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O amor que não ousa dizer seu nome é o grande 
afeto de um homem mais velho por um jovem como 

aconteceu entre David e Jônatas, e aquele de que 
Platão fez a base de toda a sua filosofia, é aquele 

amor que se encontra nos sonetos de Michelangelo 
e de Shakespeare. É aquela profunda afeição que é 

tão pura quanto perfeita. Ele inspira e perpassa 
grandes obras de arte, como as de Shakespeare e 

Michelangelo [...] Neste nosso século é mal-
compreendido, tão mal-compreendido que é descrito 

como o amor que não ousa dizer seu nome, e, por 
causa disso, estou aqui onde estou. Ele é belo, é 

refinado, é a mais nobre forma de afeto. Nele, nada 
há de anti-natural. É intelectual e sempre existiu 

entre um homem mais velho e um rapaz, quando o 
mais velho tem o intelecto e o mais jovem tem toda a 

alegria, esperança e charme da vida diante de si. 
Assim deveria ser, mas o mundo não compreende. 
O mundo zomba dele e algumas vezes põe por ele 

alguém no pelourinho. 
 
 

Dicionário de Termos Literários - Latuf Isaias Mucci 



RESUMO 
 
 
Esta tese possibilitou uma investigação teórica e metodológica dentro da área da 
Sociologia do Cinema mediante uma reflexão em torno de três obras 
cinematográficas produzidas nos Estados Unidos da América. Os filmes Parceiros 
da noite (William Friedkin, 1980), Meu querido companheiro (Norman René, 1989) e 
Filadélfia (Jonathan Demme, 1993) foram os trabalhos pesquisados com o intuito de 
analisar discursos que atravessam e constroem o conceito de visibilidade dos perfis 
das personagens homoeróticas em cada contexto fílmico. Nesse caso, atentando 
para as várias possibilidades de sua leitura, buscou-se analisar sua abordagem em 
um filme que antecede a descoberta da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(AIDS) e do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), seguido de outros dois que 
tratam diretamente dessa temática ligada às relações homoeróticas. A construção 
teórica desta tese se alicerçou primeiramente na pesquisa bibliográfica, entendida 
por Lakatos e Marconi (1992) como o levantamento de materiais já publicados sobre 
o tema. Posteriormente a essa fase, ponderou-se os dados colhidos nos espaços 
investigados mediante a análise de discurso desenvolvida por Bakhtin (2011), como 
método de interpretação dos sentidos que os filmes desenvolvem em torno do tema 
da visibilidade das personagens homoeróticas masculinas. Por meio dos métodos e 
das leituras de teóricos como Louro (2000; 2008; 2013; 2015), Aumont (2004; 2008; 
2012), Perlongher (1987), Trevesian (2000), Rubin (1993), Williams (1979; 2010), 
pôde-se perceber que o perfil das personagens homoeróticas nos três filmes é 
marcado pelo contexto histórico e moral da linguagem e do modelo social, cultural e 
político da heteronormatividade.  
 
 
Palavras-Chave: Cinema. Sociologia do Cinema. Personagem homoerótica. 
Visibilidade. Heteronormatividade. 



ABSTRACT 

 
 
The films Cruising (William Friedkin, 1980), Longtime Companion (Norman René, 
1989) and Philadelphia (Jonathan Demme, 1993) were the works researched with 
the intention of analyzing discourses that cross and construct the concept of visibility 
of the profiles of the homoerotic characters in each film context. This thesis made 
possible a theoretical and methodological investigation within the area of Sociology 
of Cinema through a reflection on three cinematographic works produced in the 
United States of America. In this case, considering the various possibilities of its 
reading, it was sought to analyze its approach in a film that precedes the discovery of 
the Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) and the Human Immunodeficiency 
Virus (HIV), followed by two others that treat directly related to homoerotic relations. 
The theoretical construction of this thesis was based first on the bibliographical 
research, understood by Lakatos and Marconi (1992) as the survey of materials 
already published on the subject. After this phase, the data collected in the spaces 
investigated were analysed by the discourse analysis developed by Bakhtin (2011), 
as a method of interpreting the senses that the films develop around the theme of the 
visibility of the male homoerotic characters. From methods and the readings of 
theoreticians like Louro (2000; 2008; 2013; 2015), Aumont (2004; 2008; 2012), 
Perlongher (1987), Trevesian (2000), Rubin (1993), we coud see that the profile of 
the homoerotic characters in the three films is marked by the historical and moral 
context of the language and the social, cultural and political model of 
heteronormativity. 
 
 
Keywords: Cinema. Sociology of Cinema. Homoerotic character. Visibility. 
Heteronormativity. 
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1 DECUPAGEM 

 

[...] uma das formas mais significativas e persistentes da 
combinação cinema e sexualidade pode ser examinada 
nos filmes propriamente ditos, nas idéias que eles nos 
“convocam a visitar” [...] (LOURO, 2008, p. 82). 
 
 

A fala de Louro assinala o objetivo geral desta tese, que se firma na 

investigação da visibilidade homoerótica1 masculina, elemento que se materializou, 

em termos teóricos e metodológicos, dentro da área da Sociologia do Cinema. A 

pesquisa buscou analisar os discursos que atravessam e constroem os perfis das 

personagens gays em três produções cinematográficas norte-americanas: Parceiros 

da noite (1980), Meu querido companheiro (1989) e Filadélfia (1993). O primeiro 

filme antecede a descoberta da AIDS e os outros dois tratam de forma direta sobre 

essa enfermidade.  

A visibilidade é um eixo central de investigação desta tese. O termo indica a 

ideia de ser visto e de existir. A personagem homoerótica nem sempre foi percebida 

de forma clara no cinema. Ela passou por diversas maneiras de atuação, mantendo 

sua aparição durante muito tempo apenas de forma sugerida, como comenta 

Nazário (2007). Nesta tese se fez um estudo da visibilidade que as personagens 

gays masculinas trazem em filmes que as constroem como tal, ou seja, não são 

apenas uma insinuação, estão em cena, no campo de visão. De acordo com 

Miskolci (2007, p. 62), “[...] um regime de visibilidade é também um regime de 

conhecimento, pois o que é visível e reconhecido tende a estabelecer as fronteiras 

do pensável”. 

Por entender o cinema estadunidense como uma indústria que padroniza as 

produções técnicas, artísticas, os gostos e as formas de se pensar sobre as relações 

sociais e culturais, assim como pela visibilidade e alcance que esse tipo de cinema 

possui é que se escolheu filmes produzidos nesse campo. Pois, como as relações 

estabelecidas nas obras transparecem uniformização, é possível que elas 

representem as posições morais dos sujeitos no contexto de produção das obras. 

Posturas que são conduzidas por processos ideológicos que, por sua vez, são 

construídos por uma série de discursos emitidos por campos de saber e poder 

                                                           
1 De acordo com as pesquisas, escolheu-se utilizar o termo homoerotismo como uma posição crítica 

ao termo homossexualidade, que remete à construção médica e psiquiátrica do século XIX. Tal 
discussão é realizada no capítulo I desta tese. 
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(FOUCAULT, 2014). É interessante notar que um filme, mesmo dentro dessa 

produção padronizada, lança várias possibilidades de análise. Portanto, ele pode 

levantar questionamentos sobre a manutenção ou não de certas normas 

estabelecidas como verdades. No intuito de refletir e debater acerca desse quadro, 

buscou-se investigar a forma como o perfil das personagens gays são construídas 

na narrativa fílmica. 

A hipótese deste trabalho é que a visibilidade operada nos três filmes é 

manipulada pelo padrão moral da heteronormatividade. Identificou-se que o eixo de 

compreensão do perfil da personagem gay evidencia uma aceitação do 

homoerotismo a partir do momento em que há um deslocamento de um lugar de 

atuação marginal, presente em Parceiros da noite (1980), para espaços de 

apresentação não periféricos, como é o caso de Meu querido companheiro (1989) e 

Filadélfia (1993). 

Na primeira obra analisada, a personagem gay é escondida na noite, o que 

permite a emergência da ideia de promíscuo e de mentalmente perturbado. A norma 

heterossexual segrega os sujeitos homoeróticos em gueto noturnos, separando-os 

do convívio com os que são ditos normais, sadios. Por sua vez, nas duas últimas 

longas-metragens investigadas, percebe-se que existe uma visibilidade ligada à 

incorporação das características construídas como heterossexuais pelos intérpretes 

homoeróticos. Esse momento é permeado pela discussão da descoberta do 

HIV/AIDS e pela associação da doença aos gays. A enfermidade possibilita a 

construção de uma redenção aos que mantêm uma relação amorosa e sexual com 

pessoas do mesmo sexo por meio da saída de uma vida promíscua para uma 

experiência pautada na monogamia, na família, no casamento. A AIDS possibilita 

um regime de visibilidade pautado na incorporação pública da aparência 

heterossexual. 

A pesquisa partiu de quatro questões: 1) de que maneira o discurso fílmico 

constrói o perfil das personagens que mantêm relações homoeróticas nas três 

produções? 2) Como a visibilidade é operada nos três filmes? 3) Quais enunciados 

reiteram as normas regulatórias sobre sexualidade? 4) Quais enunciados indicam 

possibilidades de resistência, subversão e ressignificação das normas? 

Apesar de este trabalho não se deter à história do cinema mundial, mas sim 

em filmes produzidos nos EUA, optou-se por elencar uma parte de sua trajetória 
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para tornar visível que existem diferenças no modo de produção, distribuição e 

exibição na trajetória do universo cinematográfico. 

O cinema não foi inventado por uma única pessoa. Foi preciso que uma série 

de circunstâncias técnicas ocorressem para que fosse possível sua existência. 

Costa (2006, p. 18) comenta que foi necessário o “[...] aperfeiçoamento nas técnicas 

fotográficas, a invenção do celuloide (o primeiro suporte fotográfico flexível que 

permitia a passagem por câmeras e projetores) e a aplicação de técnicas de maior 

precisão na construção dos aparatos de projeção”. Ou seja, foi um conjunto de 

várias invenções que permitiu a emergência do cinema enquanto arte e, 

futuramente, como indústria.  

Desde seu limiar, o cinema esteve ligado aos desenvolvimentos tecnológicos 

que necessitam de capital econômico para sua produção. É uma arte que 

desenvolveu uma linguagem própria para distrair, comunicar, informar e veicular 

ideias acerca da experiência social. Por ser reprodutível e também de 

entretenimento, hoje de fácil acesso por meio do DVD, da TV e da TV por internet 

(serviços de streaming de vídeo)2, o cinema acaba abarcando um público 

significativo de espectadores. Benjamin (1996) enfatiza que a reprodutibilidade do 

filme o torna uma arte de massa e a sua difusão em grande escala é obrigatória.  

Mesmo sendo necessária a união de uma série de fatores tecnológicos para 

a emergência do cinema, reconhece-se o ano de 1895 como marco inicial de sua 

origem. Esse foi o momento da invenção do cinematógrafo pelos irmãos Auguste e 

Louis Lumière na França, simultaneamente a Thomas Edison, que fez mostras de 

imagens em filmes na mesma época nos Estados Unidos da América, registrando 

com essas exibições a patente do quinetoscópio. O cinematógrafo era um 

instrumento científico que se transformou em uma máquina de narrar histórias há 

mais de 120 anos (BERNARDET, 1981). O enorme sucesso desse aparelho deveu-

se às suas características técnicas, pois não precisava de eletricidade para 

funcionar e ainda fazia cópias dos filmes a partir dos negativos, ou seja, um 

dispositivo que consistia em filmar, revelar e projetar (COSTA, 2006).  

                                                           
2 Exemplos: Hulu, Crackle, Netflix, que são fornecedoras globais de filmes e séries de televisão via 
streaming. 
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A primeira exibição de filme com o cinematógrafo ocorreu na França, em 28 

de dezembro de 1895, no Grand Café em Paris. Uma projeção de vários curtas3; 

entretanto, “um em especial emocionou o público: a vista de um trem chegando na 

estação, filmada de tal forma que a locomotiva vinha vindo de longe e enchia a tela, 

como se fosse projetar-se sobre a plateia” (BERNARDET, 1981, p. 06). 

Os primeiros filmes produzidos eram documentais. Tinham o objetivo de 

registrar paisagens de várias partes do mundo para serem exibidas em Paris. 

Posteriormente a essa fase, ocorreram as primeiras produções com intuito de contar 

histórias, em pequenas esquetes cômicas filmadas em um palco de teatro.  

A partir da entrada dessas narrativas, houve as elaborações de curtas, como 

o do francês George Méliès, com o filme Viagem à lua (1902), baseado em uma 

obra literária. Foi a partir dessa produção que o cinema começou a se distanciar das 

primeiras imagens dos irmãos Auguste e Louis Lumière, firmadas na ideia do cinema 

como documento.  

Bernardet (1981) elucida que as primeiras leituras sobre o cinema o 

caracterizavam como uma arte objetiva e neutra, pois dependia de uma máquina 

para produzir o filme. Não obstante, tal leitura não perdurou, já que antes da 

máquina havia as escolhas que envolviam toda a produção dos filmes. Imprimia-se 

ali, inevitavelmente, marcas subjetivas sobre a obra. Bernardet (1981, p. 10) 

complementa, afirmando: “Dizer que o cinema é natural, que ele reproduz a visão 

natural, que coloca a própria realidade na tela, é quase como dizer que a realidade 

se expressa sozinha”. Assim, torna-se mais adequado compreender que o cinema 

representa pontos de vista que interpretam e contextualizam a realidade.  

