, Giovana (Tess Amorim). É ela quem 

divide a primeira cena com o protagonista, na qual eles conversam na beirada da piscina 

sobre o fim das férias e as expectativas sobre romances e beijos. Logo nessa primeira 

cena descobrimos que Léo é cego.  

Todos os cenários nos remetem a uma realidade da classe média de um centro 

urbano: os protagonistas são brancos, vivendo em casas com boas estruturas (inclusive a 

amiga de Léo tem piscina), em um ambiente com pai e mãe muito presentes, no qual 

vislumbram possibilidades de intercâmbio, fazem excursões escolares em hotel-fazenda, 

frequentam cinema e não precisam trabalhar para sobreviver.  

 

FIGURA 07 – Cartaz alternativo do filme Hoje eu quero voltar sozinho 

 

FONTE: Lacuna Filmes (2014) 
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A cegueira de Léo se mostra como um fator presente na sua vida, mas que não o 

define. Apesar das piadas que sofre em decorrência da deficiência, ele é um jovem que 

quer se tornar independente dos pais, que vive em um ambiente escolar muito bem 

estruturado para incluí-lo e que pouco sofre com suas limitações. E, com a entrada de 

um garoto novo na escola, começa a experimentar um novo mundo. 

Gabriel (Fábio Audi) nos é apresentado na primeira cena da escola. A sala de 

aula mostrada tem modelo tradicional, com as carteiras enfileiradas, todos 

uniformizados e em silêncio, copiando o dever do quadro. A professora, negra, pede 

para que o novo aluno se sente na cadeira vazia, logo atrás de Léo. A partir daí, somos 

levados a conhecer esse menino novo que passa a fazer parte da vida de Léo e Giovana.  

A dupla passa a ser trio, e todos os dias eles voltam da escola para casa juntos. A 

professora de história solicita um trabalho que deve ser feito em duplas do mesmo 

gênero, ou seja, dois meninos ou duas meninas, quebrando o dueto inseparável e 

colocando Léo e Gabriel para fazerem o trabalho juntos. São os encontros para 

estudarem que aproximarão os meninos. Assim, eles vão dançar juntos no quarto de 

Léo, ir ao cinema, sair para ver o eclipse, estreitando a relação e criando maior 

intimidade. 

Hoje eu quero voltar sozinho é um filme muito sensível e delicado que utiliza de 

vários detalhes para cativar o público. É muito interessante notar os detalhes na 

caracterização dos cenários da casa e até mesmo o uso das luzes. O quarto de Léo tem 

uma decoração simples e surpresas que cativam quem as percebem, como uma inscrição 

em braile do seu nome ao lado da cama 

Primeiro sabemos que Léo gosta de Gabriel. Mas é este último que toma a 

iniciativa, roubando um beijo do amigo. Entre ansiedades, piadas homofóbicas, 

inseguranças e ciúmes, somos convidados a torcer por um amor que, afinal, é 

correspondido. Léo e Gabriel terminam o filme juntos. Um filme doce, leve, que 

possibilita vivenciar a alteridade e permite ampliar os significados sobre representação e 

identidade. 

 

5.3 Análise do filme 

Para melhor compreensão dos textos e das ideias aqui colocadas, optei por 

dividir a análise em cenas que se mostraram mais potentes de significados. Não busco a 
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totalidade da obra, o que seria impossível. Mas procuro, como a câmera, focar nas 

partes que elejo serem mais importantes, a fim de ver melhor aquilo que proponho. 

 

Alguns cientistas insistem em afirmar que ver é selecionar, isolar. 

Nenhuma visão de totalidade é concebível. Para ver, para ter certeza 

de que está vendo, você precisa diferenciar o objeto em foco de tudo o 

que o cerca e que nele interfere (CARRIÈRE, 2014, p. 61). 

 

Dessa forma, dividi as cenas por categorias de análise para que eu pudesse 

explorar ou amplificar os significados apresentados sobre algumas questões no filme. 

São elas: descobertas, deficiência visual, família, a busca por independência, o amor em 

outros sentidos, um amor correspondido e desconstrução da heteronormatividade.  

A análise que fiz não segue a linha narrativa do filme, não se prendendo a 

sequência das cenas, e sim nas categorias de análise proposta. 

 

5.3.1 Descobertas 

A primeira cena do filme mostra Léo e Giovana conversando na beira da piscina. 

Eles estão lamentando o fim das férias e a falta de drama na vida deles. Giovana quer 

um romance e questiona se Léo não vai beijar ninguém. Logo nesse primeiro momento 

a obra expõe o assunto da sexualidade e já sabemos como eles são inexperientes no 

assunto, principalmente Léo, que nunca beijou. 

 

 

FIGURA 08: Fotograma da primeira tomada do filme 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 



67 
 

 

A cena acontece na piscina, com os dois deitados e conversando. A primeira 

tomada (figura 08) é feita em câmera alta, em um plano zenital, enquadrando todo o 

corpo de Léo e o busto de Giovana. Desde seus primeiros diálogos, já somos induzidos 

a relembrar as descobertas da juventude, a iniciação à sexualidade, as questões que 

envolvem o primeiro beijo, o primeiro amor. 

Uma cena bem simbólica desse tempo de descobertas é quando mostra Léo 

tomando banho. Léo chega em casa e entra no banheiro. No fundo da cena toca uma 

música clássica e vemos o garoto treinar um beijo no box do chuveiro. Uma cena 

delicada, doce, sendo mais um elemento para compor a pureza do filme. Há um plano 

detalhe, com a câmera no perfil do rosto da personagem, enfocando sua boca contra o 

vidro do box e realçando suas espinhas do rosto (figura 09). Uma forma de buscar no 

espectador a empatia, a alteridade. Vendo essas cenas fica difícil não pensar nos tempos 

de adolescência, quando a ansiedade por beijar alguém pela primeira vez ocupava 

nossos pensamentos. 

 

FIGURA 09 – Fotograma de Léo no chuveiro 

 

Fonte: Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

 

A descoberta do primeiro amor e todas as inseguranças que vem junto com ele 

também são muito marcantes. A espera da ligação depois do primeiro beijo, a 

insegurança de saber se o sentimento é correspondido, o ciúme que sente a qualquer 

sinal de interesse de outras pessoas, a falta de tato ao lidar com o encontro posterior ao 

beijo, o nervosismo para tocar no assunto, a ansiedade pelos encontros, as descobertas 

de si e do mundo que vem com o contato com o outro. 
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5.3.2 Deficiência visual 

Não sabemos nos primeiros momentos que Léo é cego. Na primeira cena do 

filme, enquanto ele e Giovana conversam na piscina não há troca de olhares. Os dois 

estão deitados de bruços com os olhares direcionados à piscina. É somente quando 

Giovana entra debaixo da água deixando Léo falar sozinho que percebemos sua 

deficiência.  

Nas primeiras cenas na escola, algumas coisas chamam a atenção: o barulho da 

máquina de escrever em braile de Léo e seu aparente isolamento da turma, já que a 

única carteira desocupada é a que está atrás dele (figura 10).  

 

FIGURA 10: Fotograma de Léo sentado na sala de aula com sua máquina de braile 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

Na primeira cena na escola presenciamos um deboche contra Léo. A sua 

máquina de escrever faz um barulho quando o papel chega ao fim para sinalizar que 

precisa mudar de linha. Esse som é muito parecido com o som de um elevador. Quando 

estavam todos em silêncio e soa o barulho, um colega fala: “Sobe!”, e todos riem. A 

professora chama a atenção de Fábio, quem fez a piada, ameaçando colocá-lo perto de 

Léo para separar do seu amigo. Ele reclama, falando que se ele for sentar perto de Léo 

vai ter que “ficar fazendo favorzinho para ele”. Giovana entra na discussão para 

defender Léo e a professora expulsa Fábio de sala. É dessa forma que somos 

apresentados ao antagonista do filme. 

Apesar disso, é possível admitir que Léo participa de um contexto social muito 

inclusivo. O braile faz parte da rotina escolar, seja por sua máquina na sala de aula ou 

dos livros em braile usados quando vai estudar com Gabriel. O protagonista não deixa 
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de fazer atividades porque é cego: vai na excursão da escola, tem smartphone adaptado, 

caminha sozinho, pode fazer intercâmbio e inclusive anda de bicicleta. 

Em uma cena, numa das alusões ao título do filme, Léo insiste em voltar sozinho 

para a casa da avó, pra onde ele ia todas as quartas-feiras depois da aula, mesmo com 

Giovana oferecendo para acompanhá-lo. Nesse momento Léo novamente é importunado 

por Fábio e seus amigos, que faz movimentos com as mãos ao redor do rosto do garoto 

cego só para fazer os meninos ao redor rirem. 

 Essa brincadeira faz com que Léo caia no chão, deixando Fábio preocupado e, 

talvez, até arrependido. Para o crítico de cinema Pablo Villaça, o filme é sensível até 

mesmo ao tratar seus antagonistas. Segundo ele,  

 

embora antipático e capaz de certa crueldade, Fábio (o líder 

dos bullies), por exemplo, parece agir mais por imaturidade do que 

por pura maldade – e é notável como, em certo momento, ele 

ridiculariza Léo ao agitar as mãos diante de seu rosto, mas logo se 

assusta quando o garoto tropeça e cai, indicando que jamais havia sido 

sua intenção machucá-lo (VILLAÇA, 2014, s/p). 

A figura de Fábio é muito crível e pode ser percebida na maioria das escolas 

onde estudam adolescentes, assim como outras personagens da história. Mas isso não 

impede que ele faça piadas mais maldosas, como o que acontece na festa da Karina. 

Fábio coloca um cachorro para Léo beijar achando que é uma menina. É a cena de 

bullying mais dolorosa do longa, em que não é só Fábio e seu grupo que importunam 

Léo. Outras pessoas também compactuam com o episódio ao deixarem que aquilo 

aconteça. É a cena mais dolorosa porque ali sentimos toda a fragilidade e desamparo de 

Léo, em um momento em que sua cegueira é uma desvantagem e usada para humilhá-lo. 

Quem resgata o menino da situação é Giovana. Em toda sua inocência, por não se dar 

conta do que estava acontecendo, o garoto ainda repreende a amiga que sai irritada de 

cena. 

No convívio que começam a ter, Léo e Gabriel vivenciam situações inusitadas. 

Quase não vemos a pesquisa para a escola sendo feita. Os encontros para estudo são 

também tempo para se conhecerem, fazerem outras atividades juntos. Alguns 

acontecimentos em que Gabriel esquece a deficiência de Léo (chamando-o para ir ao 

cinema, para ver o eclipse ou perguntando se viu um “vídeo do gatinho”) demonstram 

que isso é mero detalhe na relação dos dois e não interfere nas atividades que eles fazem 
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juntos. Apesar das limitações de Léo, isso não faz com que Gabriel o trate como 

'coitadinho' e não impede os dois de irem a lugares que, antes, o menino cego não ia.  

Essa nova perspectiva ao tratar da deficiência desconstrói o que prevalece na 

representação dessas pessoas no cinema. Os filmes em que as pessoas com deficiência 

são parte da trama mostram, quase que exclusivamente, o processo que eles/elas 

enfrentam na superação de desafios e preconceitos, limitando, muitas vezes, esses 

personagens à sua deficiência (GRAMMONT, 2017). Essas pessoas são representadas 

numa perspectiva ingênua, que se pauta na vitimização e, são, na maioria dos casos, 

representadas de forma quase que assexuada. Dessa forma, o filme acaba por subverter 

essa representação. Afinal, Léo não é em nenhum momento vitimizado e sua cegueira é 

apenas uma das características da personagem. Ele não é só cego, é um adolescente 

comum, que tem uma vida social, gosta de música clássica, quer fazer intercâmbio, tem 

preguiça da escola e pode se apaixonar. 

5.3.3 Família 

Já na segunda cena do filme, somos apresentados à família de Léo: na mesa do 

lanche da tarde, ele se senta acompanhado por seu pai e sua mãe (figura 11). Nesse 

momento, já conhecemos a personalidade superprotetora da mãe. Ela repreende Léo por 

ele não ter passado protetor solar e estar queimado de sol. Também chama sua atenção 

por ficar balançando na cadeira. É difícil encontrar momentos no filme em que a mãe 

aparece em cena de forma menos tensa, mais relaxada, que não seja para repreender o 

filho. 

 

FIGURA 11 – Fotograma da família de Léo 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 
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Em algumas cenas, há troca de olhares entre os pais, numa comunicação 

invisível para Léo, um uso de poder desleal. No entanto, o pai se mostra muito afetuoso 

e presente, conversa muito com o filho, quer saber sobre seu cotidiano e tem prazer em 

ouvi-lo. Esse pai participante também é, de certa forma, uma representação subversiva 

já que muitos filmes retratam o pai como sujeitos distantes e mal-humorados. O pai de 

Léo é uma figura importante na vida do garoto. Em uma das cenas mais lindas do longa, 

presenciamos uma conversa sincera e cheia de empatia do pai em relação ao filho. 

Enquanto ensina Léo a se barbear, ele compreende a vontade do garoto de fazer 

intercâmbio, mas alerta o filho que se ele espera, assim, fugir das discussões em família, 

esse não é o caminho.  

Outra figura familiar presente na vida de Léo é sua avó, Maria, com quem ele 

passa as tardes nas quartas-feiras. Eles têm uma relação muito próxima. Nesse primeiro 

encontro mostrado na tela, Léo pergunta para ela como foi sua saída da casa de seus 

pais, questionando sobre essa possibilidade também para ele. Léo vive em um lar 

protegido, que o fez muito ingênuo sobre uma sociedade que não é inclusiva. Por outro 

lado, ele se mostra muito confiante diante de suas possibilidades, não se deixando abater 

ou vitimizar por causa de sua condição. Ora, assim como qualquer outra pessoa, ele 

também pode arrumar um emprego e ser independente. 

A mãe é a personagem mais protetora na vida de Léo. Tem uma postura firme 

em relação ao intercâmbio e só aceita que o filho participe da excursão depois de ligar 

para a escola. Da mesma forma, também se mostra uma pessoa invasiva ao abrir a porta 

do quarto do filho sem bater, como na cena em que Léo ensina Gabriel a ler em braile.  