A partir dessa elucidação de Bernardet (1981), cabe inferir que os filmes 

analisados nesta pesquisa são produtos de perspectivas de escritores, diretores, 

produtores, câmeras, montadores, iluminadores, músicos e atores. Esses, por sua 

vez, estão localizados em contextos históricos e culturais bem definidos. Enfatiza-se 

também que a leitura sobre os filmes é uma entre várias outras perspectivas. Não há 

uma verdade a ser buscada, mas possibilidades de leituras, à vista de que às obras 

estão atreladas às questões sociais, políticas, econômicas, ideológicas e culturais; 

ou seja, elas não estão fora das relações e disputas por poder estabelecidas no 

âmbito da sociedade e de suas instituições.  

                                                           
3 Curta ou curta-metragem é o nome dado aos filmes que possuem uma duração de até no máximo 
30 minutos.  



16 

Analisadas nesse contexto, as questões de visibilidade das relações 

homoeróticas contidas nos filmes investigados nesta tese são, em certa medida, 

produzidas por meio das experiências de repressão e liberdade em torno das 

sexualidades – neste caso, homoeróticas masculinas. Essas práticas são utilizadas 

pelas empresas cinematográficas para atender ao mesmo tempo interesses 

mercadológicos e político-sociais. Nesse sentido, tem-se que o cinema expressa os 

interesses econômicos e ideológicos do campo de sua produção, concretizados no 

perfil das personagens em cena. 

É válido ressaltar que existem vários tipos de cinema que mantêm um 

distanciamento em relação ao mercado norte-americano, como o cinema pós-

colonial de Raul Ruiz, Parvaz Sayad, Mona Hotoum, Indu Krishnan, entre outros 

discutidos por Stam (2006). É um cinema que visa, na maioria das vezes, a 

contestação do modelo industrial de se produzir filmes, de padronizar gostos e de 

difundir ideias ocidentais. Cabe aqui destacar também o Cinema Impressionista 

Francês (1919-1929), o expressionismo alemão durante a década de 1920 e a 

Espanha com as produções do cinema surrealista de Luis Buñuel. Tem-se ainda o 

desenvolvimento do cinema japonês com Akira Kurosawa e, na Rússia, com Serguei 

Eisenstein, o qual vai construir uma nova técnica de montagem denominada de 

intelectual ou dialética (MASCARELLO, 2006). 

Mediante a expressão dos diversos cinemas, é importante destacar também a 

emergência de um cinema gay que data da década de 1970 na cidade de São 

Francisco. O San Francisco International Lesbian and Gay Film Festival4 está em 

sua quadragésima edição e foi o primeiro a trazer filmes que tratavam da identidade 

política gay, assim como se propunha uma ruptura com os padrões comerciais 

advindos da indústria cinematográfica. 

Nazário (2007, p. 98) diz que 

 

[no] cinema, como na própria sociedade, o desejo homossexual viu-
se impelido a refluir para as margens e para o subterrâneo: somente 
no cinema marginal e no cinema underground a homossexualidade 
pôde ser expressa e celebrada sem véus nem máscaras. 
 
 

                                                           
4 Link de acesso ao site: <https://www.filmfestivallife.com/San-Francisco-International-LGBT-Film-
Festival/>. 
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Mesmo com a eclosão desse cinema, permanecia a proposta de uma espécie 

de sofrimento universal impelido ao homoerotismo. Isso fica perceptível com o fato 

de que entre 1961 e 1976 houve 32 produções cinematográficas europeias que 

abordavam esse tema. Dentro delas treze personagens gays se suicidavam, dezoito 

eram mortos por seus amantes e um era castrado. “Até o fim dos anos de 1980, 

todos os espelhos cantavam, em uníssono, que era impossível ser, ao mesmo 

tempo, homossexual e feliz” (NAZÁRIO, 2007, p. 101). 

Foi diante desse novo cenário que houve a possibilidade de nascimento de 

empresas especializadas em produzir e distribuir filmes com o teor homoerótico. Na 

década de 1980 havia uma produção anual de quatro ou cinco filmes com tal 

temática. Em 1990, tem-se um grande crescimento, chegando a 50 ou 60 filmes 

sobre os relacionamentos apoiados no homoerotismo. “Com a integração econômica 

dos homossexuais na sociedade de consumo, o mercado homossexual tende a 

fortalecer-se cada vez mais” (NAZÁRIO, 2007, p. 104). 

De acordo com Bessa (2007), foi na década de 1990 que houve a propagação 

de uma multiplicidade de festivais de cinema, sendo incluído dentro dessa difusão o 

crescimento de eventos de natureza com teor gay e lésbico. Ainda, segundo a 

autora anteriormente citada, é importante destacar que a construção de uma obra 

cinematográfica provoca uma aproximação com temáticas clássicas acerca das 

relações e interações humanas como “tristeza, lidar com perdas e frustações e 

conquistas” (BESSA, 2007, p. 262). Desse modo, busca-se produzir, dentro da cena, 

um espaço afetivo e político, no qual seja possível questionar, sobre a subversão 

que o filme carrega, a problematização e o deslocamento que produz no que se 

refere ao padrão heteronormativo. 

A afirmação do cinema gay, em 1990, ocorreu por meio da consolidação de 

uma série de festivais. Destacam-se o Festival de Cinema Gay e Lésbico de Turim 

como um dos mais antigos, e o Queer Lisboa – Festival de Cinema Gay e Lésbico 

de Lisboa5, que é um dos mais relevantes fóruns europeus de mostras LGBT (sigla 

construída de acordo com as demandas de cada época, portanto, mesmo sendo 

usada sempre dessa forma, ela nem sempre oi assim) internacional. No ano de 

1999, foi elaborado o Festival de Cinema Gay e Lésbico de Miami. Há também o 

Festival Gay e Lésbico de Londres, o Festival de Filmes GLS Inside Out de Toronto 

                                                           
5 Link de acesso ao site: <http://queerlisboa.pt/>. 
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e, no Brasil, tem o Rio Festival Gay de Cinema6, assim como o Festival Mix Brasil7 

(NAZÁRIO, 2007). 

Esses festivais traziam e ainda trazem um investimento no conceito de 

cinema para divertimento. Entretanto, alia-se a isso questões de autorrepresentação 

no que se refere às lutas contra a homofobia, à construção de uma crítica à norma 

heterossexual, assim como uma apreciação positiva acerca dos estereótipos que 

objetivavam e objetivam a ridicularização dos sujeitos homoeróticos, tais como a 

sapatona, a lésbica intelectualizada, os exageros vinculados às drag queens, entre 

outros. Nesse sentido, tem-se a busca por uma visibilidade não mais encerrada na 

perversão, mas no brio da beleza de ser e de perceber diferente, sem a obrigação 

de se amarrar a identidades essencializadas (BESSA, 2007). 

Foi com o advento da AIDS e a busca por um controle da epidemia que 

irrompeu uma obrigação moral para a sociedade da década de 1990, que foi retirar o 

homoerotismo da clandestinidade. Por sua vez, essa cena proporcionou uma 

expansão das sexualidades que até então estavam reprimidas, assim como também 

ajudou no vertiginoso crescimento de um cinema gay e lésbico, expresso pelos 

festivais que tiveram um avanço notável após o aparecimento da enfermidade e se 

mantêm até a contemporaneidade. A manipulação pública para assumir-se gay 

ocorreu mediante uma cena culturalmente disponível e esperada pelos 

acontecimentos que se projetaram após 1960 e, marcadamente, depois da AIDS.  

 

Vivemos, desde os anos de 1990, o boom da produção com temática 
homossexual, de formato e qualidade variada: de melodramas 
pornográficos a exercícios explícitos de sadomasoquismo, de 
comédias baratas a obras-primas cinematográficas. Essa produção 
encontra vazão num mercado paralelo formado por mais de 100 
festivais de cinema GLS ou GLTB em todo o mundo, festivais que 
funcionam como importante reconhecimento de identidade para seu 
público específico, mas que também revelam para um público mais 
amplo o outro cinema (NAZÁRIO, 2007, p. 105; grifo do autor). 
 
 

Esse boom no cinema gay se deu graças ao mercado gay, que movimentou 

cerca de 340 bilhões de dólares nos Estados Unidos da América em 1998. A 

incorporação das pessoas homoeróticas na sociedade de consumo favoreceu que 

                                                           
6 Link de acesso ao site: <http://www.riofgc.com/>. 
7 Link de acesso ao site: <http://www.mixbrasil.org.br/2016/index.asp#&panel1-1>. 
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as imagens dos relacionamentos gays saíssem dos limites dos guetos. Ganharam, 

portanto, o espaço público (NAZÁRIO, 2007). 

Diante desses diversificados campos cinematográficos, tem-se, então, que o 

cinema se desenvolveu em vários lugares do mundo e de diferentes formas, o que 

lhe resguarda certa diferenciação. Sendo assim, não se pode pensar o cinema de 

maneira uniforme. Este, para produzir e distribuir um filme, engloba uma série de 

práticas, técnicas, mecanismos de produção, representação e difusão que não 

permitem pensá-lo como algo homogêneo. Pretende-se dizer com isso que os 

caminhos seguidos na construção de uma obra fílmica são muito distintos, e isso 

depende de uma série de fatores, sejam eles técnicos, sejam do contexto de 

produção. Por conseguinte, cada elemento utilizado para produzir um filme depende 

do espaço e do tempo em que está sendo empreendida a sua realização.  

Metodologicamente, esta investigação adotou, em um primeiro momento, o 

tipo de pesquisa bibliográfica, visando o levantamento de referenciais teóricos sobre 

trabalhos que têm filmes como objeto e campo de investigação, assim como 

produções acadêmicas acerca do homoerotismo. Posteriormente, foi utilizada a 

etnografia de tela (RIAL, 2005) com o intuito de conhecer, observar e registrar 

elementos (diálogos e imagens) dos filmes para serem analisados à luz de teorias e 

conceitos da área do cinema e das sexualidades. Por sua vez, a análise dos dados 

retirados das produções cinematográficas foi realizada por meio da análise de 

discurso, que diz respeito à interpretação dos sentidos que os filmes produzem face 

ao homoerotismo. Nesse caso, foi preciso atentar para a leitura dos filmes a partir de 

suas circunstâncias históricas, haja vista que todo enunciado discursivo está 

localizado em um contexto social e cultural (BAKHTIN, 2011).  

Dessa maneira, o primeiro capítulo deste trabalho, intitulado TAKE I – 

SOBRE O CAMPO, O OBJETO E O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO, apresenta o 

campo de investigação, o objeto estudado e a metodologia aplicada na escolha e 

análise dos filmes. As obras fílmicas são produtos culturais e ideológicos de um 

processo material que fornece diversos sentidos acerca da realidade social; 

portanto, o cinema não pode ser visto apenas como espaço que reflete as relações 

sociais. Ele pode agir como mediador da manutenção ou ruptura das formas de se 

pensar e agir na sociedade (WILLIAMS, 1979).  

Já o segundo capítulo, TAKE II – SOBRE A VISIBILIDADE GAY NO FILME 

PARCEIROS DA NOITE (1980), traz as análises do filme Parceiros da noite (1980), 
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que foi produzido antes da descoberta da doença do HIV/AIDS, em meio aos 

conceitos provenientes da revolução sexual (1960) e da legislação sexual (RUBIN, 

1993) presente nos EUA. Nessa perspectiva, procura-se trazer possibilidades de 

análises acerca do perfil das personagens com base na ideia de visibilidade, 

construída por meio dos processos de exclusão e estratificação que o 

estabelecimento da heterossexualidade como norma provoca nas sexualidades 

dissidentes. No filme, as relações homoeróticas são encerradas em espaços 

noturnos, escuros e subterrâneos, lugares onde emergem os dois perfis (promíscuo 

e mentalmente perturbado) atribuídos à personagem gay. Tem-se que os dois perfis 

são produtos da incorporação dos discursos hegemônicos que relega a vivência das 

relações homoeróticas a espaços marginais de atuação. A obra é vista como uma 

crítica aos padrões que são instituídos historicamente, mas que se colocam como 

naturais.  

O terceiro capítulo, TAKE III – O QUE A AIDS REVELA?, foi feito com base 

nas análises do filme Meu querido companheiro (1989). Com essa produção foi 

possível realizar uma exploração da visibilidade homoerótica masculina em meio à 

descoberta da AIDS em 1981. O filme em questão apresenta os anos do início da 

enfermidade citada e suas consequências na vida de grupos de amigos. As 

interações entre as personagens em cena verbalizam o espaço histórico do que foi a 

década supracitada, trazendo, portanto, uma época caracterizada pela instabilidade 

econômica e por uma série de políticas que tinham por finalidade barrar a elevação 

de regimes de esquerda. Esses elementos recaíram sobre o campo cultural e, dessa 

forma, acabou barrando a ascensão em torno das liberdades sexuais que teve seu 

limiar na década de 1960. Com isso, sucedeu-se um momento marcado pelo 

conservadorismo, que resultou na adoção do modelo heteronormativo pelos casais 

homoeróticos nos filmes, os quais assumiram uma vida amorosa monogâmica, com 

uma atuação marcadamente diurna, com ocupações reconhecidas pela sociedade. 

As personagens gays do filme analisado começam a adquirir uma visibilidade 

marcada pelos padrões heterossexuais.  

Por fim, no quarto capítulo, TAKE IV – A AIDS EM CLOSE-UP, o filme 

Filadélfia (1993) foi selecionado para tecer os questionamentos e reflexões acerca 

da visibilidade gay por meio de uma personagem que está acometida pela AIDS. Na 

época da produção cinematográfica, há um país, EUA, mais forte em termos 

econômicos e dos discursos de paz. Esse foi o momento do presidente Bill Clinton, 
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que avançou nas discussões acerca das subjetividades e se inseriu nas lutas 

relacionadas ao meio ambiente e emergência da AIDS pelo mundo. Isso demonstra 

a relação que os elementos contextuais que circunscrevem o filme também o fazem. 

Nas análises feitas no capítulo quatro, há a percepção da enfermidade acima citada 

por meio de um close-up. Isso porque ela é exposta na vida de uma única 

personagem, além de o diretor se utilizar do recurso cinematográfico de forma 

recorrente para aproximar o público da doença e das pessoas que estão acometidas 

por ela.  



 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
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TAKE I – SOBRE O CAMPO, O OBJETO E O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO 

 

A pluralidade de identidades e de práticas amorosas e 
sexuais parece, hoje, mais visível. O que tal visibilidade 
indicaria? Que os ventos do “novo milênio” terminaram 
com as diferenças, saudando a multiplicidade? Que se 
aceita que as posições de gênero e de sexualidade não 
cabem mais nos esquemas binários? Que agora “vale 
tudo”? Uma série de questões e de respostas poderia ser 
ensaiada e, de qualquer modo, a complexidade desses 
“novos tempos” sempre escaparia (LOURO, 2008, p. 87). 
 
 

O estudo de qualquer filme remete a um longo processo de escolhas. No 

início desta pesquisa, o foco estava ancorado em dois grandes temas – cinema e 

sexualidade –, ambos sendo estudados de forma geral. Entretanto, constatou-se que 

há vários “cinemas” e, desse modo, distintas abordagens em relação a cada um 

deles. Por isso, ocorreu a necessidade de tornar a pesquisa mais específica. Da 

mesma maneira, existem diversas formas de representação acerca das 

sexualidades. Tendo em vista a multiplicidade de caminhos a seguir dentro da 

temática “cinema”, foram selecionados para análise apenas filmes de origem 

estadunidense que se enquadravam no gênero drama, mesmo que dentro do 

contexto atual cinematográfico não haja mais a definição de um filme dentro de 

apenas uma perspectiva de gênero. No que tange às sexualidades, o caminho 

escolhido foi o estudo das relações homoeróticas masculinas por estas serem mais 

estereotipadas na sociedade. As análises foram orientadas por meio do 

questionamento da ideia de visibilidade das relações homoeróticas operadas em três 

produções fílmicas que datam o antes, o durante e o depois da descoberta da AIDS. 

O termo investigado indica o conhecimento da existência desses sujeitos sociais.  

Um filme sobre o homoerotismo já traz em si uma visibilidade em razão da 

própria diversidade de reações sociais que provoca. No entanto, é preciso analisar 

sobre quais condições essa visibilidade é construída na obra fílmica. Esta pesquisa 

se detém sobre a forma pela qual é construído social e historicamente o perfil da 

personagem gay em filmes estadunidenses, e como a concepção supracitada o 

permeia. Nesses termos, foram selecionadas três obras, visando compreender nelas 

quatro aspectos: 1) de que maneira o discurso fílmico constrói o perfil das 

personagens que mantêm relações homoeróticas nas três produções? 2) Como a 

visibilidade é operada nos três filmes? 3) Quais enunciados reiteram as normas 



22 

 

regulatórias sobre sexualidade? 4) Quais enunciados indicam possibilidades de 

resistência, subversão e ressignificação das normas? É importante salientar que as 

análises das obras escolhidas não pretendem ser um equivalente explicativo para a 

totalidade dos conteúdos nelas presentes, mas possibilidades de leituras 

(WILLIAMS, 2010). 

O interesse pelo tema do homoerotismo masculino e cinema começou na 

pesquisa de mestrado. Ela versava sobre o campo cinematográfico como espaço de 

difusão e (re)produção das relações homoeróticas. A partir dos passos dados na 

dissertação, foi construído o projeto de tese de doutorado, na perspectiva de 

continuar as discussões sobre cinema e sexualidade dissidentes, termo esse 

utilizado por Foucault (2014) para tratar das práticas sexuais que estavam à 

margem, fora do círculo heterossexual.  

O recorte do objeto da pesquisa em três filmes estadunidenses que tratam de 

questões ligadas ao homoerotismo masculino ocorreu com o objetivo de pensar 

como se efetua o processo de construção da visibilidade em filmes que obtiveram 

grande bilheteria no país8, mesmo se tratando de obras sobre relações gays. Nesse 

caso, atentando para o fato de que esse conceito tem várias possibilidades de 

leitura, buscou-se analisar como ele é expresso em um filme que antecede a 

descoberta da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e em dois filmes que tratam diretamente dessa 

temática ligada às relações homoeróticas. Os filmes respectivamente são: Parceiros 

da Noite (William Friedkin9, 1980), Meu querido companheiro (Norman René10, 

1989), e Filadélfia (Jonathan Demme11 e Edward Saxon 1993)12. Cada obra, ao seu 

modo, traz elementos enunciativos que possibilitam a análise do termo da 

visibilidade mediante a investigação de como é construído o perfil das personagens 

homoeróticas. 

Parceiros da noite (1980) coloca em cena homens gays que praticam 

sadomasoquismo (S/M). Eles são construídos na produção fílmica recorrendo a 

                                                           
8 Parceiros da noite (1980) 19,8 milhões USD. Meu querido companheiro (1989) 4,61 milhões USD. 
Filadélfia (1993) 206,7 milhões USD. 
9 William Friedkin é um premiado cineasta estadunidense, diretor de vários filmes importantes, com 
destaque para Operação França e O Exorcista, ambos da década de 1970. 
10 Norman René foi um diretor de cinema estadunidense. Morreu em 1996 devido a complicações 
ocasionadas pela AIDS. Dirigiu os filmes Por trás daquele beijo (1992) e Aconteceu no natal (1995). 
11 Jonathan Demme foi um produtor e diretor norte-americano. Ganhou Oscar de melhor diretor com o 
filme O silêncio dos inocentes (1991). Morreu em 26 de abril de 2017. 
12 Edward Saxon é um produtor de filmes norte-americano. 
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espaços de sociabilidades descritos na obra como da ordem do submundo, 

constituindo-se de bares gays, salas de cinemas pornográficos e parques públicos 

(no período noturno), ou seja, pontos de pegação gay, como salienta Rubin (1993). 

Todos os ambientes são locais noturnos, sombrios e, por vezes, subterrâneos. 

Nesse caso, a visibilidade é operada nos guetos13, que escondem as personagens 

homoeróticas, ou seja, elas existem e são o elemento central da história. No entanto, 

o local e o horário de seu aparecimento não são os mesmos onde se vislumbra as 

personagens heterossexuais. 

Os filmes Meu querido companheiro (1989) e Filadélfia (1993), por sua vez, 

se desenvolvem por meio da descoberta do HIV/AIDS. Neles, as relações sociais 

são estabelecidas em locais de trabalho, dentro da família e os relacionamentos 

gays esboçados são com parceiros fixos. Percebe-se, com isso, o deslocamento que 

a doença provoca na questão da visibilidade. Esta passa a ser mediada a partir da 

incorporação dos comportamentos vistos ou tidos como da ordem heterossexual 

pelos sujeitos homoeróticos nos filmes. 

Trevisan (2000) analisa a descoberta da AIDS como uma forma de tornar 

sujeitos invisíveis em sujeitos visíveis. Nesse sentido, o autor problematiza a ligação 

dela ao que era denominado, na época da sua descoberta, de “estilo de vida gay”. 

Nesse sentido, a doença pôs em destaque as relações homoeróticas que outrora 

eram compreendidas, no senso comum, somente circunscritas a espaços 

escondidos e noturnos. 

 
 
2.1 Da metodologia 
 

O trabalho foi construído primeiramente por meio da pesquisa bibliográfica, 

que segundo Lakatos e Marconi (1992) trata-se do primeiro passo para a realização 

de uma investigação acadêmica. Ela ocorre por meio do levantamento, seleção e 

documentação da bibliografia publicada sobre o assunto pesquisado. Nessa fase, 

houve o contato com um acervo de materiais publicados sobre o tema. Além desse 

levantamento prévio para a pesquisa, o referido método é primordial para a 

                                                           
13 “Gueto gay refere-se a espaços urbanos públicos ou comerciais – parques, praças, calçadas, 
quarteirões, estacionamentos, bares, restaurantes, casas noturnas, saunas – onde as pessoas 
compartilham que uma vivência gay podem se encontrar”. SIMÕES, Júlio Assis; FRANÇA, Isadora 
Lins. Do “gueto” ao mercado. Disponível: 
<https://www.academia.edu/3200664/Do_gueto_ao_mercado>. Acesso em 10 de março de 2016. 
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fundamentação teórica do objeto investigado. Sendo assim, faz-se a interpretação 

com base nos referenciais bibliográficos. 

A fase de análise dos filmes foi regida, a princípio, pela etnografia de tela, um 

recurso metodológico adotado pela jornalista e antropóloga Carmen Rial (2005) para 

se referir aos estudos de textos da mídia feitos por meio de estratégias que são 

próprias da pesquisa etnográfica. Para a realização desse momento, ressaltam-se 

os procedimentos adotados a seguir. De início, houve um longo período de 

convivência com o campo, no caso, com os três filmes. Na sequência, e, mediante 

esse contato, foram feitas observações sistemáticas e variadas, ou seja, a produção 

foi vista de diferentes maneiras (ora sem interrupção, ora com pausas para registros 

de cenas e diálogos). Utilizou-se, também, das anotações em caderno de campo 

com o objetivo de descrever as cenas e as questões que eram, potencialmente, 

pertinentes para a análise. Desse modo, ocorreu a escolha das passagens para 

investigação. Em relação à linguagem cinematográfica, buscou-se observar os 

movimentos de câmera, a iluminação, as maneiras de apresentar as personagens e 

seus movimentos dentro do filme, assim como a forma com que a narrativa está 

construída na história. 

Após o mergulho nos filmes e as observações registradas no caderno de 

campo, a análise foi direcionada pelos aportes teóricos que sustentam esta 

pesquisa: a discussão desenvolvida por Michel Foucault (2014), Guacira Lopes 

Louro (2000; 2008; 2013; 2015) em torno da sexualidade; os estudos sobre a 

guetização das sexualidades dissidentes elaboradas por Gayle Rubin (1993) e 

Edward MacRae (1983) (investigações vinculadas ao termo visibilidade); e os 

estudos sobre cinema desenvolvidos por Aumont (2004; 2008; 2012), Vanoye 

(2012), Morin (2011) e Martin (2005). 

Com os dados obtidos por meio da etnografia de tela, empregou-se a análise 

de discurso desenvolvida por Bakhtin (2011), como método de interpretação dos 

sentidos que o filme desenvolve acerca do tema visibilidade e homoerotismo 

masculino. Como aponta Fernandes (2005, p. 22), “[a]nalisar o discurso implica 

interpretar os sujeitos falando, tendo a produção dos sentidos como parte integrante 

de suas atividades sociais”.  

Para Bakhtin (2011), a análise de discurso é um método que explora a 

linguagem, verbal ou não verbal, contida na forma material das expressões sociais. 

Nesse sentido, a linguagem revela a presença de ideologias de diferentes 
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enunciados e a posição que os sujeitos ocupam em relação a um tema. Assim 

sendo, toda análise feita sobre uma sentença deve atentar para o contexto de sua 

enunciação. O sentido aí produzido é feito em decorrência da relação que os 

indivíduos mantêm com as ideias predominantes do meio social e a maneira como 

se relacionam e compreendem o conjunto dos aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos da realidade em que estão inseridos. Por essas razões, o discurso é 

movimento. Ele se move por intermédio das transformações desses aspectos. Ou 

seja, os significados das palavras, dos textos, da fala não são fixos, haja vista que 

são produzidos face aos contextos ocupados pelos agentes do diálogo. “Assim, uma 

mesma palavra pode ter diferentes sentidos em conformidade com o lugar 

socioideológico daqueles que a empregam” (FERNANDES, 2005, p. 23). Bakhtin 

(2011, p. 310), assinala que 

 

[...] por trás de cada grande texto está o sistema da linguagem. A 
esse sistema corresponde no texto tudo que é repetido e reproduzido 
e tudo o que pode ser repetido e reproduzido, tudo o que pode ser 
dado fora de tal (o dado). Concomitantemente, porém, cada texto 
(como enunciado) é algo individual, único e singular, e nisso reside 
todo o seu sentido (sua intenção em prol da qual ele foi criado). 
 
 

Logo, o que interessa na análise fílmica são os sentidos do que é expresso, 

pois eles são móveis, enquanto que as palavras, como signos, são fixas. Por 

conseguinte, as significações dos signos dependem das condições históricas e 

culturais em que foram emitidos. Desse modo, eles são únicos e irrepetíveis. O que 

é dito exige um enunciador e um receptor também em circunstâncias historicamente 

e culturalmente localizadas: “[...] um enunciado é sempre um acontecimento. Ele 

demanda uma situação histórica definida, atores sociais plenamente identificados, o 

compartilhamento de uma mesma cultura e o estabelecimento necessário de um 

diálogo” (RIBEIRO, 2006, p. 01). 

Assim sendo, o filme como enunciado demanda uma relação dialógica com o 

espectador, que ocorre a partir da construção do mesmo, pensando desde o público 

até a sua exibição. No entanto, quando a obra é vista, recai sobre ela uma série de 

outros diálogos, que permeiam o discurso de quem enuncia e de quem recebe o que 

é dito. Nesse sentido, a análise da produção fílmica ocorre por meio do 

atravessamento de falas entre o objeto contextualizado e as várias possibilidades de 

sentidos que se desdobram a partir de então. A leitura depende da prosa com o 
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filme, recorrendo ao contexto de sua criação, pois o sentido do que foi emitido é 

revelado no diálogo do enunciador com o receptor, ambos contextualizados, como 

salienta Bakhtin (2011). 