Dito isso, é preciso reconhecer que o amparo familiar na vida de Léo é fator 

decisivo para sua inclusão social, seja porque é cego ou porque é homossexual. É claro 

que sua cegueira faz dele um adolescente mais vigiado e protegido, o que é 

compreensível. E um diálogo entre mãe e filho revela como a questão da 

homossexualidade também não é tabu. Em uma das cenas em que Léo está gripado no 

quarto, ele e a mãe conversam sobre a não vontade do garoto de ter filhos. A fala da 

mãe, sem distinção de gênero, é inclusiva, e tenta convencer o filho de que ele pode 

mudar de opinião, pode adotar. Até o uso dos termos parece revelar que ela já sabia 

sobre a orientação sexual de Léo. 
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5.3.4 A busca por independência 

O título do filme já é uma alusão a um dos temas retratados na trama: Hoje eu 

quero voltar sozinho revela um eu que pretende fazer o caminho de volta 

desacompanhando. O advérbio hoje remete à ideia de que ele sempre volta com alguém 

e que hoje ele quer voltar sozinho. Essa busca por autonomia e independência talvez 

seja a maior luta que as pessoas com deficiência vivenciam no seu cotidiano. E é 

também uma busca de Léo. 

Ele insiste em ir à casa da avó sozinho, procura uma agência de intercâmbio para 

morar em outro país, conversa com a avó sobre a possibilidade de sair de casa e viver de 

seu trabalho. Nessa última cena, o garoto chega a, inclusive, ser muito ingênuo em 

relação as suas vontades, numa inocência juvenil de quem pensa que pode tudo. Mas 

será que não pode? 

Léo cresceu em um meio privilegiado e, apesar dos excessos de cuidado da mãe,  

não é impedido de frequentar os lugares comuns a qualquer jovem: seja na escola, no 

cinema, na excursão da turma, na piscina, na lanchonete ou numa festa. Sua vida faz 

dele uma pessoa cheia de possibilidades, que também sonha com um futuro em que 

possa ser independente e livre.  

 

5.3.5 O amor em outros sentidos 

Como retratar a “visão” de um cego no cinema? Num lugar onde a visão, mais 

que os outros sentidos, é tão necessária? Seria possível colocar o espectador na posição 

dessa personagem que enxerga por outros sentidos? Somos, pelo filme, conduzidos a 

adentrar um mundo onde tato e audição, especialmente, são destacados no foco da 

câmera. 

O primeiro toque que acontece entre os meninos é quando Gabriel põe a mão 

nos ombros de Léo, se aproxima e pede uma borracha emprestada. A forma como a 

tomada é filmada, enquadrando os meninos na tela, foi feita para enfatizar esse 

acontecimento, para o espectador sentir, de alguma forma, aquele toque.  

No decorrer do filme esse toque será realçado quando Gabriel passa a ser o guia 

de Léo. A primeira vez que isso ocorre é quando eles voltam da casa da Giovana, depois 

de um dia na piscina, e mesmo com a garota insistindo para levar Léo para casa, eles 
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relutam para voltar só os dois. Para ser guia, é preciso que Léo segure no braço de 

Gabriel e este possa conduzi-los. Depois dessa primeira vez como guia, Gabriel 

assumirá esse posto, mesmo com olhares de ciúmes de Giovana.  

O contato físico acontecerá em outros momentos e será um elemento a mais para 

aproximar os meninos. Como quando Léo ensina braile para Gabriel, quando Gabriel 

espalha protetor solar no amigo, quando explica sobre o eclipse usando pedras e tocando 

no rosto e nas mãos de Léo. O tato também se mostra um componente de descoberta do 

desejo e prazer com o próprio corpo quando, logo após o eclipse, Léo se masturba 

cheirando o moletom do amigo. É também depois do segundo beijo entre os garotos que 

Léo, através do tato, conhecerá o rosto de Gabriel. 

Na primeira cena em que Gabriel aparece, o primeiro foco é na orelha de Léo, 

para depois conhecermos o menino novo da escola. Dessa forma, nosso primeiro 

contato com Gabriel é como acontece para Léo, através do som da sua voz: “Aqui é o 

211?”. A trilha sonora do filme já é um convite para aguçar a audição dos espectadores. 

O gosto peculiar por música clássica de Léo ou as canções pop de Gabriel, vão 

compondo uma trilha sonora suave, como todo o filme. Um exemplo marcante é a cena 

em que Gabriel ensina Léo a dançar ao som de Tere’s too much Love, de Belle e 

Sebastian (figura 12). 

 

 

FIGURA 12 – Fotograma de Gabriel e Léo dançando 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 
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Em um dos encontros para fazerem o trabalho da escola, Gabriel convida Léo 

para irem ao cinema. E acontece o seguinte diálogo: 

 

Gabriel: Muita preguiça de fazer esse trabalho! A gente podia ir ao 

cinema! 

Léo: Cinema? 

[Gabriel põe a mão no rosto como que lembrando que Léo é cego] 

Gabriel: Desculpa, Léo! Eu juro que eu vou me acostumar. 

 

A cena já corta com eles no cinema, em primeiro plano, Gabriel com os olhos 

fixos na tela e Léo ao seu lado. A luz é baixa, como nas salas de cinema. O som sugere 

um filme de terror. Léo tem uma audiodescrição exclusiva do filme: a imagem corta 

para o plano detalhe na boca de Gabriel, que vai contando o que acontece na história. 

Depois, no mesmo plano, há um desfoque na imagem e o ouvido de Léo aparece em 

cena, ouvindo a voz de Gabriel. A tomada que se segue enquadra, agora, os outros 

assentos do cinema, revelando a presença de outros poucos espectadores (figura 12). 

Gabriel vai contando a história, de suspense, aos risos compartilhados com Léo, 

causando incômodo numa pessoa, que pede silêncio, e os dois acham graça. Todos esses 

elementos vão compondo uma cena de muita intimidade entre os dois. Vários sentidos 

são acionados: tato, olfato, audição.  

 

 

 

FIGURA 13: Fotograma da cena do cinema 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 
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Em outras cenas também somos convidados a “olhar através dos sons”: como a 

cena em que ouvimos os gritos e risos de Karina e Gabriel na piscina do acampamento, 

enquanto o quadro está no rosto de Léo. Carrière (2014) fala do poder do não visto, 

especial no cinema. Não precisamos ver tudo porque podemos imaginar. Na cena da 

piscina só ouvimos os gritos animados dos adolescentes e o barulho da água. O que 

vimos é o rosto de Léo, a cena através da perspectiva do protagonista cego, na qual 

outros sentidos são acionados para imaginarmos o que acontece diante do menino que, 

assim como nós, não vê o que acontece.  

Mesmo não enxergando, Léo consegue ver Gabriel através de outros olhares, 

como o de Karina, quando ela menciona algumas vezes os “cachinhos” do garoto, e 

principalmente o de Giovana, que logo nas primeiras cenas com Gabriel na escola já 

menciona sobre a beleza do garoto novo. 

É interessante notar como durante toda a obra o diretor explorou bem os recursos 

cinematográficos para aludir à percepção de mundo de Léo. Os toques, sons, cheiros são 

enfatizados por movimentos de câmera, angulações, planos, remetendo ao ponto de 

vista de quem não vê. Percebemos, então, a descoberta do amor em outros sentidos. 

5.3.5 Um amor correspondido 

Alguém abre a porta da sala e temos um plano detalhe: só a orelha de Léo 

aparece em cena, com o fundo desfocado. A audição é acionada para ouvir a chegada do 

novo aluno: “Aqui é o 211?”. O foco agora é na personagem que entra na sala e vai se 

sentar logo atrás de Léo (figura 14). A professora o apresenta para a turma e, assim, 

conhecemos Gabriel.  

Figura 14: Montagem com fotogramas da cena de chegada do Gabriel na escola 

 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 
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Em pouco tempo, Gabriel, o menino novo, é inserido no grupo de Giovana e Léo 

e passa a voltar do colégio com eles. A dupla passa a ser trio e aos poucos vamos 

conhecendo melhor o menino, que veio do interior de São Paulo e mora com o pai e o 

irmão. 

Na escola, a professora passa um trabalho sobre a Grécia antiga, que deverá ser 

feito por duplas de duas meninas ou de dois meninos. Destaco essa cena porque ela é 

decisiva na narrativa: é a partir da formação da dupla de trabalho entre Léo e Gabriel, 

que os dois ficarão mais próximos, sozinhos. 

Com a justificativa de estudarem para fazer o trabalho, vários encontros entre os 

dois passam a acontecer. O quarto de Léo se torna um dos principais cenários desses 

encontros. E na intimidade de Léo, Gabriel vai oferecendo e descobrindo um novo 

mundo: quer saber como é ser cego, tenta aprender braile, ouve as músicas que Léo 

gosta, mostra outras, ensina o amigo a dançar, leva ele ao cinema e pra ver o eclipse. 

Na volta do eclipse é que começa a se revelar que essa relação não é somente de 

amizade. Pelo menos para Léo, que ao chegar em casa veste o moletom esquecido de 

Gabriel e se masturba sentindo o cheiro do garoto, revelando seus sentimentos para o 

público. A cena anterior já nos dava uma pista de um possível romance. Eles voltam 

para a casa na bicicleta conduzida por Gabriel enquanto Léo se equilibra no suporte das 

rodas, apoiando as mãos nos ombros do amigo. É um caminho no escuro da madrugada, 

iluminada pelos postes, em que só os dois movimentam a paisagem vazia de pessoas e 

rodeada por árvores, carros parados e casas de luzes apagadas. O som não-diegético traz 

a música Vagalumes cegos, de Cícero que ilustra esse momento que precederá um 

romance: “Nem sei dessa pressa toda, dessa gente toda, meios-dias feios, desses dias 

chatos (...) fica por aqui, vem cuidar de mim, vamos ver um filme...” (CÍCERO, 2011). 

A proximidade dos dois começa a chamar a atenção de algumas pessoas da 

escola e os dois passam a ser alvo de piadinhas sobre uma suposta relação romântica. 

Mas é somente na festa da Karina que somos surpreendidos com o amor correspondido 

de Gabriel. É nessa festa que acontece o primeiro beijo (figura 15).  
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FIGURA 15 - Gabriel beija Léo 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

 

Depois de, mais uma vez, Léo sofrer uma tentativa de bullying (dessa vez por 

conta da cegueira) e Giovana conseguir resgatá-lo da situação, ela leva o amigo para 

fora da casa e o chama pra ir embora. Ele reluta e Giovana vai embora quando Léo fala 

que não sabe se pode confiar nela. Então Gabriel sai da casa e encontra com Léo do lado 

de fora: 

Gabriel: Cadê a Giovana? 

Léo: Foi embora [Léo tateando a porta pra entrar de novo, o que 

Gabriel impede] 

Gabriel: Vamos embora também Léo... 

Léo: Por quê? A festa está ótima, Gabriel! Você quer dá uma de 

Giovana também? Porque você não vai atrás da Karina?  

Gabriel: Sério, Léo, vamos embora. Já está tarde... [Gabriel pondo a 

mão no ombro de Léo] 

Léo [irritado]: Gabriel eu não entendo. Primeiro você me arrasta pra 

festa, agora você quer me arrastar pra fora dela? O que está 

acontecendo? [pausa] Responde Gabriel! 

Gabriel: Por que você está falando comigo assim, cara? Por que você 

está tão nervoso? 

Léo: Porque sim! [gritando] Porque fica todo mundo querendo me 

controlar e ninguém quer que eu beije ninguém! 

[Gabriel põe as mãos no rosto de Léo e dá um rápido beijo.] 

 

O primeiro plano mostra a cara de assustado de Léo, enquanto Gabriel sai de 

cena. A próxima tomada mostra Gabriel fugindo de bicicleta, em plano meio conjunto, 

com a câmera acompanhando o movimento em travelling. Há um jogo de luzes e 

sombras, efeito dos postes de luz na rua à noite, que às vezes ofusca ou realça o rosto do 

menino, que parece estar assustado, angustiado, com olhos arregalados e expressão 
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dura. Toda a composição do quadro sugere as emoções confusas que Gabriel parece 

vivenciar naquele momento. 

A surpresa do momento é instigante. Será que teríamos a mesma reação se fosse 

um casal heterossexual? Será que a forma como reagimos é pela surpresa de um amor 

correspondido quando esperamos que isso não aconteça? Esperamos que o garoto cego 

seja mais um que sofre pelo primeiro amor não correspondido nos conformando a mais 

um clichê de histórias desse tipo?  

Depois desse beijo, acompanhamos a ansiedade de Léo esperando por uma 

ligação, com os pensamentos inquietos. Os garotos só vão se encontrar no 

acampamento, quando Gabriel desviará do assunto, alegando que não se lembra de nada 

da festa da Karina, porque bebeu muito. Ao desviar do assunto, o relacionamento deles 

continua como antes, como se nada tivesse acontecido.  

No acampamento os dois são inseparáveis. Ao saírem da piscina, eles vão tomar 

banho sozinhos, depois de Léo relutar para não usar o chuveiro junto com outros 

meninos. Nessa cena, quando Léo tira a bermuda, percorremos, pelo olhar de Gabriel, o 

corpo do protagonista. Nesse momento, Gabriel tem uma ereção, que é mostrada de 

forma muito sutil pela forma como o garoto fica constrangido, mesmo com Léo não 

enxergando a situação.  

Ainda no acampamento, Léo confessa para Giovana seus sentimentos em relação 

a Gabriel. Ela não sabe lidar com a situação e, por isso, deixa o amigo sozinho. Eles só 

vão se reencontrar na casa de Léo, quando ela o visita. Ela pergunta se o amigo está 

melhor, visto que pegou uma gripe, e logo entra no assunto: “então quer dizer que você 

gosta do Gabriel?”. Ela pede desculpas por ter ignorado o assunto e vai se sentar com o 

amigo. Justifica dizendo que teve aquela reação porque nunca tinha imaginado o Léo 

desse jeito. E nessa conversa, Giovana demonstra que quer ver os dois juntos: “acho que 

vocês formariam um casal bonitinho”. 

Na volta da escola, Giovana fala pra Gabriel ir visitar o Léo. “Você devia dar 

uma passada lá na casa dele. Hoje é quarta, ele está lá sozinho”. Nesse momento, os 

dois trocam olhares muito significativos, revelando para Gabriel que Giovana sabe 

sobre eles (figura 16).  
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FIGURA 16: Troca de olhares de Giovana e Gabriel 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

 

Então, Gabriel vai à casa de Léo. Lá, os dois conversam sobre os acontecimentos 

do acampamento e Gabriel esclarece que ele não ficou com a Karina, que os dois só 

estavam bebendo juntos. Então, Léo pressiona Gabriel, relembrando que na festa da 

Karina ele deveria ter bebido muito para não se lembrar de nada, já que no 

acampamento, onde ele também bebeu, isso não aconteceu. Nesse momento, os dois 

estão no quarto de Léo, ele sentado numa cadeira, à direita da tela, e Gabriel a sua 

frente, também sentado, quando acontece o seguinte diálogo: 

 

Léo: Mas, Gabriel, por que você não ficou com ela [Karina]? 

Gabriel: Então, [pausa, ela se levanta e fica encostado na mesa do 

computador, ao lado de Léo] é que na verdade [pausa] eu gosto de 

outra pessoa... 

Léo: Eu conheço essa pessoa? 

Gabriel: Conhece.  

Léo: E ela gosta de você também? 

Gabriel: Não sei se do mesmo jeito que eu gosto dela, sabe? [nesse 

momento há um corte na tomada e a câmera vai para o rosto de Léo] 

Na verdade eu até já dei um beijo nessa pessoa, mas foi só um selinho, 

sabe? Coisa rápida. [Léo sorri e há uma nova tomada, agora no 

Gabriel] Mas aí eu fiquei com vergonha, eu não falei nada, ela 

também não. Aí achei melhor desistir [pausa, Léo se levanta. Gabriel 

percebe e fica de frente pra ele. O plano agora é americano]. Léo, se 

você roubasse um beijo de alguém, como é que você faria para 

devolver?  

 

Há uma pequena pausa. Léo tira as mãos do bolso, o quadro se modifica em 

primeiro plano, ele põe as mãos no rosto de Gabriel e o beija. Dessa vez é um beijo mais 
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intenso e demorado (figura 16). Há um deslocamento para o primeiríssimo plano. O 

beijo termina e os dois ficam se “olhando”, Gabriel para Léo e Léo tateando o rosto de 

Gabriel. Os dois sorriem e se abraçam. Um amor correspondido.  

 

FIGURA 17: Beijo entre Léo em Gabriel 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

 

 

5.3.6 Desconstruindo a heteronormatividade 

A questão da sexualidade está intrínseca ao mundo juvenil. É difícil encontrar 

algum filme com protagonistas jovens no qual o tema não é tratado, mesmo que 

subentendido. Juventude é um tempo de descobertas do prazer sexual, acompanhado  

pelas primeiras experiências com esse mundo: o primeiro beijo, o primeiro amor, a 

primeira relação sexual, a primeira rejeição.  

No primeiro diálogo do filme, na cena da piscina, na qual Giovana e Léo 

conversam, o assunto da sexualidade já é colocado. Ele é central em todo o filme, e 

somos levados a entender as descobertas de Léo sobre essa questão. A forma natural 

como o enredo coloca a homossexualidade pode ser analisada através dos detalhes com 

que o tema é tratado. 

Quando sabemos que Léo gosta de Gabriel, explícito na cena da masturbação 

com o moletom do amigo, esse sentimento é vivido pelo protagonista de forma natural, 

sem culpa, questionamentos ou angústias. Não é um sentimento proibido para Léo e por 

isso não é reprimido, pelo menos na intimidade do garoto.  



81 
 

 

Na festa da Karina, quando acontece o primeiro beijo entre os dois, vemos que é 

Gabriel quem parece ter mais dificuldades em lidar com esses sentimentos, apesar de ter 

tomado a iniciativa. Ao roubar o beijo de Léo, o garoto sai às pressas, correndo com sua 

bicicleta em um momento solitário, quando seu rosto revela confusão, angústias, 

espanto. Talvez seja ele pensando nas consequências que o beijo pode trazer, sofrendo 

pela insegurança por não saber se é correspondido ou por imaginar como as outras 

pessoas podem reagir. 

Antes do beijo acontecer, Gabriel e Léo voltam sozinhos da escola. Na saída, 

eles passam pelo Fábio, colega de sala que importuna o Léo: “Aí Leonardo, namorado 

novo?”, pergunta em meio a deboches. Léo para, ofendido, e Gabriel fala pro amigo 

deixar pra lá, mas Léo responde apontando o dedo médio. Então Fábio diz: “Nossa, até 

que tá te fazendo bem o rapaz, tá ficando macho!”. Esse foi a primeira de outras piadas 

feitas por esse mesmo menino sobre a sexualidade dos dois. É interessante notar como a 

heterossexualidade é vigiada. Segundo Nolasco, 

 

no que se refere à preferência sexual, um menino vive sob vigilância 

contínua, para que se saiba quão determinado é com relação à sua 

escolha. Excluídas as manifestações de força física e violência, 

qualquer possibilidade de demonstração de ternura, carinho ou dor é 

diretamente associada a uma dúvida sobre a escolha sexual (apud 

ALTMAN, 1998, p. 83). 

 

É interessante ressaltar que Giovana sempre voltou com o Léo e a ofensa sofrida 

por ela foi por ser guia do amigo (Fábio a chama de bengala humana e cão guia, na 

primeira cena na sala de aula). Nenhum dos agressores insinuou que os dois (Léo e 

Giovana) estivessem juntos, porque, se isso acontecer, é “natural” e não é ofensa. Louro 

afirma que 

 

(...)uma forma de sexualidade é generalizada e naturalizada e funciona 

como referência para todo o campo e para todos os sujeitos. A 

heterossexualidade é concebida como “natural” e também como 

universal e normal. Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos 

tenham uma inclinação para eleger como objeto de seu desejo, como 

parceiro de seus afetos e de seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. 

Consequentemente, as outras formas de sexualidade são constituídas 

como antinaturais, peculiares e anormais. É curioso observar, no 

entanto, o quanto essa inclinação, tida como inata e natural, é alvo da 
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mais meticulosa, continuada e intensa vigilância, bem como do mais 

diligente investimento (LOURO, 2015, p. 16-17). 

 

As ofensas sofridas por Léo e Gabriel só fazem sentido a partir do momento em 

que a sociedade aceita que a heterossexualidade é algo natural e, principalmente para os 

homens, qualquer suspeita sobre seu desvio deve ser censurada ou, então, serão objeto 

de deboche. A heteronormatividade vigia os corpos. 

Mesmo assim, é possível dizer que o filme desconstrói a visão heteronormativa. 

Na saída da escola, os três caminham juntos, Léo segurando o braço de Gabriel, que o 

guia. Em plano meio conjunto, a câmera panorâmica acompanha os três. Nessa mesma 

tomada, Fábio e seus amigos entram no quadro, desfocados. Ele, então, mexe com os 

garotos: “Olha só, namoro está firme mesmo, hein, Leonardo?!”. Sem olhar pra trás, os 

três param. A tomada enquadra, rapidamente, Fábio e seus amigos, em plano americano. 

Depois, em primeiríssimo plano, a câmera acompanha a mão de Léo se deslocando do 

braço para a mão de Gabriel, que é entrelaçada à sua. O quadro volta para Fábio, e todos 

começam a rir do agressor (“se fodeu otário!”). Com o quadro novamente nos três em 

plano médio, Giovana e Gabriel olham pra trás, também rindo de Fábio (figura 18). 

Nesse momento a linguagem cinematográfica conseguiu sintetizar, da melhor forma, o 

que nenhum discurso falado conseguiria: o sentimento de liberdade, orgulho, 

resistência, amor. Léo não quer mais voltar sozinho8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 O final do filme Hoje eu quero voltar sozinho traz uma referência ao curta Eu não quero voltar sozinho. 

Na tela aparece o título do filme e depois seu início é trocado: O “hoje” é riscado e depois do “eu” é 

acrescentada a palavra “não”, formando o título do curta (“Hoje eu não quero voltar sozinho”). A pequena 

mudança no nome dos produtos fílmicos indicam a relação das obras, que apesar de serem diferentes 

mantém uma ligação. O nome do filme de 2014 também sinaliza uma mudança de atitude da personagem 

principal que, no longa, busca por independência.  
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FIGURA18: Cena da saída do colégio 

 

FONTE: Filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) 

 

Esse filme coloca a representação da sexualidade como uma construção social, e 

não um dado natural. Um aspecto bem significativo é que em nenhum momento há a 

nomeação dos protagonistas como homossexuais. Aliás, durante o filme inteiro 

nenhuma palavra referente à orientação sexual é pronunciada: nenhuma fala contém as 

palavras gay, homossexual, heterossexual, ou qualquer outra. Esse posicionamento do 

roteirista frente a esses termos rompe com a ideia de que é preciso ter uma identidade 

sexual fixa, que precisa ser nomeada. 

 

O discurso político e teórico que produz a representação 'positiva' da 

homossexualidade também exerce, é claro, um efeito regulador e 

disciplinador. Ao afirmar uma dada posição-de-sujeito, supõe, 

necessariamente, o estabelecimento de seus contornos, seus limite, 

suas possibilidades e restrições (LOURO, 2001, p. 544).  

 

Na nossa sociedade, quem desvia da norma (heterossexual) precisa demarcar sua 

posição (como gays, lésbicas, bissexuais...). “Ao classificar os sujeitos, toda a sociedade 

estabelece divisões e atribui rótulos que pretendem fixar identidades. Ela define, separa 

e, de formas sutis ou violentas, também distingue e discrimina” (LOURO, 2015, p. 15 e 

16). Assim, ao escolher não usar termos como gay ou homossexual, o filme rompe com 

a lógica binária (homossexual/heterossexual), desconstruindo um discurso hegemônico. 

Para Louro (2001), 
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uma abordagem desconstrutiva permitiria compreender a 

heterossexualidade e a homossexualidade como interdependentes, 

como mutuamente necessárias e como integrantes de um mesmo 

quadro de referências. A afirmação da identidade implica sempre a 

demarcação e a negação do seu oposto, que é constituído como sua 

diferença. Esse 'outro' permanece, contudo, indispensável. A 

identidade negada é constitutiva do sujeito, fornece-lhe o limite e a 

coerência e, ao mesmo tempo, assombra-o com a instabilidade. Numa 

ótica desconstrutiva, seria demonstrada a mútua 

implicação/constituição dos opostos e se passaria a questionar os 

processos pelos quais uma forma de sexualidade (a 

heterossexualidade) acabou por se tornar  norma, ou, mais do que isso, 

passou a ser concebida como 'natural' (LOURO, 2001, p. 549). 

 

Ao não nomear a sexualidade dos protagonistas, o filme propõe uma nova 

perspectiva, que não hierarquiza as escolhas sexuais. A lógica binária produz efeitos de 

dominação, classificação e exclusão. Ao romper esse discurso, o filme humaniza as 

relações, colocando todos em pé de igualdade, pelo menos no que se refere às escolhas 

sexuais. 

A pedagogia cultural que atua nesse filme consegue desconstruir uma lógica 

heterossexual normativa, possibilitando vislumbrar outras formas de viver e amar, de 

existir. Para Stuart Hall (2014): 

 

as identidades parecem invocar uma origem que residiria em um 

passado histórico com o qual elas continuariam a manter ‘uma certa 

correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a questão da 

utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a 

produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 

tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou 

“de onde nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós 

podemos nos tornar”, “como nós temos sido representados” e “como 

essa representação afeta a forma como nós podemos representar a nós 

próprios” (HALL, 2014, p. 108-109). 

 

Assim, a representação dos sujeitos nessa trama aborda a questão da construção 

da identidade de maneira muito mais potente, valorizando a diferença e trazendo-a de 

forma mais afinada com os discursos produzidos nos movimento sociais. Uma 

representatividade LGBT afirmativa na cultura. 

Para Martín-Barbero (2015), vivemos um tempo em que as instituições políticas 

tradicionais estão sendo questionadas fortemente e a forma como a sociedade latino-

americana tem reivindicado uma nova postura política é através da cultura. O cultural 
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tem ganhado espaço como forma de luta e resistência política. O filme Hoje eu quero 

voltar sozinho trata de uma questão política de forma muito concisa, precisamente por 

ser uma obra leve e sensível, mas que não deixa de se posicionar, e, por isso, se torna 

muito importante para desarmar discursos tradicionais conservadores. A obra utiliza a 

linguagem cinematográfica para vivenciarmos um posicionamento diferente do qual 

ocupamos, ou mesmo para nos identificarmos naquele lugar, numa experiência radical 

da alteridade. 

A cena final é uma imagem de Léo pedalando a bicicleta enquanto Gabriel se 

equilibra no pedal dando as direções. Ao fundo o som de There’s too much love, música 

tema do filme. Essa composição nos remete a uma fala de Léo no meio do filme, 

quando ele está ensinando braile para Gabriel, que fala que é impossível aprender. Na 

cena, Léo responde que impossível mesmo seria ele andar de bicicleta. Contra todas as 

expectativas, como uma possibilidade quase improvável, o diretor encerra o filme 

mostrando que coisas impossíveis também podem acontecer. E apesar de todo ódio, de 

toda manifestação fascista que vivenciamos, “há muito amor por aí nos dias de hoje”9 

(BELLE E SEBASTIAN, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Tradução do trecho “There’s too much love to go around thiese days” da música tema do filme. 
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6 RECEPÇÃO DO FILME 

A fim de ampliar os sentidos e significados sobre o longa, fiz uma exibição do 

filme Hoje eu quero voltar sozinho (HOJE, 2014) em uma escola estadual do município 

de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. Assim, trago um relato do momento da 

exibição, um pequeno perfil cinematográfico do grupo e exponho algumas falas que me 

pareceram mais potentes para ampliar o olhar sobre o filme e entender os efeitos que a 

obra causa nesses jovens. É preciso salientar que foi um momento mais informal, sem 

presença de outros adultos a não ser a minha, onde os jovens tiveram total liberdade 

para se expressarem. Da mesma forma que não houve muitos direcionamentos para a 

conversa porque a intenção era que eles pontuassem as cenas/situações/temas do filme 

que quisessem e achassem importante expor. 

Para entender o lugar do espectador nesse processo, é importante posicionar esse 

estudo sobre o conceito de receptor aqui utilizado. O início dos estudos sobre recepção 

considerava os sujeitos do outro lado da tela como seres passivos, prontos para 

receberem informações sem qualquer julgamento sobre tudo aquilo que viam. “Pensava-

se que o receptor é alguém que recebe passivamente os conteúdos das mensagens 

transmitidas naqueles artefatos e que tem sua atividade intelectual bloqueada pela 

sutileza e pela complexidade da linguagem audiovisual” (DUARTE, 2009, p. 54). Mas 

por volta dos anos 1980 aconteceu uma virada nessas teorias, que passaram a considerar 

os espectadores como parte da obra, como sujeitos que dialogam com ela e, portanto, 

como interlocutores.  

Assim, o que acontece é uma interação entre produtores e consumidores, um 

diálogo, e não uma imposição de sentidos de um sobre o outro. Para Rancière (2012), 

essa nova postura acontece quando começam a questionar a questão do olhar, que 

também é uma ação 

 

que confirma ou transforma essa distribuição das posições. O 

espectador também age, tal como o aluno ou o intelectual. Ele 

observa, seleciona, compara, interpreta. Relaciona o que vê com 

muitas outras coisas que viu em outras cenas, em outros tipos de 

lugares. Compõe seu próprio poema com os elementos do poema que 

tem diante de si. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, 

furtando-se, por exemplo, à energia vital que esta supostamente deve 

transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura 

imagem a uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Assim, 
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são ao mesmo tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do 

espetáculos que lhes é proposto (RANCIÈRE, 2012, p. 17). 