Em acordo com essas discussões, o trabalho intenta discutir quais discursos 

perpassam a questão da visibilidade mediante a produção dos perfis das 

personagens nos três filmes. Como salienta Foucault (2011), esse termo opera 

como uma prática que regula, recorrendo a uma teia de signos conectados a redes 

de significados, registrando, estabelecendo e reproduzindo valores da sociedade. 

Mediante esse entrecruzamento de reprodução e estabelecimento dos valores, os 

quais são perpetuados cotidianamente, é que se pode pensar acerca da norma 

heterossexual. Dessa forma, busca-se pensá-la, no plano das análises desta tese, 

como eixo que percorre, avalia e denomina o que é normal e anormal na esfera da 

sexualidade. 

Segundo a perspectiva de Foucault (2011), para se analisar um discurso é 

preciso recusar as explicações que são feitas a partir de uma única interpretação, 

assim como refutar a busca do sentido oculto das coisas. Para o autor, não há nada 

escondido, mas sim enunciados e relações, que o discurso coloca em 

funcionamento.  

 
 

2.2 Sobre o processo de escolha dos filmes 
 
A pesquisa para a escolha dos três filmes ocorreu primeiramente em diversos 

sites14 que trazem listas de produções com a temática do homoerotismo e sobre o 

tema do HIV/AIDS. A partir dela, obteve-se um grande acervo de filmes, críticas e 

comentários acerca das produções. Este trabalho selecionou aqueles mais 

pertinentes para compreender a maneira como se constrói a visibilidade das 

relações homoeróticas. Seus significados são decorrentes dos processos de 

movimentos que atravessam espaços de enunciação, reveladores de diferentes 

discursos que recaem sobre esse termo. Para se evidenciar esse propósito, foram 

levados em consideração os contextos histórico, social e técnico em que foram 

produzidos os filmes. 

                                                           
14 Esses foram alguns dos sites pesquisados: <http://cinema10.com.br/tipos/filmes-sobre-
homossexualismo>, <http://filmesdochico.uol.com.br/top-40-os-melhores-filmes-gays-de-todos-os-
tempos/> e <https://filmow.com/listas/gay-filmes-de-tematica-gay-l3809/>. 
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No contexto histórico é pertinente esclarecer que o filme Parceiros da noite 

(1980) marca a passagem do governo de Jimmy Carter, um democrata, para Ronald 

Reagan, um republicano conservador da Califórnia que implementou uma série de 

mudanças na economia e apoiou diversos movimentos mundiais anticomunistas. 

Esse momento sinaliza o que Hobsbawm (1995) traz em suas reflexões sobre o 

século XX como sendo breve. Essa fase finaliza por uma ruptura nas dualidades 

comunismo e capitalismo.  

Com as mudanças acima referidas há alterações no social, ou seja, na 

abordagem dada às relações. Tem-se uma suspensão na atuação em torno das 

subjetividades e liberdades conquistadas pelos movimentos da década de 1960, 

principalmente. A abordagem nos dois últimos filmes analisados aqui evoca uma 

ideia de unidade as identidades e não mais a vivência das singularidades. 

No contexto técnico, a construção de uma obra fílmica caracteriza-se por um 

processo desenvolvido por um corpo de profissionais (produtores, roteiristas, 

diretores, cinegrafistas, atores, cenários, entre outros) sobre determinados temas, 

com o objetivo de dialogar com a realidade em que se encontram inseridos, visando 

não apenas problematizar questões sociais e políticas, mas também defender 

interesse de ampliação de mercado, aumentando, assim, o diálogo com o público.  

Bourdieu (2004) afirma que não há como elaborar uma análise crítica de uma 

produção sem levar em consideração seu modus operandi. No caso deste estudo, 

essa perspectiva se revela considerando-se que os filmes são produtos históricos 

dotados de condições sociais e culturais particulares, e que fazem parte de um 

modo de produção da indústria cinematográfica norte-americana caracterizada, em 

sua maior parte, pela busca do lucro, por sua vez, associada à lei da concorrência 

para a conquista de mercados. 

O modus operandi que atua nas produções advindas dessa indústria cultural, 

situada nos EUA, propaga uma maneira de agir, operar ou executar a atividade de 

criação seguindo procedimentos padrão que estruturam e dissipam gostos em 

relação, inclusive, à maneira como a narrativa é expressa. Por isso, o pressuposto 

de uma reflexão em torno de um filme, que atenta para o contexto de sua produção, 

evidencia tanto a forma como os conteúdos da obra. A reflexão acerca de seu 
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campo15 amplia a observação dessas relações de troca existentes entre interesses 

mercadológicos e sociais dos agentes envolvidos na produção do filme. 

A análise se amplia para as várias instâncias industriais e burocráticas, que 

giram em torno da arte e do produtor. Em decorrência disso, os filmes realizados 

também são compreendidos como produtos ideológicos que dependem das relações 

estabelecidas no contexto de sua produção e, dessa forma, podem ser entendidos 

como um meio de propagação de valores e crenças de uma dada sociedade. Nesse 

aspecto, as produções cinematográficas agem como um relevante veículo para a 

formação e preservação das maneiras de se ponderar os múltiplos aspectos 

culturais de uma sociedade, como trata Machado (2008).  

Nesse quadro, a ideia de visibilidade das relações homoeróticas consiste em 

uma produção costurada pelo contexto histórico e pela ideologia presentes nos 

espaços sociais e culturais que perpassam as produções fílmicas e são por elas 

ressignificadas; isto é, o produto filme mantém uma relação de diálogo com a 

realidade social, marcada pela dinâmica dos grupos sociais, mercado e consumo –  

consequentemente, com os temas que emergem dela, afirmando-os ou subvertendo 

e ressignificando seus conteúdos. 

Esteticamente, a produção Parceiros da noite (1980) dialoga com a ideia de 

visibilidade atrelada ao gueto. Isso sustenta a construção do perfil da personagem 

recorrendo à relação de exclusão que a norma heterossexual exerce nas 

sexualidades consideradas dissidentes. Esse processo favorece a guetização, que 

segrega a comunidade gay em locais e horários específicos de atuação, espaços 

que também permitem condições de viver a identidade sexual, ou seja, há um 

regime de conhecimento dentro dessas regiões, assim como discute MacRae 

(1983).  

As produções Meu querido companheiro (1989) e Filadélfia (1993), por sua 

vez, trazem um novo diálogo com a concepção de visibilidade. Nesses filmes a 

interpretação acerca do perfil das personagens homoeróticas é construída não por 

meio do princípio de exclusão, mas em acordo com as normas heterossexuais. 

Estas se mantêm como normas atravessando e firmando a visibilidade gay, nesse 

caso, por meio de seus princípios e regras como o casamento, a monogamia, a 

família, os filhos, entre outros.  

                                                           
15 Campo é um conceito elaborado por Bourdieu que representa um espaço simbólico, onde os 
agentes sociais estão em constante luta para manter e modificar as posições que ocupam. 
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Hall (2014) expõe que as identidades são construídas dentro dos discursos e 

não fora deles, ou seja, são produzidas em momentos históricos e institucionais 

particulares, mesmo que se pareçam como não pertencentes aos jogos de poder. 

Hall (2014, p. 109) diz que 

 

[...] elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de 
poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da 
exclusão do que do signo de uma unidade idêntica, naturalmente 
constituída, de uma “identidade” em seu significado tradicional – isto 
é, uma mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costuras, 
inteiriça, sem diferenciação interna. 
 
 

As identidades são produtos de costuras de relações, não são algo acabado, 

mas em processo de formação constante por meio dos jogos de poder existentes 

dentro dos espaços sociais. Nos filmes analisados, tem-se a exclusão do que é 

diferente, em um primeiro momento, que se torna aceitável por intermédio da 

adoção dos padrões da heterossexualidade em um segundo momento.  

O tema do HIV/AIDS representa a passagem de uma visibilidade segregada 

no gueto e na noite para um outro instante que coloca em cena, durante o dia, 

personagens que adotam os padrões heteronormativos. Nos filmes Meu querido 

companheiro (1989) e Filadélfia (1993), a personagem gay deixa de ser o sujeito 

promíscuo e mentalmente perturbado que aparece na produção Parceiros da noite 

(1980). Nas duas obras acima citadas, as personagens são construídas por meio de 

relacionamentos duradouros, casamento, família, trabalho. Com essas duas 

possibilidades interpretativas, percebe-se que o termo usado como eixo de 

interpretação é conduzido para as personagens homoeróticas, nos três filmes, pelo 

atravessamento do discurso heterossexual – no primeiro caso, escondendo as 

personagens gays em guetos e, no segundo, intervindo na forma dos 

relacionamentos, os quais, por sua vez, podem ser entendidos como um efeito da 

norma, em relação à sexualidade, agindo na construção do que pode aparecer à luz 

do dia. 

Após a escolha das obras, tem-se o momento de se concentrar na 

perspectiva acerca de como elas são tratadas nesta pesquisa. A investigação em 

torno de filmes difere da crítica direcionada à produção fílmica. Enquanto esta 

objetiva avaliar e atribuir um juízo de valor, a análise se detém na explicação do 

funcionamento dos sentidos do produto cinematográfico e do fornecimento, desse 
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modo, de uma interpretação. De acordo com Penafria (2009), para analisar uma 

obra do cinema é preciso descrevê-la e interpretá-la. No entanto, “não existe uma 

teoria unificada do cinema, também não existe qualquer método universal de análise 

do filme” (AUMONT, 2004, p. 07), ou seja, há várias possibilidades de investigação 

de uma produção. Sobre isso, Fabris (2003, p. 21) enfatiza que 

 

A investigação que utiliza filmes pode se desenvolver de diferentes 
formas. A que estou esboçando aqui vai tomá-los como artefatos 
culturais, intensamente marcados pela cultura que os produziu e 
pelos significados que adquirem nos espaços onde circulam [...]. Os 
filmes serão tomados como textos culturais que exercem uma 
pedagogia, ensinam coisas. Eles nos ajudam a olhar e a conhecer a 
sociedade em que vivemos. 
 
 

Essa autora percebe e avalia os filmes como produtos culturais e, dessa 

forma, busca observar o que os marca. As possibilidades de significados que 

produzem dependem do atravessamento das relações delineadas dentro do campo 

produtor e do contexto histórico, podendo ajudar a realizar análises acerca das 

realidades sociais e das interações que são estabelecidas entre os sujeitos sociais.  

À vista disso, é preciso elucidar que a investigação dos três filmes, nesta 

pesquisa, toma-os como artefatos culturais; a leitura dos sentidos das obras fílmicas 

não fica restrita à história contada. Nessa perspectiva, o significado é uma versão 

que depende da compreensão, do contexto de produção, assim como das 

circunstâncias de quem interpreta a obra. 

Dessarte, a pesquisa do objeto selecionado foi feita a partir da análise do 

discurso presente na construção dos perfis das personagens homoeróticas, 

buscando entender como essas são produzidas em cada uma das obras escolhidas. 

Para isso, foi fundamental a utilização da etnografia de tela, discutida anteriormente. 

As produções foram assistidas, visando à decomposição de sua totalidade: 

descrição das cenas, dos diálogos e dos movimentos das personagens. Vanoye 

(2012, p. 15) enfatiza que, na análise do filme, “como se deve ter compreendido, a 

desconstrução equivale à descrição. Já a reconstrução corresponde ao que se 

chama com frequência de ‘interpretação’”. 

Costa, no livro Compreender o cinema (1987, p. 28) afirma que:  

 

Teremos tantas respostas quanto são os pontos de vistas a partir dos 
quais cada um observa o fenômeno. [...] Sobre o cinema podemos 
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dizer muitas coisas: que é técnica, indústria, arte, espetáculo, 
divertimento, cultura. Depende do ponto de vista da qual o 
consideramos. [...] Mas se consideramos o cinema como um todo, 
através da interação dos vários aspectos [...] saímos do campo das 
definições e entramos no da observação. E observaremos então que 
cinema é aquilo que se decide que ele seja numa sociedade, num 
certo estágio de seu desenvolvimento, numa determinada conjuntura 
político-cultural ou num determinado grupo. 
 
 

A partir do direcionamento fornecido por Costa (1987) na citação acima, pode-

se entender que os filmes são produtos culturais e ideológicos representantes das 

relações sociais que estão presentes em determinadas culturas e sociedades – logo, 

passíveis de serem analisados. Fabris (2005, p. 28), por sua vez, assinala que os 

filmes também podem ser compreendidos como “textos culturais que exercem uma 

pedagogia, ensinam coisas, nos ajudam a olhar e a conhecer a sociedade em que 

vivemos e produzem significados”.  

Para essa investigação, foi preciso observar, analiticamente, como ocorre a 

construção dos perfis das personagens gays na história que a produção fílmica 

desenvolve. E, sendo o cinema um campo de possibilidades de olhares, cabe inferir 

que ele pode, em suas construções, tanto modificar como manter formas vigentes 

acerca de representações sociais. 

A partir das múltiplas expectativas que um filme fornece, Duarte (2002) 

salienta que ver essas produções constitui-se de uma prática social que cria 

possibilidades educacionais e culturais. Por isso, as obras fílmicas são tão 

importantes quanto os feitos literários, filosóficos, políticos, dentre outros. Os 

trabalhos (filmes), de um modo geral, são relevantes, no sentido de Duarte (2002), 

porque podem suscitar questionamentos sobre a manutenção, assim como 

mudanças em torno das relações sociais cotidianas. São considerados como 

artefatos que implicam em processos educacionais. 