 

Dessa forma, é preciso reconhecer que a pedagogia cultural, como qualquer 

forma de educação, exige um diálogo mútuo entre obra e interlocutores. Um filme, para 

nos tocar, precisa dialogar com nossos sentimentos, emoções, pensamentos. É preciso 

garantir algum envolvimento de qualquer natureza para que a obra faça sentido. 

A intenção ao passar o filme para esses jovens era ampliar as percepções sobre a 

obra, assim como buscar compreender como o produto é recebido por esses sujeitos 

situados em um contexto específico, com idades equivalentes às personagens da 

história. Além de assinalar as percepções desses jovens enquanto assistiam ao filme, 

trago alguns trechos da conversa que tivemos sobre a obra cinematográfica. Suas 

impressões se mostraram potentes de sentidos e com argumentos eficazes. Houve 

consenso nas falas, que se mostraram muito inclusivas e afinadas com os discursos 

promovidos nos movimentos sociais.  

 

6.1 O relato sobre o dia da exibição e um pequeno perfil dos estudantes 

A escola que esses jovens estudam, e na qual fizemos a exibição do filme, 

oferece a segunda etapa do ensino fundamental e o ensino médio com aulas nos três 

turnos. É uma escola pública estadual muito procurada por pais de filhos em idade 

escolar por oferecer um “ensino de qualidade”. Situa-se numa região mais central da 

cidade de Conselheiro Lafaiete, que tem 116.512 habitantes. A escolha dessa escola se 

deu pelo contato com uma professora de filosofia da instituição e que também é amiga 

da pesquisadora. Ela mencionou, certa vez, que os estudantes dessa escola participavam 

de um grupo que debatia sobre temas, como pautas identitárias, filmes e outras questões, 

durante o recreio, acompanhados por uma professora de inglês. Considerei que seria 

interessante ouvir o que esse grupo tinha a dizer sobre o filme e resolvi procurar a 

escola. 

Entrei em contato com a vice diretora através do whatsapp e combinamos um 

horário para conversarmos pessoalmente. Fui à escola e expliquei sobre a dissertação 

em curso e o interesse em exibir o filme para um grupo de estudantes com idades 

parecidas com as personagens do longa. A vice diretora chamou algumas meninas que 
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faziam parte do grupo citado acima, que me explicaram que ele não existe mais, mas 

que elas poderiam recrutar alguns colegas para participarem da pesquisa. Feito isso, 

combinamos o dia da exibição, que seria feita no auditório da escola.  

Chego na escola antes do horário combinado e fico esperando a vice-diretora. 

Ela me leva ao auditório da escola e preparo o filme para ser exibido. Os jovens que 

aparecem tinham entre 15 e 19 anos e frequentavam o 1º ou o 3º ano do ensino médio. 

Explico porque estou ali e inicio a exibição. Para fazer um perfil cinematográfico dos 

estudantes, foi entregue um questionário para ser respondido no final da discussão. 

Foram 15 participantes, sendo seis meninas e nove meninos. A disparidade de 

gênero não afetou a discussão, visto que a maioria das falas foram feitas por meninas, 

sendo que foram as que mais se posicionaram em relação ao filme. Eram 

majoritariamente brancos. Seis pessoas nunca foram ao cinema. Vale ressaltar que o 

cinema da cidade foi desativado em 2014. Portanto, é uma cidade sem cinemas. O lugar 

mais próximo que possui é Belo Horizonte, cerca de 100 km de distância. 

A maioria dos filmes preferidos apontados pelos participantes são produções 

Hollywoodianas, excetuando o filme Os intocáveis (2012), que é uma produção 

francesa e foi citado duas vezes. Na pergunta sobre o filme brasileiro que mais 

gostavam Minha mãe é uma peça (2013) foi o mais citado como preferido. Tropa de 

Elite (2007) foi citado duas vezes. Todos os filmes brasileiros citados nessa pergunta 

são co-produções Globo Filmes. Dos 15 participantes, somente três estudantes 

conheciam o filme Hoje eu quero voltar sozinho.  

Durante a exibição, fiquei sentada em frente ao computador onde passava o 

filme e sentada de lado, entre plateia e Datashow, para observar as reações dos 

espectadores. As cenas na sala de aula sempre causavam algum alvoroço. Acredito que 

eram momentos em que eles se identificavam mais. Na cena em que a professora divide 

a sala em duplas do mesmo gênero, por exemplo, notei que algumas meninas reviraram 

os olhos.  

Eu era uma atração a mais naquela sala. Da mesma forma que eu os observava, 

também acontecia o inverso. Especialmente nas cenas mais polêmicas, eu sentia os 

olhos em mim, assim como os meus estavam neles. Vários são os momentos que 

causaram reações mais acaloradas nos estudantes.  

Para melhor elucidação, tanto da conversa como das reações durante a exibição 

do filme, dividi a análise em sessões: estranheza/surpresa, “normalização” dos corpos e 
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imposição de padrões, orientação sexual, ódio contra homossexuais, abordagem da 

mulher no filme e final inesperado. 

 

6.1.1 Estranheza/surpresa 

Os nomes foram substituídos para preservação da identidade dos participantes. 

No entanto, o gênero foi mantido. Conversamos sentados em roda. Meu receio era de 

que o silêncio dominasse o espaço e ninguém se posicionasse. Eu começo a conversa 

perguntando o que acharam. Uma menina comenta que “não esperava tanto de um filme 

brasileiro”. A primeira fala já revela a posição que muitas pessoas se encontram em 

relação aos filmes nacionais, associando a uma filmografia “sem conteúdo”, “pobre”. 

Assim, o filme Hoje eu quero voltar sozinho se mostrou surpreendente do ponto de vista 

de uma narrativa mais bem elaborada em relação ao que esses jovens consideram sobre 

cinema nacional. 

Durante a exibição, a primeira cena que causou mais alvoroço, provocando 

certas reações de espanto, é quando Gabriel esquece o moletom e ficamos sabendo no 

filme que Léo está gostando dele. Especialmente os meninos do grupo ficaram muito 

incomodados com a cena da masturbação. Alguns viravam a cabeça, começavam a 

cochichar com o colega, remexiam na cadeira. Um deles parece ter antecipado que Léo 

gostava do amigo e disse “Eu falei” para o colega ao lado. Alguns meninos debocharam, 

riram, para despistarem o desconforto sentido. 

A segunda cena polêmica foi o momento do beijo roubado por Gabriel. Todos 

reagiram boquiabertos, fazendo sons de “oh”, sendo um momento surpreendente para 

todos que não conheciam o filme. Nesse momento eu notei que o diretor demora a 

retornar em uma “ação” porque quer que sintamos aquele beijo, apreciemos esse 

momento surpreendente. E em uma exibição em público, esses momentos se tornam 

ainda mais necessários porque, muitas vezes, a plateia não reage de forma silenciosa e 

demora alguns instantes para voltar a se concentrar. É um momento essencial para 

elaborar o que acabou de acontecer. 

No debate, um menino quis se posicionar, questionando sobre a estranheza 

causada quando os meninos se beijam: 
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[João]: Eu acho assim, pena que a vida não é como o filme. Ainda 

existem muitos preconceitos, na própria sociedade, que precisam ser 

quebrados pra isso não causar tanta estranheza nas pessoas. Na hora 

que os rapazes se beijam, eu não fiquei vendo o filme. Eu fiquei 

prestando atenção na reação que a galera aqui teve. Se fosse um 

homem e uma mulher será que teria essa reação que teve? Eu acho que 

mais desses filmes devem ser levados na escola, temas assim devem 

ser mais abordados pra que isso não cause tanta estranheza.   

 

Sua fala é muito interessante e seu questionamento é legítimo: por que um beijo 

assim causou tanta surpresa? A maneira que João sugere para superar essa questão é 

levando mais filmes como esse para a escola. A lei do cinema10 já assegura essa relação 

entre filmes e escola e poderia ser usada para trazer obras brasileiras e ampliar o 

repertório dos estudantes. 

Outra cena que se mostrou polêmica é quando acontece a declaração de Gabriel 

para Léo no seu quarto e eles dão o segundo beijo. Quando isso acontece, um dos 

meninos do grupo falou “Nossa, tapa os olhos” e tapou os seus olhos. Nessa hora alguns 

meninos também ficaram inquietos, conversando uns com os outros, como que para não 

ter que ficar olhando para o filme. Enquanto algumas meninas suspiravam com a 

concretização do romance, alguns meninos estavam incrédulos. Vale notar que esses 

meninos, que tiveram essa reação, não se posicionaram no debate. 

Algumas questões são postas: por que a estranheza? Por que a dificuldade de 

olhar? A estranheza é causada por vivermos numa sociedade heteronormativas e 

homofóbica. Faz parte do universo desses jovens a vivência com sexualidade, tanto é 

que nos momentos que estava na escola presenciei alguns casais trocando carícias, ou 

trocando beijos apaixonados e sem pudores depois da aula. A diferença é que eram 

casais heterossexuais, que não precisam se esconder, viver a margem. Mesmo que 

alguém condene essa demonstração de afeto em público de casais heterossexuais, eles 

não sofrerão nenhum tipo de ameaça que possa afetar sua integridade física ou 

emocional. O mesmo não se pode dizer de casais homossexuais, que estão sujeitos à 

violência homofóbica, transformando simples “mãos dadas” ou qualquer demonstração 

pública de afeto em ameaças as suas vidas. 

 

                                                 
10 Lei 9.394, artigo 26, parágrafo 8º: “A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente 

curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, 

no mínimo, 2 (duas) horas mensais (BRASIL, 2014).  
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6.1.2 “Normalização” dos corpos e imposições de padrões 

Outra questão que as estudantes levantaram foi sobre as “normalizações” que 

são impostas aos corpos, como se existisse um padrão a ser seguido e servisse como um 

referencial a ser copiado. 

 

Bia: (...) o ponto dele ser homossexual que muitas pessoas tem 

preconceito ainda, o pessoal não aceita, o pessoal gosta muito de 

cuidar da vida do outro e padronizar. Falar: “mulher tem que ser com 

homem, não pode ser mulher com mulher, nem homem com homem”. 

Isso é uma coisa que a pessoa não escolhe. Muitas pessoas sofrem 

com isso tentam até falar “não, eu gosto é de mulher”, “eu gosto de 

homem”. Esse negócio de tentar “ser normal”. Porque ser 

homossexual não é ser anormal. (...) E tem muita gente que fica 

falando assim, por exemplo, está passando filme de homossexual, “se 

uma criança, uma pessoa ver e achar que isso é normal?!”. Se uma 

pessoa gostar de homens, ela vai gostar de homens, não vai ser um 

filme que vai fazer ela gostar de homens, como também não vai ser 

um filme que vai fazer ela gostar de mulheres. Então eu acho bem 

interessante passar isso.  

 

Ana: Outra coisa que eu achei interessante do que ela falou, quando 

ela falou de tentar ser normal. Mas, eu acho assim, ainda mais na 

sociedade de hoje, o que que é ser normal? O que as pessoas, tipo, 

falavam que “isso daí é normal” e definem que uma coisa é normal, 

sendo que ninguém é igual a ninguém. O que que é o “ser normal”? 

Eu acho que as pessoas padronizam demais. 

 
 

São muito interessantes as falas porque expressam uma ideia que as novas 

teorias identitárias procuram debater. Essa associação simples e descontextualizada do 

que é ser normal ou não. Elas colocam em debate a naturalização da identidade de 

gênero e da orientação sexual. No entanto, essa fala revela também a imersão em uma 

sociedade heteronormativa. Portanto, a 

 

lógica heteronormativa permanece implícita. Os discursos autorizados 

repetem a norma regulatória que supõe o alinhamento entre sexo-

gênero-sexualidade; as práticas cotidianas reafirmam e naturalizam, 

ecoam e ampliam, em múltiplos espaços e situações, a seqüência que 

supõe que a identificação de um sujeito como macho ou como fêmea 

deve determinar seu gênero, masculino ou feminino, e também seu 

desejo pelo sujeito de sexo/gênero oposto. A norma encontra-se 

entranhada no tecido social, no cotidiano, no banal (LOURO, 2008a, 

p. 90). 
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Por mais que as estudantes estejam desprendidas desse discurso, elas estão nessa 

sociedade, que é habitada por essa norma. Ao criticar e questionar essas imposições de 

padrões, elas também fazem referência a essa lógica que buscam renegar. 

Outra estudante complementa a fala discorrendo sobre o lugar que Léo ocupa, 

que não se importa com a aparência de Gabriel já que não o vê: 

 

Carol: (...)O cara, por ele não enxergar, ele não via a pessoa 

esteticamente mas ele conseguia enxergar muito além do que as 

pessoas enxergam hoje em dia. Ele não via um padrão. Ele não via os 

supostos cachinhos do Gabriel, ele não via como a pessoa era magra, 

como ela era gorda, como ela era alta. Ele não via se ela era homem, 

se ela era mulher, se ela era qualquer outro tipo de pessoa. Ele sentia. 

A gente tem que começar a fechar mais os olhos, sabe, e começar a 

enxergar o outro de outra maneira. 

 

Essa visão revela um olhar romantizado sobre o amor, tendência que o filme nos 

leva a crer ao contar uma história tão doce e juvenil sobre experimentar pela primeira 

vez esse sentimento. No entanto, mesmo que Léo não se importe com a aparência de 

Gabriel, ele ainda se importa com a sua própria imagem, como na cena em que pergunta 

para a amiga se ele é bonito. A imposição de padrões estéticos é tão intensa, que 

também é motivo de preocupação de uma pessoa que não vê. Inclusive, as afirmações 

de gênero que utilizamos para nos identificar devem ser sustentadas por certos 

procedimentos que nos inscrevem enquanto mulher ou homem. 

 

(...)Isso exige procedimentos ou técnicas de auto-produção – e de 

autorepresentação (DE LAURETIS, 1994) – que incluem, entre outras 

inscrições no corpo, uma determinada maneira de vestir e calçar, de 

usar o cabelo, de eliminar ou deixar crescer outros pêlos do corpo, de 

pintar ou não as unhas, de andar, de falar, etc. Ou seja, temos que nos 

submeter a determinados rituais, muitas vezes diários, para nos 

tornarmos mulheres (ou homens) segundo os ditames da sociedade em 

que vivemos e, assim, definirmos, aos nossos olhos e aos dos outros, a 

nossa identidade de gênero. E tudo isso, é lógico, acompanhando os 

padrões vigentes de estética impostos aos respectivos gêneros, padrões 

esses que variam no tempo e no espaço, tanto geográfico quanto social 

(SARDENBERG, 2002, p. 7). 

  

Outra consideração importante é ressaltar que apesar dessas preocupações de 

Léo no filme, e das indagações das estudantes, as personagens da história já ocupam 
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lugares de privilégio, uma vez que são brancas e de classe média. Dessa forma, apesar 

de também serem atingidas pelas imposições estéticas da sociedade, suas posições 

asseguram vantagens que outras etnias e lugares de classe não possuem.  

 

6.1.3 Orientação sexual “natural” 

Uma cena que deixou os meninos inquietos é a que mostra as personagens 

tomando banho juntas, quando Gabriel tem uma ereção. As meninas não demonstraram 

nenhuma reação ao ocorrido. Mas alguns meninos do grupo ficaram eufóricos, 

demonstrando muito desconforto, rindo da situação, mas extremamente incomodados. A 

reação que uma menina teve foi quando mostra o corpo nu de costas da personagem e, 

numa ação bem juvenil, ela tapou seus olhos. 

Pedro destacou como o filme é interessante ao abordar a sexualidade do 

protagonista de forma natural, sem “forçar a barra”, trazendo a leveza com que o tema 

deve ser tratado. 

 
Pedro: Então ele aborda de uma forma crítica, de uma forma muito 

bem construída que a homossexualidade e a inclusão dos deficientes 

na nossa sociedade, o pensamento de incapacitação das pessoas com 

deficiência, de uma forma muito abrangente, onde a gente pode ver 

uma coisa que seria taxada na nossa sociedade como absurda, como se 

fosse uma coisa anormal, de uma forma natural, uma coisa que 

acontece em qualquer meio, até no meio animal, em qualquer outro 

meio. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa absurda. Você pode 

ver que você não tem nenhuma reação dessas na novela das nove que 

mostra um casal hétero se agarrando e tudo mais. Você também não 

vê nenhuma escola com pessoa com deficiência, seja ela visual ou 

qualquer outra forma, e se você vê, é como se fosse ruim pra ela. 

Então o filme mostra isso de um jeito crítico, e coloca apontando a 

sociedade hipócrita e largada num eixo muito grande dela que é a 

exclusão das pessoas dos deficientes, a exclusão pela condição sexual. 

A exclusão por simplesmente ser você.  

 
 

É uma análise muito sofisticada sobre o filme. Como apontado no capítulo 

anterior, até mesmo a construção dos diálogos do filme Hoje eu quero voltar sozinho é 

feita de forma a incluir naturalmente a questão da sexualidade sem nomeá-la, ampliando 

os significados sobre a construção das identidades. Da mesma forma a representação 

das pessoas com deficiência é mostrada de outra forma, sem grandes dramatizações, na 

qual a personagem não é vitimizada por sua condição. 
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Os elementos com os quais o filme foi construído nos levam a compreender 

aqueles personagens e tendemos a nos colocar naquele lugar para sentir o que eles estão 

sentindo. A empatia possibilitada pela linguagem cinematográfica, pela construção do 

roteiro, nos leva a compreender aquele amor e nos deixar invadir por ele. “Os 

instrumentos de persuasão podem parecer simples: emoção, sensação física de medo, 

repulsa, irritação, raiva, angústia. Mas, na realidade, o processo é muito mais complexo, 

provavelmente até incapaz de ser definido” (CARRIÈRE, 2014, p. 50). Essa 

“naturalidade” sobre a qual Pedro fala revela muito refinamento por parte da equipe do 

filme, especialmente do diretor, para atingir esse objetivo. 

6.1.4 Ódio contra homossexuais 

Um dos momentos mais significativos é quando um dos jovens, João, pontua 

uma instituição que tem muita culpa na propagação do ódio contra homossexuais: a 

igreja. 

 
João: Eu me entristeço bastante da igreja como centro universal, 

ditando regras e ditando para a sociedade o que é certo e errado, e 

colocando todo mundo em um padrão físico e mental para poder ser 

mais bem controlado, entendeu?! Então eu fico muito triste com esses 

dois pontos. O ponto positivo da gente está buscando esse 

entendimento, mas fico triste porque aquele jovem que está dentro da 

igreja, que segue ali o que está escrito na bíblia, tanto evangélico 

como católico extremos, ele está desde pequeno, desde as suas raízes, 

das suas origens, já prega contra isso, entendeu?! Então eu acho que, 

assim, o problema desse filme é que esse filme é só um fio de cabelo 

assim que retrata um pedacinho de nada que o Brasil vive e esse 

preconceito maior, que é até mundial, que a própria (gente é muito 

grave isso!), que a própria igreja usando o nome de um ser, assim, 

fantástico que é Deus para condenar. É um absurdo, entendeu? 

 

Ana: Não é função de cada um de nós julgar o outro, né?! 

 

João: Exatamente! (....)E eu acho que está começando a ficar muito 

preocupante isso. Porque eu acho que a igreja está ganhando muita 

força no meio, manipulando muito. E falta muito pra desconstruir isso. 

 

O complemento feito por Ana revela como a concepção cristã desses jovens é 

muito mais inclusiva e coerente com a religião. Da mesma forma, é preciso reconhecer a 

sensibilidade de João em analisar o papel das instituições religiosas na repressão com 

que tratam o tema e da forma desumana e brutal com que leva seus fiéis a repercutirem 
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essas ideias conservadoras. São também esses grupos de religiosos conservadores que 

buscam alavancar projetos políticos como “Cura gay” e “Ideologia de gênero”, levando 

suas conspecções fundamentalistas da bíblia a esferas que deveriam ser laicas. Durante 

a discussão elas também mencionaram a questão da cura gay. 

 
Bia: E a questão da homossexualidade e da deficiência você não 

escolhe, você não escolhe ser homossexual, você não escolhe ser 

deficiente. É uma coisa que acontece. É uma coisa que você nasce 

assim. Você vê uma pessoa, você não vai ver uma pessoa e falar: 

"poxa, eu vou apaixonar por aquela pessoa" ou "não, essa pessoa eu 

não vou apaixonar".  

 

Ana: é como se... as pessoas acham que elas têm na cabeça delas que 

uma pessoa simplesmente um dia acorda e fala: "ah não, hoje vou me 

tornar gay” (...) as pessoas acham que tudo é a base da escolha, elas 

acham que tipo tem jeito de uma pessoa parar de ser gay.  

 

Maria: tem até aquele negócio da cura gay que inventaram agora. 

 

Ana: é... as pessoas acham que...é igual ela estava falando a gente tem 

que começar a cuidar mais da vida da gente. Que a gente acha que 

pode intervir no que a pessoa é como se a gente tivesse a missão de 

mudar o mundo pelos nossos olhos, porque a gente acha que aquilo é 

certo. (...) Só que, assim, a gente tem que respeitar a diferença do 

outro. Eu acho assim, no Brasil, igual as pessoas falam que é um país 

muito miscigenado, né?! Como que a pessoa tem coragem de falar que 

vive num país que é tipo cheio de diferença e ela não aceita a 

diferença do outro? (...) A vida é muito mais do que a gente conhece, a 

vida é muito mais do que a gente consegue ver. Igual ela falou, que os 

olhos... eu entendi muito o que ela falou porque a gente tem que 

fechar os olhos e começar a sentir mais as coisas. Enquanto a gente 

continuar vendo o mundo só com os nossos olhos e esquecer que 

existe, assim, bilhões de outras pessoas no mundo com bilhões de 

personalidades diferentes, a gente não vai aceitar, a gente não vai ter 

essa mente aberta, esse respeito. Eu acho que é isso que está faltando 

no Brasil, no país que a gente vive. 

 

A fala de Ana, assim como dos outros estudantes, se mostra muito sofisticada, 

com argumentos consistentes, coesos e, até, filosóficos. Fala sobre miscigenação e 

hipocrisia em um país que tem orgulho de falar que é feito a partir das diferenças, mas 

não sabe lidar com elas, não as respeita. Ela traz à tona um conflito e paradoxo da nossa 

sociedade: se gostamos de dizer que somos um país mestiço, feito de mistura, por que 

não valorizamos a diferença?  
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6.1.5 Abordagem da mulher no filme 

Quando assistido em grupo, fica mais nítido o papel de Giovana no filme como 

alívio cômico. Muito interessante como funciona esse papel dela, especialmente com as 

meninas, como sua presença gera risos facilmente. 

Outra cena que despertou reações é quando Gabriel e Karina chegam atrasados 

para a excursão e todos no ônibus insinuam que estavam juntos. Duas meninas do grupo 

ficaram indignadas, realmente acreditando que aquilo tinha acontecido, derrotadas por 

estarem erradas a respeito do casal Léo e Gabriel. Gabriel não era tudo aquilo que 

imaginavam. Isso revela como estão acostumadas com narrativas óbvias, que despejam 

em tela exatamente aquilo que o espectador espera, sem dar espaço para outras 

interpretações. 

Outra questão interessante levantada por uma das meninas foi uma crítica ao 

roteiro ao tratar da personagem Karina. 

 

Carol: Interessante porque o filme trata de um momento de transição e 

a gente mesmo percebe alguns preconceitos não só quanto a questão 

do cara ser homossexual ou deficiente, mas também uma parte só 

porque a menina conversa muito com meninos quer dizer que ela é 

uma piranha?! Quer dizer que tá ficando com o menino?! Então quer 

dizer que se eu for conviver com determinada pessoa eu vou ser gay, 

se eu for conviver com outra pessoa eu vou ser normal ou eu vou ser 

dentro ou fora do padrão.  

 

Ao analisarmos o filme, é possível notar um certo machismo ao tratar a 

personagem Karina. Ela sempre é tratada como a outra, que dá em cima de todos, é até 

chamada por Léo de “meio burrinha”. Talvez seja uma das personagens mais rasas da 

história, incluída para aumentar as tensões entre o casal. Parece que sua única função é 

correr atrás de Gabriel. 

 

6.1.6 “Muito bom, teve bastante conteúdo: o menino é cego, depois ele é gay e dá tudo 

certo no final” 

O final do filme, quando Léo dá a mão a Gabriel depois que Fábio debocha 

deles, durante a exibição foi como se tivesse acontecido um gol. Quem estava torcendo 
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por eles comemorou, literalmente, aos gritos. A reação à última cena foi muito 

interessante com as meninas, principalmente, suspirando com o final feliz. Sobre o final 

do filme, elas discorreram: 

 
BIA: nunca espera que aconteça aquilo daquele jeito. Que dê certo e 

que quando uma pessoa, um casal, vá em frente. Não é assim. Porque 

normalmente você enfrenta: ou você apanha, ou coisas piores. E até 

no filme o menino que zoa ele fica meio sem ter o que falar. Ele fica 

sem palavras: "o que eu vou fazer agora?". 

 

ANA: eu gostei daquele final. Porque, tipo assim, a gente vê que nessa 

sociedade que a gente está vivendo hoje ela é capaz de, se acontecer 

isso na vida real, daquele bando de gente batesse neles porque eles se 

assumiram. Como que tipo assim, realmente tivesse que bater em 

alguém pela pessoa ser quem ela é. Eles conseguiram e enfrentaram de 

uma forma sem falar nada, eles não precisaram falar nada, eles 

simplesmente, tipo...eu achei muito interessante. Apesar de que a 

gente não vê muito isso na nossa sociedade porque está faltando gente 

que ponha a cara a tapa, faltando gente que tipo...porque você pôr a 

cara a tapa é uma coisa muito arriscada porque as pessoas não 

aceitam. Ainda mais sem falar nada, ir de frente, quem vai lá lutar por 

aquilo. As pessoas ficam, tipo, massacrando. A gente vê, as pessoas 

massacrando as pessoas pela internet, tanto pessoalmente. A gente vê 

tipo, é... A gente... acho que a gente desconsidera muito a palavra 

morte. As pessoas acham que tipo assim o sentido de morrer é só parar 

de respirar, parar de ter vida corporal... gente, quantas pessoas... As 

pessoas estão matando pessoas com isso, com essa falta de aceitação. 

(...) Você não sabe se ela está se esforçando pra ser diferente só 

porque você está ditando que ela deva ser diferente. Eu acho que falta 

muita gente criar a coragem que eles tiveram, eles botaram a cara a 

tapa mesmo. Eles não tiveram medo. Acho que falta gente... porque 

tem muita coisa a ser quebrada ainda, muito preconceito a ser 

quebrado.  

 

Entre as suas divagações, Ana ficou deslumbrada com o final. As pretensões 

militantes do filme são sutis e arrebatadoras. O diretor conseguiu, por meio da 

linguagem cinematográfica, expressar o enfrentamento àquela situação sem usar 

palavras de ordem, diálogos, discursos falados. Como a estudante disse, seria muito 

bom se todos tivessem a coragem de enfrentar as situações de violência como as 

personagens tiveram. Mas é preciso reconhecer como essa luta é processual e envolve 

muitas nuances, que inclusive pode acabar em morte. Sendo a arte um espaço também, 

talvez principal, de rebeldia, é preciso que ela subverta a realidade para que possamos 

vislumbrar outras saídas e pensar diferentemente do que pensávamos (FOUCAULT, 

2015). 
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A fala que nomeia esta seção e também dá título a esta pesquisa é de uma das 

participantes da conversa, que faz um resumo bem interessante sobre o filme: “Muito 

bom, teve bastante conteúdo: o menino é cego, depois ele é gay e dá tudo certo no 

final”. A ênfase no “dá tudo certo no final” revela como somos levados a acreditar que 

filmes com essa temática sempre acabam de um jeito trágico, que não reserva um final 

feliz. Como estamos acostumados a ver a representação do gay na cultura? Acredito que 

as visões reducionistas de certos filmes, como a comédia Crô (2013), ou alguns 

personagens de novelas e seriados tenham criado uma maneira específica de representar 

essas pessoas que, quando fogem do esperado é muito surpreendente. Gay é sempre 

aquele amigo engraçado da protagonista ou aquele que sofre ao “sair do armário”. Toda 

uma vida reduzida em “ser gay” e só (COLLING, 2007).  

Tudo isso ressalta ainda mais o poder político que representações mais 

inclusivas podem causar. O filme Hoje que quero voltar sozinho, dessa forma, acaba por 

auxiliar a construir novos discursos que colocam a representatividade de homossexuais, 

e também de pessoas com deficiência, com outros olhares e novos significados.  