É pertinente assinalar que se compreende a sexualidade, aqui estudada na 

modalidade de homoerotismo masculino, como uma construção social, cultural e 

histórica e não como um dado biológico ou natural que se carrega desde o 

nascimento. A sexualidade é uma construção que data do século XIX, um dispositivo 

histórico como elabora Foucault (2014). Esse autor vislumbra a questão da 

sexualidade como um produto do discurso médico e psiquiátrico do século XIX, dois 

campos de saber e poder que produzem discursos e efeitos de verdade. Uma 
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sentença reverbera em diversos espaços sociais para sua manutenção, como a 

família, a escola, o cinema, a televisão, entre outros. A ideia de discurso, aqui 

tratada, refere-se também ao pensamento de Michel Foucault (2011) que o entende 

como uma prática social de regulação que se insinua nas mais variadas relações 

sociais por meio de campos de saber-poder, que empreendem verdades sobre as 

ações dos sujeitos sociais.  

Nesse sentido, a sexualidade se tornou uma questão a ser observada 

mediante o olhar dos mais diversos cientistas, e com base nessas perspectivas 

distintas ela vem sendo compreendida, regulada, educada, normatizada e saneada 

(LOURO, 2015). 

Guacira Lopes Louro (2008, p. 82) assinala: 

 

Assumo que os significados que se atribuem a identidades, jogos e 
parcerias sexuais são situados e disputados historicamente e, ao 
longo dos tempos, nos filmes, posições-de-sujeitos e práticas sexuais 
e de gênero vêm sendo representadas como legítimas, modernas, 
patológicas, normais, desviantes, sadias, impróprias, perigosas, 
fatais, etc. Ainda que tais marcações sociais sejam transitórias ou, 
eventualmente, contraditórias, seus resíduos e vestígios persistem, 
algumas vezes por muito tempo. Reiteradas e ampliadas por outras 
instâncias, tais marcações podem assumir significativos efeitos de 
verdade. 
 
 

Mediante a fala de Louro (2008), a sexualidade é uma construção social, uma 

produção que se constitui por meio de diversos campos, incluindo o espaço 

cinematográfico, que reitera as posições dos sujeitos na sociedade recorrendo à 

representação. As relações sexuais têm sido representadas de diversas maneiras, 

por exemplo: normais, anormais, patológicas, naturais, desviantes, invisíveis e 

visíveis. Essas marcações são constituídas por meio dos discursos presentes nas 

sociedades – nesse caso, nas modernas e ocidentais. 

As ideias de Louro (2008) corroboram com a discussão que Foucault (2014) 

elaborou acerca da construção da sexualidade enquanto dispositivo histórico. A 

homossexualidade, seja masculina, seja feminina, constituiu-se no final do século 

XIX. Isso se deu por intermédio dos campos de poder e saber da medicina e da 

psiquiatria que instauraram uma verdade sobre ela com base na classificação e 

nomeação, na intenção de diagnosticar as práticas sexuais que fugiam às normas.  
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O século XIX foi marcado por procedimentos institucionalizados de revelação 

da sexualidade por meio da psiquiatria, da psicanálise e da sexologia. Não havia um 

discurso de repressão ou censura da fala, mas sim de incitação para construção de 

uma verdade sobre as relações sexuais dos sujeitos e, consequentemente, da 

produção da anomalia sexual em relação à norma estabelecida. A normalidade no 

que se refere ao sexo foi confiscada pela família monogâmica e heterossexual; logo, 

o que se encontrava fora desse regime era diagnosticado como anormalidade, como 

evidencia Foucault (2014). 

Guacira Lopes Louro (2015, p. 29) reitera o pensamento de Foucault dizendo: 

 

A homossexualidade e o sujeito homossexual são invenções do XIX. 
Se antes as relações amorosas e sexuais entre pessoas do mesmo 
sexo eram consideradas como sodomia (uma atividade indesejável 
ou pecaminosa à qual qualquer um poderia sucumbir), tudo mudaria 
a partir da segunda metade daquele século: a prática passava a 
definir um tipo especial de sujeito que viria a ser assim marcado e 
reconhecido. Categorizado e nomeado como desvio da norma, seu 
destino só poderia ser o segredo ou a segregação – um lugar 
incômodo para permanecer. 
 
 

Tanto Louro (2008; 2015) quanto Foucault (2014) discutem sobre a 

construção da sexualidade por meio de campos discursivos, espaços esses que 

estabelecem normas para vivê-la. Na constituição da norma – heterossexualidade – 

foram produzidas as margens de onde emergem os sujeitos desviantes da regra 

sexual legítima.  

Pelo fato de a construção do termo homossexualidade ter atravessado uma 

história que coloca os sujeitos que a praticam como da ordem do anormal, optou-se 

por utilizar a palavra homoerotismo e gay para fazer referência às relações entre 

pessoas do mesmo sexo estabelecidas nos filmes analisados. Pois, como salienta 

Costa (1992, p. 11), no livro A inocência e o vício: estudos sobre o 

homoerotismo, “[...] Homoerotismo é preferível à homossexualidade ou 

homossexualismo porque tais palavras remetem quem as emprega ao vocabulário 

do século XIX, que deu origem a ideia do ‘homossexual’”. Para esse autor, essa 

palavra tem uma conotação moral, que imputa uma ideia de doença, desvio, 

anormalidade. Nesse sentido, para ele a utilização do termo homoerotismo rompe 

com essa perspectiva moralizante, assim como retira a ideia de uma essência ou 

substância homossexual, ou seja, algo orgânico ou psíquico que seria comum a 
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todos os que possuem tendências ou realizam práticas amorosas e sexuais com 

pessoas do mesmo sexo. 

O filme Parceiros da noite (1980) oferece possibilidades de análises a partir 

do atravessamento das ideias de anormalidade, abjeção e sexualidade desviante. 

Essas características fornecem a constituição de uma visibilidade, destacada na 

produção, que constrói espaços de sociabilidade e de pegação em locais e horários 

específicos onde aparecem os que mantêm relações homoeróticas. Em outras 

palavras, a visibilidade é interpretada por meio da ocultação diurna e, consequente, 

guetização homoerótica. Esse filme se passa na cidade de New York, nos EUA. As 

locações utilizadas são as ruas e bares da West Village16, local conhecido pela 

Rebelião de Stonewall – manifestações da comunidade LGBT contra as invasões da 

polícia em 1969. 

É pertinente assinalar aqui, de forma rápida, que ao longo da história da 

civilização existiram diversas formas de entender a atração entre pessoas do mesmo 

sexo, nas diferentes culturas. No mundo antigo, a relação entre homens era vista 

como necessária, uma espécie de coesão e fortalecimento entre os guerreiros. A 

emergência do cristianismo tornou o prazer sexual em geral pecaminoso e repleto 

de culpa. Esse quadro somente se modifica durante a produção artística na 

Renascença, quando a nudez neoclássica nas artes plásticas ressurge e elimina a 

culpa, como acentua Dabhoiwala (2013). A prática homoerótica no período da 

Revolução Industrial torna-se juridicamente desvio da natureza. Nessa época, a 

energia dos homens deveria ser conduzida somente para a produção econômica e 

reprodução da espécie, ou seja, dócil politicamente e útil economicamente (Foucault, 

2013). Nessa direção, o homoerotismo converte-se em crime e delito na Inglaterra 

Vitoriana17. Com os regimes totalitários, essa prática foi reprimida em alguns países, 

como na Alemanha, onde os gays foram um dos grupos perseguidos pelo regime 

nazista18. Em termos mundiais, o debate volta a vicejar apenas nos anos da 

revolução sexual (1960). Nesse momento, há a produção de filmes, discutindo 

                                                           
16 West Village é uma ampla e tradicional área residencial da cidade de New York. Foi nessa área 
que ocorreu a revolta de Stonewall (1969). 
17 A era vitoriana foi o período no qual a rainha Vitória reinou sobre a Inglaterra – século XIX. Além do 
enriquecimento da classe burguesa do país, o período vitoriano se caracterizou também pela rigidez 
de princípios moralistas (FOUCAULT, 2014). 
18 Antes do Terceiro Reich, a cidade de Berlim era considerada liberal, com bares e cabarés 
frequentados pela comunidade gay. MENDES, Lenon. A homossexualidade e a Alemanha Nazista. 
Disponível em <http://www.bulevoador.com.br/2012/09/a-homossexualidade-e-a-alemanha-nazista/> 
Acesso em 03 de janeiro de 2016. 
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abertamente a questão do homoerotismo na Inglaterra, como é o caso do filme 

inglês Victim (Basil Dearden, 1961) que traz o primeiro protagonista gay em 

produções fílmicas, como realça Paiva (2007). 

Esse breve panorama permite constatar que a história está repleta de formas 

de identificar práticas de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mas foi a 

partir da definição dos campos de poder e saber do século XIX, medicina e 

psiquiatria, que se constituiu a categoria homossexual e, consequentemente, o 

homossexualismo e a homossexualidade. Nesses termos, a primeira corresponde à 

compreensão do fato como uma doença, e a segunda como uma reivindicação 

identitária dos atuais movimentos nomeados LGBT’s (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Travestis e Transgêneros) incipientes na década de 1960. No entanto, 

como visto em Costa (1992), aqui, preferiu-se o termo homoerotismo.  

A heterossexualidade como norma também se constituiu por intermédio dos 

campos médicos e psiquiátricos, e se firmou como regra identitária mediante o 

processo de exclusão do que lhe era diferente, empurrando-o para as margens. É a 

partir desse artifício de exclusão que a homossexualidade emerge. Stuart Hall (2014, 

p. 110) afirma que “[a]s identidades podem funcionar, ao longo de toda a sua 

história, como pontos de identificação e apego apenas por causa de sua capacidade 

para excluir, para deixar de fora, para transformar o diferente em ‘exterior’, em 

abjeto”. Essas formas de construção dos processos identitários são reproduzidas e 

representadas por diversas instituições sociais como a família, a religião, a escola, a 

mídia, os movimentos sociais, entre outros.  

Esse processo de constituição e de afirmação de uma norma identitária, 

mediante a exclusão do diferente, está presente no filme Parceiros da noite (1980). 

As personagens da produção são construídas dentro do discurso normativo da 

heterossexualidade, e este se afirma como norma por identificar e excluir o diferente 

situado nas relações homoeróticas ocultadas no gueto.  

Sobre a composição das identidades por meio da diferença, Stuart Hall (2014, 

p. 110) diz 

 

[...] as identidades são construídas por meio da diferença e não fora 
dela. Isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que 
é apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo 
que não é, com precisamente aquilo que falta, com aquilo que tem 
sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado “positivo” 
de qualquer termo – e assim, sua “identidade” – pode ser construído. 
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De acordo com a citação de Hall (2014), pode-se inferir que a identidade das 

relações homoeróticas é produzida a partir do princípio de exclusão. A norma 

construída impõe a necessidade de identificar o que não lhe é igual, produzindo, 

nessa relação, um outro que é avesso a ela. Essa construção identitária 

homoerótica, produzida por meio do princípio de exclusão, refere-se ao processo de 

produção da identidade como sendo unificada e que possuiria uma essência 

partilhada pela maioria dos indivíduos. Hall (2015) ainda afirma que a identidade não 

está ancorada apenas nessa perspectiva. A maneira como os sujeitos se identificam 

passa por uma formação fluida e maleável, que se encontra em constante mudança, 

não se enquadrando, portanto, na fixidez e essencialidade outrora reivindicadas. 

Sobre o processo de construção identitária, Hall (2015, p. 12) afirma: “O sujeito 

assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 

unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”.  

Nesse sentido, a personagem gay no cinema também passa por processos 

diversos para a construção de identificações, a saber, o contexto histórico e social 

que ajuda a compreender como estas são produzidas dentro da obra fílmica. Isso 

implica no sentido de que não há uma essencialidade em torno delas, mas relações 

fluidas. Todavia, é importante destacar que essas interações não se expressam 

como sendo maleáveis, pois a regra heterossexual vai mediar as relações por meio 

da imposição de verdades e normas que se pretendem naturais e, por isso 

incontestes no período em que se produzem as relações sociais. O que se quer aqui 

é destacar que, mesmo sendo pretendida a identidade unificada, percebe-se que há 

fluxos históricos e culturais que a modificam, sendo estes provenientes das relações 

de poder existentes na realidade social. 

A reflexão acima pode ser melhor expressa nos filmes Meu querido 

companheiro (1989) e Filadélfia (1993), pois eles – em períodos históricos e culturais 

distintos de Parceiros da noite (1980) – são permeados pelas discussões em torno 

do HIV/AIDS, um tema que retira as relações homoeróticas do campo do 

ocultamento, as eleva ao nível de uma visibilidade gay afirmativa; porém, ainda as 

vincula aos padrões heterossexuais.  

De acordo com a interpretação da visibilidade que é operada de diferentes 

formas nos filmes analisados, entende-se que a heterossexualidade media a 

compreensão dessa leitura. Mesmo havendo distintas formas de se interpretar os 

sentidos dados a essa concepção, há o marcador da heterossexualidade como 
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padrão. Ele age ora escondendo, ora ocultando em guetos as sexualidades 

dissidentes. As personagens gays são apresentadas a partir de características 

entendidas como da ordem heterossexual. Nesse caso, indica-se a presença de 

uma ideologia heterossexual que regula os desejos e as práticas sexuais. 