As falas dos jovens revelam uma empatia e afinidade com os novos discursos 

sobre inclusão social que circulam na academia. Entendem tanto os temas da 

homossexualidade como das pessoas com deficiência de forma mais aberta e empática, 

demonstrando que é possível uma nova postura da sociedade. São jovens que se 

mostraram combativos nas temáticas e que se posicionam diante das injustiças 

presenciadas. São críticos quanto aos papéis estereotipados e reducionistas apresentados 

em muitos produtos culturais, assim como questionam as imposições da igreja e da 

mídia. Reconhecem os desafios da inclusão escolar, mas se mostram dispostos a acolher 

as diferenças, seja de onde vier. Questionam os padrões normativos de beleza, de 

gênero, de orientação sexual, de pessoas com deficiência. Não recuam para o debate e 

se mostram abertos ao respeito às diferenças, assim como a superação das 

desigualdades. Nem todos do grupo se posicionaram, postura que já era, na verdade, 

esperada. Mas é preciso valorizar aqueles que se colocaram a frente do debate, com 

argumentos legítimos e complexos para defender suas posições. Não são jovens 

alienados, mas um grupo que acompanha a rebeldia vivenciada nos últimos anos com as 

ocupações nas escolas de ensino médio. Jovens questionadores de hierarquias, 

imposições, com voz ativa e vontade de mudanças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação para escrever esta pesquisa envolveu muitas nuances. O trabalho 

árduo, a tela do word em branco, as noites inquietas, a difícil conciliação entre trabalho 

e estudo, entre escola e universidade me fez, muitas vezes, questionar a escolha de fazer 

mestrado. O distanciamento da academia, a falta de inspiração, o cansaço, a síndrome 

do impostor. Quantas mudanças vivenciadas! Que bom que persisti e pude contar essa 

história. Comecei este texto menina, o termino mulher. 

Ao escolher analisar o filme, não imaginava que no ato investigativo pudesse me 

deparar com tantos elementos que me remetessem a diversas temáticas. Dessa forma, as 

análises que se seguiram foram escolhas dentro de escolhas, porque não seria possível 

abarcar todas as cenas. 

O filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) traz um novo discurso sobre a 

questão da homossexualidade, colocando em debate as normas heterossexuais. A 

heteronormatividade considera que todos os sujeitos partilham de uma mesma 

“natureza” biológica de desejar o sexo oposto. Assim, o filme com uma visão mais 

inclusiva e democrática, coloca a representação desses sujeitos de forma mais afinada 

com os discursos produzidos no interior dos movimentos sociais.  

As personagens na trama não possuem “pontos de virada”, em que há situações 

dramáticas nas quais “saem do armário”. Não há armário. É uma forma de trazer um 

discurso que não tem um padrão estabelecido. A lógica heteronormativa é quebrada, 

superada. Não há nomeação da sexualidade. As personagens não precisam afirmar suas 

posições porque é como se a desigualdade fosse finalmente superada e não precisassem 

mais diferenciar o gay dos outros sujeitos. Outra questão interessante, como sinalizou o 

crítico de cinema Pablo Villaça (2014), é que o filme consegue ser tocante sem apelar 

para o melodramático, mesmo com a premissa que nos leva a esperar por isso, afinal 

Léo é cego e gay. 

Há uma pedagogia cultural no cinema que foi incorporada por nossa memória 

seja pessoal ou da história da humanidade. Se ela influencia nosso significado de 

história, também nos auxilia a construir os significados sobre família, amor romântico, 

padrões de gênero e sexualidade, sobre quem somos e o que queremos. A construção de 

nossas identidades são marcadas pelos produtos culturais que consumimos.  
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Dessa forma, para entender os conflitos e relações de poder postos na sociedade 

é preciso problematizar a cultura. Sendo ela parte de nossa formação identitária, sua 

relação política já está posta. Assim, devemos questionar quem são e como são os 

sujeitos representados nos produtos culturais. Segundo Martín-Barbero (2015), 

vivenciamos uma época em que as instituições tradicionais da política estão se 

dissolvendo nas manifestações culturais, especialmente nos países latino-americanos. 

Assim, é preciso problematizar as questões culturais enfatizando as contradições dos 

processos hegemônicos e buscando suas origens históricas e sociais, questão essa 

central para os Estudos Culturais. Dessa forma, buscou-se conceituar os termos 

identidade, diferença, representação, entre outros e compreender como o cinema pode 

atuar na imposição ou subversão de certos padrões, especialmente aos relacionados à 

identidades de gênero e sexuais. 

Ao traçar um histórico sobre as representações de sujeitos não heterossexuais no 

cinema brasileiro estabelecendo relações com os movimentos de lutas dessas minorias, é 

importante reconhecer como o espaço de suas representações está ligado aos processos 

históricos de afirmação e ampliação de seus direitos. Os filmes mais recentes sinalizam 

uma importante mudança de significado que esses personagens têm assumido, 

quebrando os estereótipos das obras mais antigas da filmografia nacional. No entanto, 

mesmo que essas representações estejam mais abertas e inclusivas, o acesso a esses 

filmes ainda é muito reduzido.  

Como exposto, as maiores bilheterias são do selo Globo Filmes, que atingem 

números significativos de plateia desbancando facilmente qualquer outra produtora 

brasileira. Alguns filmes mencionados nessa pesquisa só foram exibidos em festivais 

limitando ainda mais seu acesso ao público massivo. O filme Hoje eu quero voltar 

sozinho ainda conseguiu melhores resultados de bilheteria devido ao sucesso que seu 

curta fez no YouTube, ampliando sua divulgação pelas redes sociais e criando um 

público de admiradores considerável. No entanto é preciso reconhecer a força 

mercadológica da Globo e seu monopólio na indústria fílmica brasileira.  

Procurei esmiuçar o filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014) procurando nesse 

produto cultural cenas/ narrativas/ imagens mais potentes na produção de significados 

que respondessem as minhas questões. Dessa forma, identifiquei no filme os momentos 

de descobertas vivenciados pelas personagens, como as inseguranças trazidas com o 

primeiro amor ou os encontros dos garotos em ambientes novos para Léo. Também 
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destaquei as situações vivenciadas pelo protagonista em relação a deficiência visual e 

como o discurso do filme altera a maneira de representar essa personagem, fazendo da 

cegueira apenas mais uma de suas características e que não o define completamente. 

Assim, a personagem Léo não é marcada pelo lugar da vitimização e é um sujeito em 

busca de independência, um adolescente que quer encontrar seu lugar no mundo.  

As características do protagonista Leonardo atuam como um astucioso elemento 

narrativo: aqui o amor não acontece à primeira vista. Então somos convidados pela 

linguagem cinematográfica a conhecer e reconhecer um mundo por outros sentidos, na 

perspectiva de alguém que não enxerga. Da mesma forma que acompanhamos o 

florescer de um sentimento que é correspondido. Sem apelar para situações dramáticas 

ou para a narrativa da revelação, o filme desconstrói a lógica heteronormativa. Ao 

romper esse discurso normativo, o filme sensibiliza as relações promovendo uma 

pedagogia que valoriza a diferença, pelo menos no que se refere às escolhas sexuais. “O 

menino é cego, depois ele é gay e dá tudo certo no final”.  

Acredito que o começo de um trabalho para diminuição de preconceitos passa 

por uma tarefa de conscientização com os jovens. O filme Hoje eu quero voltar sozinho 

(2014), a meu ver, contribui com a formação educacional das pessoas por ser sensível às 

questões da sexualidade, especialmente a homossexual, assim como a questão da 

inclusão das pessoas com deficiência. A exibição do filme na escola demonstrou a 

potência desse produto como disparador para se pensar as questões desses sujeitos na 

nossa sociedade.  

Essa exibição instiga-nos a pensar sobre a importância da relação entre escola e 

filmes, como cinema e educação devem estar alinhados para promoção de debates tão 

importantes na sociedade. Já somos assegurados pela lei 13.006/14 (BRASIL, 2014), 

que exige a exibição de filmes nacionais nas escolas e a garantia desse direito pode ser 

um aliado para uma educação mais inclusiva e questionadora. 

 

Entendo que uma educação por meio da arte pode proporcionar o 

desenvolvimento do ato de julgar pelo estímulo aos novos olhares 

acerca da vida e da realidade. A arte pode e deve ampliar a 

diversidade cultural, posto que a redução da percepção do outro limita 

meus horizontes de contato e alimenta práticas e ideias intolerantes, 

assim como a redução da capacidade de pensar está diretamente 

vinculada à redução da capacidade de sentir (DANTAS JUNIOR, 

2012, p.77). 
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Dessa forma, trazer o cinema para a escola pode ser uma das ações para a 

construção de a sociedade mais justa e empática que tanto queremos. O contato com 

essa arte deve possibilitar o questionamento de escolhas políticas que promovem a 

exclusão de alguns grupos e a manutenção de ordens historicamente opressoras. 

Apesar dos avanços em relação às representações desses grupos no cinema, 

assim como o engajamento acadêmico das pesquisas que crescem sobre a questão, é 

importante reconhecer também os retrocessos vivenciados nos últimos tempos. Desde a 

ruptura democrática, iniciada com o impeachment sem crime de responsabilidade de 

nossa presidenta, em 2016, as pautas identitárias que estavam com tantos avanços 

começam a enfrentar outros golpes. São tempos temerosos, em que temos que defender 

o óbvio, nos quais projetos como “escola sem partido” e outras pautas conservadoras 

como os que defendem “ideologia de gênero” e a “cura gay” ganham cada vez mais 

força, regredindo o debate. Outra consequência do golpe foi a extinção do “Ministério 

das Mulheres, Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos”, reduzidos a 

uma secretaria pertencente a pasta do “Ministério da Justiça”, desconsiderando toda 

uma luta travada por anos pelos movimentos sociais. É um golpe masculino, branco, 

heterossexual. 

Talvez tudo isso seja o resultado dos grandes avanços que tivemos nos últimos 

tempos. Avanços muito significativos visto que a história do nosso país sempre foi 

marcada por uma desigualdade imensa que, pela primeira vez, nos permitiu vislumbrar 

outra saída. Afinal, quanto mais significativos os avanços, maiores também seus 

combates.  

Em uma fala na entrevista para o programa Metrópolis, da TV Cultura, Daniel 

Ribeiro ressalta o lugar da nova geração e sua relação com os homossexuais: 

 

É uma geração que cresceu com os gays existindo. Os gays são 

visíveis hoje. E essa é a grande diferença hoje. É até o motivo porque 

que tem tanta briga hoje em dia com a questão religiosa, com a 

questão política. Porque antes os gays eram invisíveis e não precisava 

lutar contra eles. Hoje não. Eles estão [sic] todo mundo aqui exigindo 

os direitos, exigindo as coisas que são necessárias e os direitos de 

quem é gay, então aí fica difícil. Então para a geração nova os gays 

existem. Na televisão eles existem, nos filmes, na vida real, no prédio, 

na escola, no trabalho. Então não é mais tabu. É tipo “eu posso ser 

aquilo”. Hoje em dia tem referência do que a gente pode ser 

(ENTREVISTA, 2014). 
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Essa fala ressalta a importância política dessas representações, como é 

importante o espaço no meio cultural para visibilizar esses sujeitos. Ao falar de uma 

história “universal” do primeiro amor, o filme possibilita uma empatia com o espectador 

que nos leva a reconhecer, na vivência de Léo, situações de nossa própria vida. As 

pretensões militantes do filme são muito sutis e parecem ter mais força ao sensibilizar 

seu público. Como assistir ao filme sem torcer por aquele romance? É sobre processos 

de amadurecimento, sobre uma busca pela felicidade, talvez ingênua, de descobrir o 

amor e nos deixar invadir por ele. 

Para Marcello & Fischer, um filme deve colocar o pesquisador (e também nosso 

interlocutor) em uma perspectiva de quem experimenta algo, 

 

uma narrativa que nos coloque diante de escolhas, de conflitos entre o 

instituído e o instituinte, que nos convide a ver a necessária exceção, 

sem a qual não conseguiríamos avançar, no sentido foucaultiano de 

pensar diferentemente do que pensávamos (cf. Foucault, 1998, p. 13) 

(MARCELLO & FISCHER, 2011, p. 511).  

 

Ao escolher o filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014), procurei valorizar nele 

aquilo que faz sua narrativa fugir do esperado, do instituído. Dessa forma, procurei me 

atentar às questões em que esse filme, neste exato momento, subverte as normas, 

propondo, na descoberta de Léo por outros sentidos, novos significados. Termino este 

texto com um sentimento de esperança. Como a cena final em que Léo pedala a 

bicicleta de Gabriel, o filme nos convida a acreditar que coisas impossíveis podem 

acontecer. E, citando Bertolt Brecht (1982), “nada deve parecer impossível de mudar”. 
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APÊNDICES 

Apêndice 01: Transcrição da roda de conversa feita com jovens de uma escola 

pública após exibição do filme. 

Os nomes foram substituídos para preservação da identidade dos participantes. 

No entanto, o gênero foi mantido. 

 

PESQUISADORA: E aí?  

(alguns segundos de silêncio seguido de risos) 

ANA: Ela disse que não esperava tanto de um filme brasileiro (diz apontando para a 

amiga). 

MARIA: Muito bom, teve bastante conteúdo: o menino é cego, depois ele é gay e dá 

tudo certo no final. 

ANA: A gente começou a “shipar” os dois (apontando para a colega). 

JOÃO: Eu acho assim, pena que a vida não é como o filme. Ainda existem muitos 

preconceitos na própria sociedade que precisam ser quebrados pra isso não causar tanta 

estranheza nas pessoas. Na hora que os rapazes se beijam, eu não fiquei vendo o filme. 

Eu fiquei prestando atenção na reação que a galera aqui teve. Se fosse um homem e uma 

mulher será que teria essa reação que teve? Eu acho que mais desses filmes devem ser 

levados na escola, temas assim devem ser mais abordados pra que isso não cause tanta 

estranheza. Inclusive no início mesmo da educação, ser apresentado mesmo para jovens 

com idades inferiores a nós. Porque meninos de 18, 17, ás vezes já tem uma opinião 

formada, já tem, assim, uma vida mais planejada, já tem o seu futuro definido. E eu 

acho que levar esse filme para meninos de 12, 10 anos talvez seria, em tese, uma 

solução viável para estar se quebrando esses preconceitos que existem na nossa 

sociedade, infelizmente.  

(silêncio) 

PESQUISADORA: Teve algum incômodo o filme? 

(cochichos, muitos falam que não). 
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ANA: Incômodo eu tive quando aquela menina ficava no meio deles. Deu muita raiva 

dela. [Karina] Foi o único problema do filme inteiro.  

BIA: Posso falar? Mas eu vou falar um pouquinho mais, pode ser? É que eu percebi que 

tem o pessoal que não deixa ele fazer as coisas por ele mesmo, por ele ser cego, então 

tem todo aquele cuidado a mais que as pessoas dão, que não deixa ele fazer as coisas 

sozinho, que acaba atrapalhando ele na vida dele. Não é por ele ser cego que ele não vai 

conseguir fazer as coisas, o maior obstáculo que eu acho está nesse pessoal que 

estigmatiza que ele é dependente em tudo. E tem também o ponto dele ser homossexual 

que muitas pessoas tem preconceito ainda, o pessoal não aceita, o pessoal gosta muito 

de cuidar da vida do outro e padronizar. Falar: “mulher tem que ser com homem, não 

pode ser mulher com mulher, nem homem com homem”. Isso é uma coisa que a pessoa 

não escolhe. Muitas pessoas sofrem com isso tentam até falar “não, eu gosto é de 

mulher”, “eu gosto de homem”. Esse negócio de tentar “ser normal”. Porque ser 

homossexual não é ser anormal. E acaba que esse preconceito ele pode acabar com a 

vida de uma pessoa. Igual o menino lá: além dele ser cego, ele tem que lidar com o 

preconceito por ser homossexual, bullying por ser cego também. E tem muita gente que 

fica falando assim, por exemplo, está passando filme de homossexual, “se uma criança, 

uma pessoa ver e achar que isso é normal?!”. Se uma pessoa gostar de homens, ela vai 

gostar de homens, não vai ser um filme que vai fazer ela gostar de homens, como 

também não vai ser um filme que vai fazer ela gostar de mulheres. Então eu acho bem 

interessante passar isso.  

JOÃO: Eu acho que os produtores do filme tomaram um cuidado especial para colocar 

um determinado ponto, assim também, na nossa sociedade. Eles tiveram que elaborar 

todo um roteiro: igual, por exemplo, não mostraram a face da mãe dele. Eu aposto que 

isso causaria algum problema. E tem toda essa questão também dele ser deficiente 

visual, teve toda essa preocupação. 

BIA: eles isolam ele. Só porque ele é deficiente ele é diferente. Então ele não pode fazer 

nada que os outros façam porque as pessoas acham que ele sempre vai precisar de 

alguém junto com ele. Igual o caso do intercâmbio, “quem vai aceitar um cego no 

intercâmbio?”, era uma pergunta que nem deveria ser feita. Quem que vai aceitar 

qualquer pessoa para intercâmbio. Você não sabe quem você estará botando na sua casa: 

se é bandido, se não é... Porque que o menino ser cego é o maior dos problemas?  
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ANA: Outra coisa que eu achei interessante do que ela falou, quando ela falou de tentar 

ser normal. Mas, eu acho assim, ainda mais na sociedade de hoje, o que que é ser 

normal? O que as pessoas, tipo, falavam que “isso daí é normal” e definem que uma 

coisa é normal, sendo que ninguém é igual a ninguém. O que que é o ‘ser normal’. Eu 

acho que as pessoas padronizam demais. Eu também gosto de tipo viver num padrão: 

“ah, você é gay e tem que ser isolado por causa disso”, “você tem uma deficiência e tem 

que ser isolado por causa disso”. Eu acho que o filme ele aborda isso de uma forma que, 

assim, faz sentido, pelo menos para mim, que faz enxergar assim, ele meio que... Na 

última cena que ele dá a mão o Gabriel, eu achei muito interessante porque o cara, o 

menino veio tentar zoar ele e ele tipo se mostrou totalmente superior aquilo. Acho que 

por ele está tão acostumado a todo o tabu que a pessoa já tem por ele ser cego, acho que 

ele está quebrando mais um tabu da sociedade que pra ele é normal. Achei muito 

interessante. 

(minuto de silêncio. Incito questões...) 

PESQUISADORA: teve surpresa? Algum reconhecimento no filme? 

BIA: Poucos deficientes na escola. A gente quase não vê. Não tem suporte também na 

escola e em nenhum lugar. Os alunos também, muitos não colaboram. Muito bullying 

também porque o menino é cego. Eu acho que é necessário [a inclusão]. Muita 

hipocrisia também. De todas as pessoas no geral, hipocrisia por você, por exemplo: 

igual a menina...quando o personagem principal, que eu não lembro o nome 

PESQUISADORA: o Léo 

BIA: o Léo, quando os meninos estão pondo a mão perto dele a outra menina vai ajudar 

ele, se mostrando preocupada, mas quando ela volta ela está rindo. Então é muita 

hipocrisia. O pessoal ao redor na festa, ninguém fala nada sobre o cachorro. Então eles 

entram no bullying por serem puramente hipócritas e idiotas. Ninguém avisa o menino. 

A relação dele ser BV. O que que tem o menino ser BV. Você tem então que beijar, sair 

beijando um monte de boca porque você é jovem e tem que provar para os seus amigos 

a sua masculinidade ou porque você é muito foda. Isso pra mim não faz uma pessoa ser 

melhor ou pior que ninguém. Você vai beijar outra pessoa por causa disso, você ser 

virgem, o que que tem. Eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Se preocupar 

com isso? A pessoa achar graça do sofrimento da outra. O menino já tem que lidar com 
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ele mesmo, com as condições dele, e o pessoal ainda está lá para piorar as coisas, 

entende?! 

PEDRO: Eu acho que de uma forma ou de outra o filme coloca a nossa sociedade em 

um xeque mate: onde ele coloca abordando uma deficiência visual, uma condição 

sexual, que uma coisa que já é excluída da sociedade, eles colocam a superproteção da 

mãe que coloca o menino como se fosse inválido, coisa que não é verdade, a escola 

também em posicionamentos questionáveis. Então ele aborda de uma forma crítica, de 

uma forma muito bem construída que a homossexualidade e a inclusão dos deficientes 

na nossa sociedade, o pensamento de incapacitação das pessoas com deficiência, de uma 

forma muito abrangente, onde a gente pode ver uma coisa que seria taxada na nossa 

sociedade como absurda como se fosse uma coisa anormal de uma forma natural, uma 

coisa que acontece em qualquer meio, até no meio animal, em qualquer outro meio. Isso 

é uma coisa natural, não é uma coisa absurda. Você pode ver que você não nenhuma 

reação dessas na novela das 9 que mostra um casal hétero se agarrando e tudo mais. 

Você também não vê nenhuma escola com pessoa com deficiência, seja ela visual ou 

qualquer outra forma, e se você vê, é como se fosse ruim pra ela. Então o filme mostra 

isso de um jeito crítico, e coloca apontando a sociedade hipócrita e largada num eixo 

muito grande dela que é a exclusão das pessoas dos deficientes, a exclusão pela 

condição sexual. A exclusão por simplesmente ser você. Ele no meio dele sofre no 

mínimo três conflitos: conflito sobre sua sexualidade, conflito com sua deficiência e o 

conflito com a mãe dele, que é uma pessoa que julga ele pra uma deficiência que não 

limita ele de nada. Ele tem dificuldades mas não é limitação. Então o filme aponta o 

dedo para cada um de nós de uma forma para conscientizar a gente, pra gente não 

perder de vista o ponto crítico que a gente tá, do meu ponto de vista. 

MARIA: O fato dele ter sofrido bullying por ser cego ou homossexual ou tudo não é 

tipo uma coisa que não acontece ou é só ele. As vezes ele é só um dos alvos. A 

deficiência dele, a sexualidade como alvo. Mas não é só por causa disso. Na escola 

automaticamente se a pessoa parece estranha, parece isso e aquilo já começam a julgar, 

já começa a sofrer bullying por causa disso. Porque a sociedade tem isso de não gostar 

do que é diferente. Tipo, todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que ter a 

mesma personalidade, todo mundo tem que gostar do mesmo estilo de música. Se tem 

outra pessoa que não gosta ou que não age daquela forma já começa a ser excluída. 
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Infelizmente a sociedade ainda tem essa exclusão, bullying. E não é só, tipo, nas 

escolas, em tudo quanto é lugar. Inclusive no ambiente de trabalho também tem isso. A 

mulher também sofre preconceito no trabalho porque "Ah porque ela é mulher ela não 

pode trabalhar com coisa pesada", eles não confiam muito nisso. A sociedade 

automaticamente já tenta criar um padrão e excluir a pessoa que não entra nele. É o que 

eu percebo.  

JOÃO: Acho que dá pra tirar uma ideia do que ela falou e interpretar cada um de um 

jeito né. Ou a pessoa, por exemplo, que gosta de relacionar com pessoas do mesmo sexo 

ou o cara que tem dificuldade de, as vezes, de arrumar namorada, vários pontos, ou 

alguém que tem alguma deficiência física, não que limite ela, mas as vezes você, sei lá, 

tem... Maior, ...menor, as pessoas te olham diferente justamente por isso e pratica muito. 

Então cada um sofre alguma coisa e pode identificar nesse filme. A questão dele ser gay 

e tudo o mais, é a questão jovem né, que os tempos estão modernos, o Lulu Santos tem 

uma música que retrata isso, eu acredito assim, eu fico muito feliz com essa ideia que os 

jovens tem respeitar e amar e considerar todas as formas possíveis de amor. Mas por 

outro lado também, até saindo um pouquinho do tema principal do filme, eu me 

entristeço bastante da igreja como centro universal, ditando regras e ditando para a 

sociedade o que é certo e errado, e colocando todo mundo em um padrão físico e mental 

para poder ser mais bem controlado, entendeu?! Então eu fico muito triste com esses 

dois pontos. O ponto positivo da gente está buscando esse entendimento mas fico triste 

porque aquele jovem que está dentro da igreja, que segue ali o que está escrito na bíblia, 

tanto evangélico como católico extremos, ele está desde pequeno, desde as suas raízes, 

das suas origens, já prega contra isso, entendeu?! Então eu acho que, assim, o problema 

desse filme é que esse filme é só um fio de cabelo assim que retrata um pedacinho de 

nada que o Brasil vive e esse preconceito maior, que é até mundial, que a própria, gente 

é muito grave isso, que a própria igreja usando o nome de um ser, assim, fantástico que 

é Deus para condenar. É um absurdo entendeu? 

ANA: Não é função de cada um de nós julgar o outro, né?! 

JOÃO: Exatamente! Eu, até pouco tempo atrás, eu tinha uma ideia ainda, um 

pensamento sobre isso totalmente baseado nas condutas de Deus. Eu falei: "poxa, espera 

aí", não dá para... você precisa estudar, mudar toda sua mente pra você sair de uma 

coisa que apontava ali, na sua família, entendeu?!, nas suas raízes. Porque se você não 
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for assim, você é condenado, você vai queimar no fogo do inferno. E eu acho que está 

começando ficar muito preocupante isso. Porque eu acho que a igreja está ganhando 

muita força no meio, manipulando muito. E falta muito pra desconstruir isso. 

CAROL: Interessante porque o filme trata de um momento de transição e a gente 

mesmo percebe alguns preconceitos não só quanto a questão do cara ser homossexual 

ou deficiente, mas também uma parte só porque a menina conversa muito com meninos 

quer dizer que ela é uma piranha?! Quer dizer que tá ficando com o menino?! Então 

quer dizer que se eu for conviver com determinada pessoa eu vou ser gay, se eu for 

conviver com outra pessoa eu vou ser normal ou eu vou ser dentro ou fora do padrão. 

As pessoas tendem a achar que sempre sou eu que estou certa. A minha opinião é a 

única que vale. Se eu gosto de rock, eu vou só ouvir rock. Porque que eu vou ouvir 

funk? Porque gostar de funk é errado? Porque eu vou falar que fulano é errado porque 

ele se veste assim?! Porque ele aparenta ser assim? O cara, por ele não enxergar, ele não 

via a pessoa esteticamente mas ele conseguia enxergar muito além do que as pessoas 

enxergam hoje em dia. Ele não via um padrão. Ele não via os supostos cachinhos do 

Gabriel, ele não via como a pessoa era magra, como ela era gorda, como ela era alta. Ele 

não via se ela era homem, se ela era mulher, se ela era qualquer outro tipo de pessoa. 

Ele sentia. A gente tem que começar a fechar mais os olhos, sabe, e começar a enxergar 

o outro de outra maneira. 

BIA: A gente via esse preconceito ainda mais de perto. A gente, por exemplo [aponta 

para A 6], a gente escreve. Então se você escreve uma cena de um casal que é uma cena 

mais amorosa, uma cena mais picante, pessoal já diz que você já fez, que você é uma 

puta, que você é isso, que você é aquilo, só porque você escreve. Se você escreve um 

personagem homem eles acham que você é lésbica, que você queria ser um homem. As 

pessoas elas tem uma visão só daquilo. Elas não querem enxergar. Elas não querem ver. 

E a questão da homossexualidade e da deficiência você não escolhe, você não escolhe 

ser homossexual, você não escolhe ser deficiente. É uma coisa que acontece. É uma 

coisa que você nasce assim. Você vê uma pessoa, você não vai ver uma pessoa e falar: 

"poxa, eu vou apaixonar por aquela pessoa". "não, essa pessoa eu não vou apaixonar".  

ANA: é como se... as pessoas acham que elas tem na cabeça delas que uma pessoa 

simplesmente um dia acorda e fala: "ah não, hoje vou me tornar gay", "ah não, hoje vou 
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começar a ser deficiente"...as pessoas acham que tudo é a base da escolha, elas acham 

que tipo se uma pessoa parar de ser gay  

MARIA: tem até aquele negócio da cura gay que inventaram agora 

ANA: é... as pessoas acham que...é igual ela estava falando a gente tem que começar a 

cuidar mais da vida da gente. Que a gente acha que pode intervir no que a pessoa é 

como se a gente tivesse a missão de mudar o mundo pelos nossos olhos, porque a gente 

acha que aquilo é certo. Eu, igual, eu acho que eu gosto de rosa aí eu acho que todo 

mundo tem que usar rosa. Ou tipo, quem usa preto, acha que todo mundo tem que usar 

preto. A gente tem essa mania de achar que a gente deve mudar o mundo aos nossos 

olhos. Só que, assim, a gente tem que respeitar a diferença do outro. Eu acho assim, no 

brasil, igual as pessoas falam que é um país muito miscigenado, né?!, como que a 

pessoa tem coragem de falar que vive num país que é tipo cheio de diferença e ela não 

aceita a diferença do outro. Como que a gente pode, tipo assim, igual eu vejo muita 

gente batendo no peito falando "ah não, eu não sou preconceituoso, eu tenho amigos 

gay", só que aí você gosta de rock e a outra pessoa gosta de funk, e você fala com ela 

"você é um lixo, você gosta de funk". E ainda tem coragem de bater no peito e falar 

"não, eu não sou uma pessoa preconceituosa". A pessoa tem uma mente tão fechada que 

ela fecha até o próprio preconceito, achando que o preconceito é só aquilo que ela 

define que é preconceito mas não é assim. A vida é muito mais do que a gente conhece, 

a vida é muito mais do que a gente consegue ver. Igual ela falou, que os olhos...eu 

entendi muito o que ela falou porque a gente tem que fechar os olhos e começar a sentir 

mais as coisas. Enquanto a gente continuar vendo o mundo só com os nossos olhos e 

esquecer que existe, assim, bilhões de outras pessoas no mundo com bilhões de 

personalidades diferentes, a gente não vai aceitar, a gente não vai ter essa mente aberta, 

esse respeito. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil, no país que a gente vive. 