Terry Eagleton (1997) aponta que a ideologia é um dos conceitos chave das 

ciências humanas. Nos últimos dois séculos, o termo sofreu um contínuo processo 

de atribuição de significados nos diversos contextos sociais e culturais. A expressão 

passou a ser utilizada nos diferentes espaços, indicando a ideia de pensamento 

dominante que define o jeito de ser de uma pessoa ou grupo. O autor discute o 

termo a partir da premissa de que há várias abordagens em torno do referido 

conceito, desde o “processo material geral de produção de ideias, crenças e valores 

na vida social, até a ênfase nas crenças falsas ou ilusórias oriundas da estrutura 

material do conjunto da sociedade” (EAGLETON, 1997, p. 170). Para Eagleton 

(1997), a ideologia é um texto, um tecido com uma gama de diferentes fios que se 

entrecruzam. Portanto, ela não se resume às representações empíricas, mas se 

estende também às relações históricas, culturais, políticas e de poder vivenciadas 

pelos indivíduos. Essas interações possibilitam mudanças nos processos de 

dominação, que, em sua maioria, são apresentados como naturais, como é o caso 

da ideologia heterossexual, que forma um pensamento de identidade. Esse efeito de 

norma parte de um grupo muito maior de entrecruzamento com várias instâncias 

sociais, culturais e políticas. 

Sendo as identidades produtos dos processos ideológicos, elas também são 

produtos culturais, pois a cultura é ao mesmo tempo produzida por estes, assim 

como é produtora deles. Dessa maneira, há um efeito de circularidade entre cultura-

ideologia-cultura. Bosi (2011) explora esse mesmo conceito recorrendo à relação 

dialética que o próprio termo traz em si. À vista disso, o autor pensa a partir das 

contraideologias. Essa conjectura contrária não vai se definir como uma negação 

que começa e acaba em si mesma. As contraideologias são os mecanismos de 

desestabilização das representações hegemônicas, que falseiam a realidade, 

apresentando-a de forma estática e verdadeira, modelos prontos a serem seguidos. 

A contraideologia consiste, então, numa crítica à verdade absoluta de uma 

perspectiva.  

Tanto em Bosi (2011) como em Eagleton (1997) discute-se o termo ideologia 

recorrendo a um mesmo princípio: a ideia de ser produto de uma série de 
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movimentos sociais, políticos e culturais que se entrecruzam. Nesse caso, ambos os 

autores pensam o termo a partir da concepção de movimento, que remete ao fato de 

não haver uma fôrma pronta do que signifique o termo acima referido, possível de 

ser encaixada com perfeição nos mais variados contextos. Ao contrário, cada época 

vai elaborar seus próprios processos ideológicos e, consequentemente, suas 

tensões. Bosi (2011, p. 119) traz que, “[...] na acidentada história das ideologias, as 

criações artísticas de uma determinada época também comportam diferenças de 

ponto de vista, tom, motivos, imaginário e conotações”. Desse modo, cabe, então, 

compreender o conceito por meio dos discursos que se entrelaçam aos 

pensamentos e ações de cada momento histórico. 

As ideias de Bosi (2011) e Eagleton (1997) são influenciadas pelo 

pensamento de Raymond Williams, o qual contribui para a elaboração da teoria 

materialista da cultura que, por sua vez, amplia o conceito de cultura no sentido 

integral da vida. Dando, dessa forma, ênfase aos entrecruzamentos das várias 

esferas da realidade social, e a atuação destas como forças produtivas, isto é, como 

elemento ativo na transformação social. Para Williams (1979), as artes e as práticas 

culturais podem refletir a realidade social; entretanto, elas produzem significados 

que mudam a sociedade. Por conseguinte, a cultura deixa de ser um resultado ou 

reflexo de uma determinada base material e passa a ter um papel ativo na 

organização social – ou seja, um elemento que constitui os processos sociais, ou 

seja, um modo de produção de significados e valores da sociedade (WILLIAMS, 

1979). 

A cultura em Raymond Williams (1979) é uma força produtiva, essencial na 

construção de todos os indivíduos e da sociedade em que esses se encontram 

inseridos. Logo, sociedade, ideologia, política, economia e cultura estão 

entrelaçadas, e dessas ligações emergem a constituição dos produtos culturais. O 

filme é um exemplo, pois ele traz uma série de elementos agregados. É devido a 

esses entrecruzamentos que ele pode ser um espaço de investigação sociológica, 

antropológica, histórica, entre outras. Nele, há os componentes do contexto de sua 

enunciação. Assim sendo, as explicações acerca de um produto cultural implicam na 

compreensão dos diversos aspectos que foram necessários a seu processo de 

constituição. 

Diante do exposto, cabe deduzir que, embora os filmes analisados sejam 

produtos de um cinema hegemônico, localizado nos EUA, e que essas produções 
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difundam em maior grau as ideologias dominantes daquele contexto social, cultural e 

político em que foram construídas, há também procedimentos contraideológicos, isto 

é, a ideologia também é atravessada por inúmeros processos sociais e culturais que 

a movem, que a modificam, e que são capazes de agregar novas posições aos 

velhos padrões. Seus processos não implicam na redução dos outros que se 

posicionam contrários a eles.  

O movimento de incorporar novas posições aos velhos padrões ideológicos e 

culturais pode ser expresso por meio dos filmes analisados, pois a leitura 

apresentada, recorrendo à ideia de visibilidade, coloca nas personagens 

homoeróticas masculinas possibilidades de mudança de olhar social acerca de seus 

perfis. A oscilação, por sua vez, é mediada pela incorporação de padrões existentes, 

ou seja, não há um novo paradigma, mas um modelo que é construído em relação à 

norma vigente – um procedimento que pode ser considerado contraideológico.  

Isso ocorre em relação à crítica da ideologia heterossexual excludente, nos 

filmes Parceiros da noite (1980), Meu querido companheiro (1989) e Filadélfia 

(1993), com personagens homoeróticas construídas a partir da incorporação de 

padrões advindos da apresentação da heterossexualidade como norma natural. Nos 

três filmes, a ideologia heterossexual age como mediadora na construção da 

visibilidade, recorrendo aos perfis das personagens que ora estão em 

desconformidade, ora em conformidade com o padrão social estabelecido – de toda 

forma, questionando-os. 

Assim sendo, não se trata de substituir um modelo por outro, pois assim se 

tornaria uma nova ideia dominante, mas de substituir atitudes, como o pensamento 

hegemônico, pela atitude crítica de recusa ao dogmatismo das relações sociais, 

culturais e históricas. Com essa atitude, a contraideologia deixa em evidência a 

relatividade de todos os processos hegemônicos.  

 
 
2.3 O cinema e o gay 

 
A história do cinema tem mostrado como o 
homoerotismo foi sendo diagnosticado como 
anormalidade, doença, desvio, sendo 
sistematicamente associado à loucura (PAIVA, 
2001, p. 237). 
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O celuloide secreto (1995), dirigido por Rob Epstein e Jeffrey Friedman, 

baseado na obra de Vito Russo19 com mesmo nome, foi um ponto de partida para o 

estudo sobre a questão da visibilidade a partir da interpretação da construção do 

perfil das personagens homoeróticas masculinas nas três obras fílmicas desta 

análise. O documentário trata de uma compilação de produções que discutem a 

presença do sujeito gay em filmes do final do século XIX até fins do século XX, em 

sua grande maioria estadunidenses. Essa obra se fez importante por compilar o 

caráter introdutório do debate acerca das relações homoeróticas (masculina ou 

feminina) na trajetória do cinema. Em sua seleção de trechos de filmes há vários 

perfis gays, que contribuíram para evidenciar a escolha temática das produções 

estudadas nesta tese. Os filmes eleitos ancoram-se nos panoramas sociais dos 

anos de 1980, 1989 e 1993, em que as relações homoeróticas aparecem nas 

produções de forma clara, sem insinuações, ou de forma encoberta.  

O debate que se segue visa apresentar o processo de reflexão sobre essa 

abordagem iniciada a partir do filme O celuloide secreto (1995) em acordo com as 

discussões dos textos Cinema gay20 e O outro cinema (2007) de Luiz Nazário e 

Cinema e Sexualidade (2008) de Guacira Lopes Louro, que trazem uma reflexão 

sobre a ideia de representação do homoerotismo, seja masculino, seja feminino, nas 

produções fílmicas. 

O documentário trata, de forma mais demorada, as produções norte-

americanas que estavam trabalhando a temática homoerotismo, mas não somente. 

Traz, também, campos produtores como a Inglaterra, a França, a Alemanha, entre 

outros. Pode-se perceber tratamentos diferentes diversificados sobre o tema; um 

exemplo disso é o filme inglês Victim (1961) mostrado no documentário.  

Traz cenas de filmes desde o surgimento do cinema, por exemplo: The Gay 

Brothers (1898) de Thomas Edison, que mostra dois homens dançando uma valsa. 

Segundo Nazário (2010), esse seria o primeiro filme que carrega a sugestão do 

homoerotismo. Essa passagem é, muitas vezes, lembrada em textos que tratam de 

cinema e sexualidade. De acordo com Nazário (2007), talvez o primeiro filme que 

aborda essa temática de forma direta é a produção Diferente dos outros (1919), de 

Richard Oswald. Esse filme foi censurado na Alemanha de Weimar, junto a outros 

                                                           
19 Ativista LGBT norte-americano. 
20 NAZÁRIO, Luiz. Cinema gay. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/cinema-
gay/>. Acesso em 19 de dezembro de 2015. 
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que foram queimados pelos nazistas. Posteriormente, foi recuperado a partir de uma 

série de fragmentos. 

Além das imagens de filmes que tratam do homoerotismo, há, também, no 

referido documentário, o ponto de vista de atores, atrizes, diretores(as), roteiristas, 

produtores(as), dentre outros, que participaram da produção de vários trabalhos 

cinematográficos que estão presentes no documentário. Os cortes das imagens que 

são expostas na obra trazem as rupturas na forma como o gay era representado e 

como as produtoras intervinham nessa representação.  

No livro The Celluloid Closet (1985) – versão original – de Vito Russo, o filme 

Parceiros da noite (1980) também é analisado nesses pressupostos. Entretanto, não 

trata do tema do HIV/AIDS. A epidemia só ganhou visibilidade após o ano de 

publicação daquele trabalho. No documentário se apresentam visões acerca das 

duas outras produções aqui analisadas. A abordagem desses aspectos motivou um 

olhar mais atento para a questão da visibilidade. 

Diante desse panorama tem-se que, desde o início do cinema, foram 

produzidos filmes retratando as relações homoeróticas. Não obstante, essa 

representação era de forma sugestiva. Louro afirma: “A sexualidade era mais 

sugerida do que exibida” (2008, p. 83).  

A representação do homoerotismo exprimiu-se durante muito tempo nas 

produções fílmicas com o objetivo de ora provocar risos (por meio de 

representações afeminadas), ora pena (com representações fadadas a fins trágicos), 

ora medo (com a representação de personagens mentalmente perturbados). No 

documentário O celuloide secreto (1995), assim como no livro, os filmes Algie, the 

miner (Alice Guy, 1912), The soilers (Ralph Ceder, 1923), Our betters (George 

Cukor, 1933) e The gay divorciee (Mark Sandrich, 1924) são exemplos de produções 

que retratam o gay a partir do humor. As personagens trazem uma representação 

figurada em padrões afeminados.  

A partir da década de 1930, ficou cada vez mais difícil tratar do tema do 

homoerotismo, em grande medida devido, à instauração do Código de Hays21 (1934-

                                                           
21 O código de Hays foi escrito por Will Hays, advogado presbiteriano e presidente da Motion Picture 
Producers and Distributors of America (uma instituição que visava o fortalecimento dos maiores 
estúdios cinematográficos norte-americanos), associação formada com o intuito de defender os 
interesses dos estúdios norte-americanos, pois Hays acreditava que as produções hollywoodianas 
traziam má influencia para a sociedade. Obteve apoio de instituições religiosas e outras organizações 
da sociedade civil. RHODEN, Annelise Carolina; PIMENTEL Franciele. A FORMAÇÃO DA 
IDENTIDADE HOMOSSEXUAL NO CINEMA: “CAFÉ COM LEITE” E A QUEBRA DE 
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1963). Esse código significava censura e estava alicerçado na proibição de filmes 

com beijos de boca aberta, abraços libidinosos, perversão sexual (lembrando: 

qualquer coisa que envolvesse a temática homoerótica), sedução, estupro, aborto, 

prostituição, escravidão branca (a negra era tolerada), nudez, obscenidades e 

palavrões. Portanto, as liberdades dos anos anteriores, vistas nos filmes, foram 

reprimidas. Dessa forma, Hollywood teve que produzir suas obras subordinadas a 

esse código. Isso porque “[o] cinema devia mostrar modelos de vidas corretos e 

respeitar as leis divinas, natural e humana” (NAZÁRIO, 2007, p. 97). Louro (2008, p. 

84) diz: “A sexualidade, a nudez, o corpo, a dança, o vestuário ali eram 

minuciosamente tratados e regulados”: 

 

Este código extremamente puritano, previa que não se mostraria 
casamentos de brancos com negros, que os casais, mesmo que 
legitimamente casados, dormiriam em camas separadas, etc. Este 
sistema, por um lado, cortou as asas a qualquer veleidade um pouco 
mais ousada e assegurou o bom funcionamento da máquina 
industrial e, por outro, possibilitou uma certa elasticidade nas 
relações com os diversos grupos de previsão ideológica e política: as 
mães de família protestante, os bancos, o governo, os militares, etc. 
Este mecanismo assegurou a evolução de um cinema que, no 
conjunto, defendia ideologias dominantes (BERNARDET, 1981, p. 
38). 
 
 

Essas proibições perduraram por mais de duas décadas; no entanto, não 

fizeram desaparecer das telas os gays. Eles só ficaram mais camuflados e 

carregaram uma representação figurada de vilões cruéis. Sobre esse período, têm-

se os filmes Dracula’s Daughter (Lambert Hillyer, 1936), The Maltes Falcon (John 

Huston, 1941), Festim diabólico (1948) e Psicose (1960), ambos de Alfred Hitchcock. 

Segundo o documentário O celuloide secreto (1985), neles coloca-se em cena 

sugestões de relações homoeróticas masculina e feminina recorrendo à ideia do 

medo com personagens mentalmente perturbadas.  

Os anos de 1950 são constituídos por representações acerca do 

homoerotismo masculino de forma indireta. Suas personagens eram sempre 

secundárias. O filme Juventude transviada (Nicholas Ray, 1955), por exemplo, 

sugere que uma das personagens (Sal Mineo) era gay. No desfecho final, ele é 

                                                                                                                                                                                     
PARADIGMAS. Disponível em 
<http://www.adverbio.fag.edu.br/ojs3/index.php/ojs3/article/view/103/105>. Acesso em 11 de setembro 

de 2015. 
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morto, configurando o fim trágico esperado para a personagem homoerótica. A 

produção De repente, no último verão (Joseph L. Mankiewicz, 1959) mostra na 

narrativa a história de Sebastian, morto de forma violenta na Espanha, sugerindo 

uma espécie de punição. O momento de sua morte se assemelha à cena da morte 

de Frankenstein no filme A Noiva de Frankenstein (James Whale, 1935). Nessa 

época, há também Ben-Hur (William Wyler, 1959) e Spartacus (Stanley Kubrick, 

1960), que de forma indireta tratam também do tema. As cenas de sexo de 

Spartacus (1960) foram censuradas, de acordo com relatos presentes no 

documentário O celuloide secreto (1985). Nesse sentido, Louro (2008, p. 85) 

comenta: 

 

A homossexualidade do personagem, mais do que propriamente 
exposta ou nomeada, é sugerida pela descrição de seus traços de 
caráter, é marcada pela afetação, arrogância, excentricidade e, 
“naturalmente”, acaba punida pela tragédia. Apesar dessas 
sinalizações, talvez fosse possível que a alusão à identidade 
homossexual passasse despercebida para alguns espectadores. 
Tudo é velado, inconcluso, ambíguo. 
 
 

A discussão conduzida por Louro (2008), que evidencia os tratamentos 

desenvolvidos acerca da personagem homoerótica em filmes, corroborou com as 

escolhas das obras analisadas nesta tese. A autora destaca que o homoerotismo 

não era nomeado em diversas produções fílmicas. Somente na década de 1960, 

houve obras nesse sentido. A sinalização da performance gay nas personagens era 

indicada por meio de traços de caráter, que, de tão velado, passava muitas vezes 

despercebido pelos espectadores.  

Motivada, porém em contraste com esse processo fragmentado e velado de 

mostrar as relações homoeróticas cinematograficamente de maneira gradual, sem 

na verdade colocar questões específicas dessa problemática, a pesquisa deste 

trabalho procurou encontrar filmes que destacassem as relações gays de forma mais 

clara e sem ambiguidades.  

Nas comédias da década de 1950 até 1961, o homoerotismo aparece 

representado por intermédio da ligação da sexualidade a padrões de gênero, ou 

seja, gays afeminados. Isso é perceptível no filme/musical Some Like It Hot (Billy 

Wilder, 1959) e Lover Come Back (Delbert Mann, 1961). Até esse momento, o 

homoerotismo só começa a ser tema central nos filmes a partir da década de 1960. 
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No entanto, as personagens são representadas por meio da ideia de culpa. O sujeito 

gay era deprimido, triste e suicida. The Children’s Hour (William Wyler, 1962) e 

Advise and Consent (Otto Preminger, 1962) ilustram bem esse quadro. 

Um dos primeiros filmes em que o gay sobrevive aparece na adaptação da 

comédia teatral para o cinema The boys in the band (William Friedkin, 1970). Trata 

de homens que mantêm uma relação amorosa e sexual com outros homens de 

forma aberta, embora o diretor tenha expressado em entrevistas22 que não se 

tratava de relacionamentos homoeróticos, e sim dos dramas da vida que podem 

ocorrer com qualquer pessoa.  

Em 1980, há duas produções diferentes, mas que falam sobre o tema 

homoerotismo sem ser camuflado: Parceiros da noite (William Friedkin, 1980), e 

Making Love (Arthur Hiller, 1982). Nesse último filme, houve um alerta para o público 

sobre o conteúdo da produção. O alerta dizia: “Achamos que Making Love é pioneira 

no retrato de uma jovem executiva que descobre que seu marido experimenta uma 

crise com respeito à sua sexualidade. Making Love trata aberta e levemente um 

tema delicado. Não é sexualmente explícita, mas pode ser forte para algumas 

pessoas”23. No texto, há a utilização da antonímia para caracterizar o filme. A 

produção é posta como leve e ao mesmo tempo forte. Leve no que diz respeito ao 

tratamento dado ao tema, mas, mesmo assim, forte para as pessoas que não 

possuem familiaridade com a questão do homoerotismo masculino.  

Foi, principalmente na filmografia de fins da década de 1980 e início da 

década de 1990, impactada pela descoberta do HIV/AIDS e pela associação da 

doença ao “estilo de vida” homoerótica, que se vislumbram produções embasadas 

na ideia de doçura e sensibilidade dos homens gays. Foi construída, nesse sentido, 

uma nova forma de representação para as relações homoeróticas masculinas nos 

filmes, não mais figurada na sugestão e sim na afirmação, na existência. Mas, 

mesmo o cinema já discutindo o homoerotismo abertamente, as produções que 

tratavam do tema gay e do HIV/AIDS só tiveram destaque na década de 1990, com 

os filmes Meu querido companheiro (1989), que narra o início da descoberta do 

HIV/AIDS e a ligação ao “estilo de vida” gay (esse filme passou por seis anos de 

                                                           
22 PERRONE, Ronald. OS RAPAZES DA BANDA (THE BOYS IN THE BAND, 1970), WILLIAM 
FRIEDKIN. Disponível em<https://diadafuria.wordpress.com/2013/05/18/os-rapazes-da-banda-the-
boys-in-the-band-1970-william-friedkin/>. Acesso em 23 de fevereiro de 2016. 
23 Fala retirada do filme documentário O celuloide secreto (1995). 
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espera e de respostas negativas de produtores até conseguir ser rodado em 198924) 

e do premiado com o Oscar25, Filadélfia (1993). Antes deles, houve algumas 

produções para TV como o filme Aconteceu comigo (1985), que traz a doença como 

uma forma de anunciar a sexualidade gay da personagem principal, uma 

sexualidade que não era apresentada à família, mas que passa a existir após a 

descoberta da doença. Há também Olhares de despedida (Bill Sherwood, 1986) e 

The living end (Gregg Araki, 1992). 

Houve roteiros de filmes que não foram produzidos na época por se tratar do 

tema HIV/AIDS. The Normal Heart (Ryan Murphy), por exemplo, baseado em uma 

peça teatral escrita por Harry Krames em 1985, somente foi filmado em 2014. 

Barbara Streisand tentou adaptar essa peça para o cinema na época, mas não 

conseguiu26. Vários outros roteiros não encontraram financiamento por se tratar do 

tema HIV/AIDS, um conteúdo que foi tabu para as grandes produtoras 

estadunidense até 1993, ano da produção do filme Filadélfia (1993). Com essa 

informação, pode-se visualizar o lugar que a indústria do cinema norte-americano 

passou a reservar ao tema em questão; até meados da década de 1990, a 

personagem principal gay era quem possuía a doença.  

A representação da personagem homoerótica no cinema desenvolveu-se 

como fruto do momento histórico e cultural em que cada filme foi produzido, por 

intermédio do contexto de sua produção e dos possíveis diálogos que elas 

estabelecem com o meio social, cultural e político que se encontram inseridas. 

O filme Parceiros da noite (1980), traz os acontecimentos provenientes da 

liberação sexual que culminou na Batalha de StonewalI Inn que ocorreu no dia 28 de 

junho de 1969, em New York nos EUA. Essa data é considerada o marco inicial do 

movimento gay, assim como das discussões acerca da legislação e estratificação 

sexual presentes no país em questão, como discute Rubin (1993). No contexto do 

filme, ainda estava em vigor a perseguição moral contra gays, advindas de algumas 

das leis do regime vitoriano (século XIX). Em meados do século XX nos EUA não 

distinguiam o comportamento consensual do coercitivo, ou seja, qualquer relação 

erótica entre pessoas do mesmo sexo era punida. Desse modo, essas pessoas 

                                                           
24 NAZÁRIO, Luiz. Cinema gay. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/cinema-
gay/>. Acesso em 19 de dezembro de 2015. 
25 Oscar é um prêmio anual entregue pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, fundada 
em Los Angeles (Califórnia/EUA), em maio de 1927. 
26 NAZÁRIO, Luiz. Cinema gay. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/cinema-
gay/>. Acesso em 19 de dezembro de 2015. 
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viviam no submundo, no gueto. O único lugar que recebia, abertamente, gays em 

New York era o bar The Stonewall Inn. Havia uma estratificação da população que, 

na época, não tinha direitos garantidos por lei. 

No contexto da produção fílmica, eram comuns batidas policiais no bar e em 

uma dessas ocorreu um conflito – a Batalha de Stonewall Inn. A partir dela 

desenvolveram-se as organizações em prol das pessoas LGBTs, as quais 

pressionaram várias instituições, incluindo a Associação Americana de Psiquiatria, 

que retirou a homossexualidade do rol das doenças. A Associação Americana de 

Psiquiatria havia publicado em 1952, em seu Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais que a homossexualidade era uma desordem, um distúrbio 

mental. Muitos foram os estudos científicos que almejavam justificar tal afirmação; 

entretanto não houve comprovação de tal quadro. Desse modo, pressionada pelo 

movimento LGBT, a Associação Americana de Psiquiatria, em 1973, retirou as 

relações homoeróticas da lista de transtornos mentais, como afirma Silva (2007). 

Esses acontecimentos históricos influenciaram na forma como as 

personagens gays foram construídas posteriormente no cinema. Constata-se que o 

produto filme não é um dado em si; ao contrário, ele mantém um diálogo com a 

sociedade e a cultura, assim como se exerce por meio de um conjunto de regras e 

leis presentes no campo artístico, como discute Bourdieu (2004). Cabe destacar que 

o cinema não é somente um reflexo da realidade, pois, como salienta Martin (2005), 

o cinema e a realidade são produtos históricos, culturais e políticos, em que um 

influencia o outro e a partir dessa relação de entrecruzamentos produzem novas 

realidades, novas formas de se pensar sobre a sociedade. 

O filme Meu querido companheiro (1989) foi feito na década da descoberta da 

doença AIDS (1982) e do vírus HIV (1984). A doença apareceu, em princípio, entre 

jovens gays dos centros urbanos. Por esse motivo foi denominada de “peste gay”, o 

que pode ser um fator que influenciou na construção das primeiras produções sobre 

o tema, pois elas trouxeram a doença atrelada às personagens homoeróticas 

masculinas.  

No filme Filadélfia (1993), a personagem homoerótica ainda é considerada 

central na discussão sobre o tema do HIV/AIDS. Entretanto, há a presença de 

personagens heterossexuais que têm a doença, contaminadas por meio de erros 

médicos. Nos dois últimos filmes mencionados, o contexto de ligação da doença às 

relações homoeróticas masculinas é feito recorrendo à ideia de promiscuidade 
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atrelada ao passado das personagens. O discurso médico, que produz o gay como 

sujeito epidemiológico (PERLONGHER, 1987), no início da descoberta do HIV/AIDS, 

atravessa as duas produções construindo perfis para as personagens – quais sejam, 

o de sujeitos doentes por terem sido promíscuos no passado, em decorrência da 

liberação sexual, e o de sujeitos que estão em conformidade com os padrões da 

heterossexualidade, que ocorre a partir de uma campanha de medo contra a 

liberação sexual, associando-a à doença. 

O contexto histórico das obras se faz importante, pois as possibilidades de 

discussão de determinado tema estão, diretamente, ligadas ao tempo e ao espaço 

de construção. Williams (2010) relata que, para analisar o texto e a cena de uma 

obra é preciso atentar para as circunstâncias históricas, pois sem isso há uma 

tendência de avaliar a situação por intermédio das próprias experiências 

contemporâneas a que o pesquisador se encontra inserido (o autor se refere ao 

teatro, porém a análise pode ser estendida para outros campos artísticos). 

No que tange as questões históricas presentes nos três filmes, pode-se 

compreender que o diálogo entre as produções se firma na questão da 

normatividade que a heterossexualidade confere às práticas sexuais dissidentes. O 

diálogo se alicerça por meio da ideia de visibilidade fornecida pelo contexto das 

produções. A pesquisa se detém no questionamento de como operam os 

procedimentos de visibilidade nos três filmes. Mesmo que haja o marco da 

heterossexualidade para denotar seu sentido de visibilidade às relações 

homoeróticas, há processos diferentes de visibilidade.  

Nesse sentido, a heterossexualidade se mantém como contraponto de diálogo 

entre as três obras fílmicas, contribuindo para o questionamento da concepção de 

visibilidade. Esta é construída mediante relações de poder que apontam para a 

afirmação dos padrões de comportamento heterossexuais, os quais ora não são 

incorporados pelas personagens homoeróticas, o que as segrega em guetos, ora 

são, fazendo com que elas sejam apresentadas, por meio da materialização das 

normas heterossexuais, nas performances cotidianas.  