JOÃO: Sobre o que a Carol tava falando e a Ana falou eu até lembrei na ocasião de uma 

música muito antiga, que eu acho que a maioria não vai lembrar nem relacionar, mas ela 

se chama "Frevo Mulher", é uma canção folclórica até, Caetano Veloso já regravou, 

muita gente boa já regravou a música do saudoso Zé Ramalho e tem um verso que ela é 

assim: “o cego vagueia procurando por um”. Um dia ele se encontrou com o Luiz 

Gonzaga e o Luiz Gonzaga perguntou pro Zé "o que que esse olho cego vagueia?" aí 

então o Zé virou pra ele e falou assim: ele vagueia e procura um olho que enxerga. O 
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Luiz perguntou "mas como assim?", “ele procura pelo coração. O que um olho cego não 

consegue ver, o coração consegue ver”. Eu coloquei só pra complementar o que as duas 

colocaram.  

ANA: e quebra aquilo né, o que os olhos não veem o coração não sente. Sente sim! 

Porque eu acho que o que falta muito o coração sentir, a gente parece simplesmente 

jogar com os olhos carnais e o coração da gente começar sentir. Quebra muito essa parte 

do que os olhos não veem o coração não sente. Sente. E deveria ser assim. Parar de tipo, 

simplesmente, achar pelo o que você vê e começar a sentir mais. 

(Questiono sobre o final da história, para finalizar a discussão) 

PESQUISADORA: Foi o que vocês esperavam? É o que sempre veem? 

EM CORO: não! 

BIA: nunca espera que aconteça aquilo daquele jeito. Que dê certo e que quando uma 

pessoa, um casal, vá em frente. Não é assim. Porque normalmente você enfrenta, ou 

você apanha, ou coisas piores. E até no filme o menino que zoa ele fica meio sem ter o 

que falar. Ele fica sem palavras. " o que eu vou fazer agora?". 

ANA: eu gostei daquele final. Porque, tipo assim, a gente vê que nessa sociedade que a 

gente está vivendo hoje ela é capaz de, se acontecer isso na vida real, daquele bando 

gente batesse nele porque eles se assumiram. Como que tipo assim, realmente tivesse 

que bater em alguém pela pessoa ser quem ela é. Eles conseguiram e enfrentaram de 

uma forma sem falar nada, eles não precisaram falar nada, eles simplesmente, tipo... eu 

achei muito interessante. Apesar de que a gente não vê muito isso na nossa sociedade 

porque está faltando gente que ponha a cara a tapa, faltando gente que tipo... porque 

você por a cara a tapa é uma coisa muito arriscada porque as pessoas não aceitam. 

Ainda mais sem falar nada, ir de frente, quem vai lá lutar por aquilo. As pessoas ficam 

tipo massacrando a gente vê, as pessoas massacrando, as pessoas pela internet, tanto 

pessoalmente. A gente vê tipo, é... A gente, acho que a gente desconsidera muito a 

palavra morte. As pessoas acham que tipo assim o sentido de morrer é só parar de 

respirar, parar de ter vida corporal... gente, quantas pessoas... As pessoas estão matando 

pessoas com isso, com essa falta de aceitação. Tipo...a gente não sabe como que está a 

pessoa por dentro, como que ela chega em casa depois de ouvir uma zoação. Não só por 

ser homossexual, por tudo. Por ser só uma pessoa que tá acima do peso, você não sabe 
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como que ela vai se sentir quando ela chegar em casa. Você não sabe se ela está se 

esforçando pra ser diferente só porque você está ditando que ela deva ser diferente. Eu 

acho que falta muita gente criar a coragem que eles tiveram, eles botaram a cara a tapa 

mesmo. Eles não tiveram medo. Acho que falta gente... porque tem muita coisa a ser 

quebrada ainda, muito preconceito a ser quebrado.  

JOÃO: Eu não tenho esse dado agora, mas vou procurar saber, quantos cinemas 

exibiram esse filme? Porque a gente tem um sucateamento da cultura brasileira no nosso 

próprio país. Aí não estou falando mal do filme, nem nada, fique bem entendido caso 

alguém goste, mas aí tem Batman versus Superman, uma luta ficcional de dois heróis. 

Aí passa em todos os cinemas brasileiros, aquela multidão de gente. E um filme como 

esse que abrange tanta coisa é deixado de lado.  

CAROL: eu acho interessante também a cena do cinema. Uma pessoa deficiente ir ao 

cinema, ir ao teatro, e agora tem uma lei que tem que ter uma tradução pras pessoas no 

teatro, no cinema..porque todo mundo tem que ter acesso a cultura, não é?!, 

independente das pessoas serem deficientes ou não. E eu também, eu achei ele diferente 

na parte da agência de intercâmbio. Deveria os folders ter acesso pra essas pessoas. 

Tudo ter essa questão da acessibilidade. 

BIA: Outra questão também: quantos filmes para cegos você não vê, não tem muito 

filme pra cego. Porque filme pra cego, já vi falando, que fica o cara narrando sempre 

"ele se deitou..." pras pessoas imaginarem. A gente não vê isso. Não tem.  

(Agradeço e finalizo com algumas informações sobre o filme) 
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Apêndice 02: Questionário aplicado aos jovens 

 

PERFIL CINEMATOGRÁFICO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

1. Nome (opcional):__________________________________________________ 

2. Sexo: (  )Feminino     (  )Masculino      (   ) Outro 

3. Raça/Etnia: (   ) Branco; (   ) Pardo;  (   ) Preto; (   ) Amarelo;  (   ) Indígena; 

4. Idade:_____ 

5. Você costuma assistir a filmes? (   ) Sempre; (   ) Algumas vezes; (   ) 

Raramente; (   ) Nunca; 

6. Em quais lugares costuma assistir a filmes? (  ) Em casa; (   ) Na escola; (   ) No 

cinema; (   ) Outros lugares: quais?_______________ 

7. Para você o que é mais importante na escolha de um filme? (   ) Atores;   (   

)Diretores;  (   ) Ano;       (   ) Tema/assunto (   )Lugares/Cenários; (   ) País de 

origem;  (   )Outros; 

8. Você já foi ao cinema? (   ) sim;   (   )não;   

7.1 Qual a última vez que foi ao cinema?______________________ 

7.2 Em que cidade? _________________________ 

9. Por qual gênero de filme você tem preferência? (Pode marcar mais de uma 

opção)  

(   ) Comédia;  (   ) Drama;  (   ) Policial;  (   )Romance;  (   ) Terror;  (   

)Ação/Aventura;  (   )Religioso;    

(  ) Infantil;  (   ) Documentário;   (   )Ficção Científica;   (   )Suspense. 
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10. Qual o seu filme 

favorito?________________________________________________ 

11. Qual o seu ator/atriz 

favorito(a)?____________________________________________ 

12. Qual filme brasileiro você mais 

gosta?_____________________________________ 

13. Gosta mais de séries ou de filmes? (   )séries;  (   )filmes; 

14. Qual o último filme que você assistiu?_______________________ 

15. Você já conhecia o filme Hoje eu quero voltar sozinho ? (   ) Sim;  (   ) Não. 
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Apêndice 03: Quadro com elementos da linguagem cinematográfica 

Enquadramento Campo visual bem definido; porção selecionada de espaço linguístico ou 

imaginal; 

Quadro  limitação visual, provocada pela escolha de enquadramento 

Plano (refere à 

presença mais, ou 

menos, destacada da 

figura humana, dentro 

do quadro.) 

-Planos ambientais: ambiente>figura humana 

Plano geral: grande panorama, o homem se perde nele: deserto, cidade, 

estádio lotado. 

Plano de conjunto: homem mais notado, espaço relativamente grande: 

rua, praça.. 

Plano de meio conjunto: pessoas são reconhecíveis mas ambiente 

prevalece: canto de praça, sala de aula, um barzinho... 

-Planos de expressão corporal ou de diálogo: objeto principal é o corpo 

humano 

Plano médio: Plano termina acima da cabeça e abaixo dos pés: corpo 

inteiro; 

Plano Americano: corta nos joelhos; 

Plano meio primeiro plano: busto de uma ou mais pessoas; 

-Planos de intimidade ou psicológicos: proximidade da câmera 

Primeiro plano: rosto da pessoa (max 3 pessoas) 

Primeiríssimo plano: só olhos, só lábios, só nariz... 

Plano detalhe: um objeto pequeno: fechadura, lápis... 

Tomada  delimitar um espaço através do visor da câmera filmadora e o consequente 

disparo da mesma – filmar; imagens em sequência deste disparo 

Composição 

(Relacionar linhas, 

luzes, sombras, cores, 

massas, nas três 

dimensões (altura, 

largura, profundidade) 

dentro do 

enquadramento ou 

plano.) 

Composição linear: | _ / c ~ 

L vertical: força, prontidão, segurança, estabilidade, energia 

L horizontal: placidez, tranquilidade, espaço aberto e livre 

L diagonal: tensão, desequilíbrio, disputa, obstáculo 

L curvas: convergência, concentração, ordem 

L arabesco, curvas irregulares: libertação, salto, ilimitação, graça, leveza, 

impoderabilidade, interpenetração de planos 

Verticais cruzadas por horientais: prisão, isolamento. 

Composição por luz e sombra:cores tendem a sugerir ambientes e 

atmosferas; 

Composição de massas: A imagem das coisas podem retratar volume, 

massa, peso. 

Composição em profundidade:compor explorando a profundidade de 

campo é sugerir perspectiva. Relativa aos objetos a serem filmados, o foco, o uso 

de lentes... 

Composição por angulação do quadro: 

Câmera normal: mesma altura dos objetos/pessoas 

Câmera alta: voltada para baixo, mergulho sobre a cena 

Câmera baixa: nível inferior, estará volta pra cima 

Câmera excêntrica: fora da linha do horizonte 

Enquadramento dentro de enquadramento (p. 50) 
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Movimento 

imaginal 

Movimento dentro do enquadramento: 24 quadro por segundo- 

reprodução do andar de uma pessoa 

-slowmotion: aumento da velocidade de rotação do motor da câmera além 

do padrão, nos fará ver na tela, sob projeção padronizada, um efeito de 

retardamento do movimento real filmado (cena final dando as mãos) 

Filmagem quadro a quadro; alteração de foco; uso de filtros para alterar 

a cor; freezing ou congelamento; fade out-fade in (abertura do diafragma para 

entrada ou não de luz);fusão e sobreimpressão  

Movimento por deslocação do enquadramento: alteração do 

posicionamento da câmera, durante a rodagem de uma tomada – movimentos de 

câmera; 

Panorâmica: movimento de rotação da câmera sobre seu próprio eixo 

Travelling: ou carrinho aproxima,afasta, acompanha o objeto.. 

Pan travelling: conjuga os dois movimentos acima 

Zoom: aproximar e afastar sem deslocar a câmera. 

MOTIVOS DE MOVIMENTO DA CÂMERA (p. 56) 

A montagem ou o movimento cinematográfico por excelência: montar, 

em cinema, é manipular, inter-relacionando-os espaços e tempos imaginais. 
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ANEXO 01: Lista de prêmios conquistados por Hoje eu quero voltar sozinho: 

 Prêmio Teddy - Berlinale 2014 (Alemanha) 

 Prêmio FIPRESCI - Berlinale 2014 (Alemanha) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 Guadalajara Internacional Film 

Festival (Mexico) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 Torino Internacional LGBT Film 

Festival (Itália) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 Frameline - São Francisco 

Internacional LGBT Film Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 OutFest - Los Angeles Internacional 

LGBT Film Festival (Estados Unidos) 

 Prêmio Jack Law - 2014 Honolulu Rainbow Film Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 Peace & Love Film Festival (Suécia) 

 Melhor Filme - Prêmio do Júri Oficial -2014 Peace & Love Film Festival 

(Suécia) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 Damn These Heels - Salt Lake City 

International LGBT Film Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Roteiro - 2014 Skip City International D-Cinema Festival (Japão) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 2014 NewFest - New York Internacional 

LGBT Film Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Vancouver Latin American Film Festival 

(Canadá) 

 Melhor Filme - 13 and over - Carrousel international du film de Rimouski 

(Canada) 

 Melhor Filme - BPTT Youth Jury Prize - Trinidad+Tobago Film Festival 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Athens International Film Festival (Grécia) 

 Melhor Filme de Ficção - Jury Award - ImageOut: The Rochester LGBT Film & 

Video Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Dayton LGBT Film Festival 2014 (Estados 

Unidos) 

 Melhor Filme Gay - Reel Q - Pittsburgh International LGBT Festival (Estados 

Unidos) 

 Melhor Filme de Língua Estrangeira - Reel Q - Pittsburgh International LGBT 

Festival  (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Seattle Lesbian & Gay Film Festival 

(Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Ft Lauderdale Gay and Lesbian Film 

Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Hamburg Int. Queer Film Festival 

(Alemanha) 

 Melhor Filme de Ficção -  Jury Award - ImageOut: Rochester LGBT Film and 

Video Festival (Estados Unidos) 

 Melhor Direção - El Colón de Plata - Festival de Cine Iberoamericano de Huelva 

(Espanha) 

 Melhor Ator - APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte (Brasil) 
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 Melhor Filme - For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade 

Sexual (Brasil) 

 Melhor Ator - Ghilherme Lobo - For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da 

Diversidade Sexual (Brasil) 

 Melhor Ator - Fabio Audi - For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da 

Diversidade Sexual (Brasil) 

 Melhor Direção de Arte - For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da 

Diversidade Sexual (Brasil) 

 Melhor Filme - Festival de Cinema Brasileiro na China – BRAPEQ (China) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - GLBT Filmfest Slovenia 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Mostra de Cinema de Gostoso (Brasil) 

 Melhor Filme - Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul (Brasil) 

 Melhor Ator - Ghilherme Lobo - Prêmio QUEM Acontece (Brasil) 

 Melhor Diretor - Prêmio QUEM Acontece (Brasil) 

 Melhor Diretor - Prêmio Governador do Estado de São Paulo (Brasil) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Roze Filmdagen - Amsterdam Gay & 

Lesbian Film Festival (Holanda) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - 41º Festival Sesc Melhores Filmes (Brasil) 

 Melhor Diretor  - Prêmio do Público - 41º Festival Sesc Melhores Filmes 

(Brasil) 

 Melhor Roteiro - Prêmio do Público - 41º Festival Sesc Melhores Filmes (Brasil) 

 Melhor Ator - Ghilherme Lobo - Prêmio da Crítica - 41º Festival Sesc Melhores 

Filmes (Brasil) 

 Melhor Diretor - 11º Prêmio Fiesp/Sesi-SP de Cinema (Brasil) 

 Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade 2015 - Categoria Cinema - Parada 

do Orgulho LGBT de São Paulo - APOGLBT 

 (Brasil) 

 Melhor Filme - FICARQ - Festival internacional de cine y arquitectura de 

Asturias! (Espanha) 

 Melhor Filme - Prêmio do Público - Troféu Grande Otelo - Grande Prêmio do 

Cinema Brasileiro 

 

 