Assim sendo, infere-se que esse caminho leva à compreensão do cinema 

como espaço que amplia os discursos que se têm acerca da sexualidade na 

sociedade, favorecendo o entendimento de formas distintas de visibilidade das 

relações homoeróticas, que dependem da conversa da obra com seu contexto 

histórico, social e cultural. Dessa forma, Louro (2008, p. 87) destaca que: 
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[u]ma 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 (2008) salienta na citação que o cinema participa do processo de 

manter e renovar os discursos sobre a sexualidade. É diante desse movimento que 

a intenção da pesquisa se firma: perceber, nos filmes escolhidos, as manutenções e 

as rupturas que ocorrem na construção do perfil das personagens homoeróticas, no 

que diz respeito à ideia de visibilidade, por meio do diálogo que a norma 

heterossexual exerce na produção desses perfis, e também refletir sobre os diversos 

interesses ideológicos que as diferentes narrativas acerca da problemática 

apresentam. 

 
 
2.4 Sobre o HIV/AIDS 
 

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) atua sobre o sistema 

imunológico humano, de forma a debilitá-lo, favorecendo, desse modo, o surgimento 

de uma série de doenças oportunistas que podem matar a pessoa infectada. Essa 

doença tem o HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) como agente causador. 

Antes de ser classificada como AIDS em 1982, ela foi denominada, de forma 

extraoficial, de GRID (Gay-Related Immune Deficiency), que associava de forma 

direta a doença ao “estilo de vida” gay. 

A enfermidade tornou-se pública quando vários casos, na década de 1980, 

apareceram no The New York Times, acometendo jovens homossexuais dos centros 

urbanos, que mantinham uma vida sexual vista por determinados setores como 

promíscua socialmente. Os primeiros casos mortais foram registrados entre a 

população gay com o câncer de pele em sua forma final, o que levou à nomeação de 

“câncer gay” (HADDAD, 1993). 

No início da epidemia, não se sabia a forma de contaminação da doença, de 

modo que vários foram os discursos médicos sobre o contágio, o que levou à 

construção de preconceitos, discriminação e estigmas relacionados às primeiras 

pessoas contaminadas. A associação da doença ao “estilo de vida” gay produziu a 
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ideia de castigo destinado às pessoas que mantinham uma vida sexual fora dos 

padrões entendidos como normais e sadios, a heterossexualidade. Susan Sontag 

(1989) elabora uma discussão acerca da AIDS a partir da preservação dos jogos de 

poder que ocorrem entre a manutenção das maiorias hegemônicas e minorias 

estigmatizadas. Ou seja, a heterossexualidade se mantém como força dominadora 

da verdade acerca das relações sexuais sadias a partir do ponto que, 

historicamente, a doença foi associada aos que mantinham relações homoeróticas – 

nesse caso, mais entre os homens. O que se encontrava fora do eixo 

heteronormativo era exposto como propenso à contração da doença.  

Apresenta-se, nesse caso, não só uma doença que ataca o sistema 

imunológico (físico), mas que também mata socialmente a partir da construção 

estigmatizada de seu contágio, pois nesse discurso o outro é produzido como o 

doente, o anormal, o antinatural. Com isso, viveu-se um “clima de caça às bruxas, 

bruxas essas plasmadas pelos próprios fabuladores, talvez em busca de apoio a 

uma visão maniqueísta do mundo: de um lado os saudáveis, do outro, os doentes, 

estes últimos, por seu turno, subdivididos em: ‘vítimas inocentes’ e (supostos) 

‘culpados’” (BASTOS, 2006, p. 29). 

Entretanto, mesmo com essa construção estigmatizada, a AIDS torna 

evidente o gay. Se antes ele vivia em segredo, ou se escondendo em guetos, a 

doença o retira desses espaços. Trevisan (2000, p. 462) comenta: 

 

O vírus da Aids realizou em alguns anos a proeza que nem o mais 
bem-intencionado movimento pelos direitos homossexuais teria 
conseguido, em muitas décadas: deixar evidente à sociedade que 
homossexual existe e não é o outro, no sentido de um continente à 
parte, mas está muito próximo de qualquer cidadão comum, talvez ao 
meu lado e – isto é importante! – dentro de cada um de nós, pelo 
menos enquanto virtualidade. 
 
 

Tem-se assim, a visibilidade do gay, na maioria masculino, por meio da 

concepção do mesmo como agente de uma doença, ou melhor, como sujeito 

epidemiológico, como sugere Néstor Perlongher, no livro O que é Aids? (1987). 

Quando a AIDS surgiu na década de 1980, trouxe visibilidade para uma grande 

parcela da população dos homens gays, colocando em maior evidência a 

associação da doença a essa comunidade.  
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Foi com essa percepção em relação à AIDS que o cinema representou a 

enfermidade, em suas produções iniciais, atrelada à personagem homoerótica. Há 

produções na década de 1990, como A cura (Peter Horton, 1995), que não vincula a 

doença às relações entre pessoas do mesmo sexo; no entanto, se a personagem 

não é gay, ela é exposta como vítima, muitas vezes, evidenciada como alguém que 

contraiu o vírus com uma transfusão de sangue, por exemplo.  

Mesmo que o HIV/AIDS não seja o objeto de análise dos dois filmes que 

tratam do tema, é preciso elencar que, ao contrário do que se entendia nos primeiros 

anos da descoberta da AIDS, ela não era e não é uma doença que ataca, 

exclusivamente, os homossexuais masculinos. Ela acomete de forma indistinta 

pessoas de qualquer cor, prática sexual, idade ou gênero. Nesse sentido, o cinema, 

desde meados dos anos de 1980, tornou-se mais um local de informação a respeito 

dessa infecção. No entanto, mesmo o cinema ocupando esse espaço de informar 

sobre a doença, é interessante notar que grande parte das produções fílmicas sobre 

o tema do HIV/AIDS é associada às relações homoeróticas. Até meados da década 

de 1990, a doença era tratada nas obras por meio dos homens gays. A 

heterossexualidade, quando é associada à AIDS, aparece de forma tímida, ou seja, 

sempre em personagens secundárias, e que acidentalmente a adquiriram. Isso fica 

perceptível no filme Filadélfia (1993) que traz uma personagem heterossexual que, 

devido a uma transfusão de sangue, adquire a doença. 

Todavia, mesmo diante dessa relação imediata da enfermidade com as 

pessoas gays, não se pode deixar de perceber que esse processo favoreceu uma 

visibilidade às relações homoeróticas. Ainda que as personagens heterossexuais 

com o HIV/AIDS sejam secundárias, isso promove uma ruptura no pensamento 

acerca da doença, favorecendo, desse modo, possibilidades de desconstrução de 

preconceitos e estigmas. 

Com isso, percebe-se uma transformação na ideia de visibilidade tratada nos 

filmes. Tem-se, nesse caso, a construção dela nos espaços públicos para o 

homoerotismo operando por intermédio do ocultamento, como em Parceiros da noite 

(1980), e mais visíveis publicamente na sociedade, nos filmes Meu querido 

companheiro (1989) e Filadélfia (1993).  

Nesse panorama, vê-se que a norma heterossexual torna as relações 

homoeróticas visíveis, em um primeiro momento, por meio da exclusão e 

ocultamento diurno que, consequentemente, passa a se exercer no gueto. Isso 
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decorre do processo de compreensão do outro como diferente que, nesse caso, 

estratifica o homoerotismo em guetos. Em um segundo momento, a visibilidade é 

conduzida na ocasião da doença HIV/AIDS, que é descoberta na década de 1980 e 

é associada às pessoas gays. Quando a doença aparece, ela tira de cena o sujeito 

promíscuo, que era escondido, e entra aquele que porta as características 

vinculadas aos ideais da norma heterossexual, como família, casamento, filhos, 

monogamia. Esses aspectos são esboçados somente nos filmes que tratam do tema 

do HIV/AIDS e serão analisados nos capítulos três e quatro desta tese. O processo 

da produção de imagens acerca deste tema apresenta a heterossexualidade como 

marco mediador das relações homoeróticas.  

O cinema é visto como meio de entretenimento, construção de discursos, 

produção de linguagens, informação e formação de novas possibilidades de 

interpretação sobre as relações sociais e tem um processo de difusão em larga 

escala. Diante disso, entende-se que ele age como mediador na construção de 

sociabilidades, mas também de possibilidades de resistência, subversão e 

ressignificação das normas regulatórias – neste caso, regendo as práticas sexuais 

homoeróticas masculinas. Como comenta Williams (1979), o cinema não é somente 

um reflexo da realidade, mas também um processo material que produz diversos 

significados, que subvertem as regras da sociedade. Esse aspecto será visto com 

maior detalhe a partir do próximo capítulo com a discussão do filme Parceiros da 

noite (1980).  

Diante desse aspecto é relevante questionar: Quem são essas personagens 

que emergem no gueto? Qual o papel delas diante das questões sociais da época 

que o filme foi construído? Qual o diálogo realizado pela imagem do gay em meio ao 

contexto histórico? A obra analisada anuncia um clima de liberdade, em torno das 

sexualidades homoeróticas, desencadeada pelos movimentos iniciados em 1960, 

assim como pelos movimentos para a retirada da homossexualidade do rol das 

doenças, que culminou em 1973. É importante atentar que o tom de liberdade é 

percebido na película por meio de espaços que a heterossexualidade não frequenta, 

que possibilita uma crítica aos excessos de estereótipos e estigmas construídos 

para a vivência gay. Nesses locais é observada a ideia de uma nova ordem para se 

viver as relações sexuais por sujeitos homoeróticos, na maioria das vezes, 

anônimos, expressos como promíscuos e mentalmente perturbados. Historicamente 

e politicamente, as filmagens foram realizadas ainda no governo de Jimmy Carter. 
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Um político do Sul dos Estados Unidos da América. Região mais conservadora 

desse país. A gestão de Carter foi marcada por uma recessão que perdurou até o 

fim do seu mandato em 1981. Esse foi o contexto caracterizado, principalmente 

pelos movimentos em prol das subjetividades, as quais foram sendo pouco a pouco 

demarcadas e desconstruídas pelos governos neoliberais, como o de Ronald 

Reagan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capítulo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

TAKE II – SOBRE A VISIBILIDADE GAY NO FILME PARCEIROS DA NOITE 

(1980) 

 

[...] haveria apenas um modo adequado, legítimo, normal 
de masculinidade e de feminilidade e uma única forma 
sadia e normal de sexualidade, a heterossexualidade; 
afastar-se desse padrão significa buscar o desvio, sair do 
centro, torna-se excêntrico (LOURO, 2013, p. 45). 
 
 

Conforme a epígrafe acima, o lugar central destinado à heterossexualidade e, 

consequentemente, o lugar do que é natural e universal dessa verdade é reiterado, 

constantemente, por intermédio dos discursos médicos, psiquiátricos, pedagógicos, 

midiáticos, entre outros. Nesse sentido, Louro (2013, p. 46) salienta: “A contínua 

afirmação e reafirmação deste lugar privilegiado nos faz acreditar em sua 

universalidade e permanência; nos ajuda a esquecer seu caráter construído e nos 

leva a conceder a aparência de natural”.  

É por meio desse processo de construção e reiteração da heterossexualidade 

como a sexualidade legítima, natural e normal que as sexualidades outras são 

produzidas como sendo da ordem do antinatural, do anormal, do excêntrico, do 

ilegal. Considerando essa lógica do normal e do anormal, tem-se o centro e as 

margens: o centro, onde se localizam os sujeitos normais, e as margens, que são 

destinadas aos indivíduos anormais.  

Diante da produção desses sujeitos é preciso reservar lugares físicos e 

sociais para a sua vivência. É importante atentar que esses espaços sempre 

dependem dos jogos estabelecidos nos momentos históricos em que os indivíduos 

se encontram inseridos. Portanto, o padrão é sempre construído dentro de um 

contexto, passível de resistência e, consequentemente, de mudança. Suas posições 

não são fixas. 

É sobre esses locais de vivência das relações homoeróticas masculinas, aqui 

entendidas como historicamente construídas como sendo a antinorma da ordem 

heterossexual, que este capítulo se debruçará. Busca-se, na produção Parceiros da 

Noite (1980), problematizar a ideia de visibilidade, que é elaborada no filme por meio 

do perfil das personagens gays e dos lugares a essas destinados.  

No filme, os espaços de sociabilidade são bares gays, cinema pornográfico e 

parques sombrios, em que os frequentadores são mostrados como sendo apenas 
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homens gays no período noturno. Tem-se, nesse caso, uma espécie de gueto para 

as práticas dissidentes, como elabora Perlongher (2008) e MacRae (1983), assim 

como um “lugar de pegação”, como discute Rubin (1993). Esses locais trazem à 

tona personagens construídas como antinaturais em relação à norma heterossexual. 

A análise do filme Parceiros da noite (1980) foi feita a partir do universo 

diegético da obra em concordância com seu contexto histórico de produção. Aumont 

(2012, p. 114) expressa que o universo diegético “[...] compreende tanto a série das 

ações, seu suposto contexto (seja ele geográfico, histórico ou social), quanto o 

ambiente de sentimentos e motivações nos quais elas surgem”. 

Às relações homoeróticas são reservados lugares e horários diferentes de 

onde a normatividade heterossexual reside. Isso é perceptível na própria estrutura 

do filme, cuja maior parte ocorre à noite. Os espaços são entendidos como guetos 

(MACRAE, 1983) e lugares de pegação (RUBIN, 1993), os quais segregam uma 

parcela da população que está fora dos padrões normativos. Esses locais são 

importantes para análise, pois possibilitam a edificação dos dois perfis para as 

personagens homoeróticas: o gay como promíscuo e/ou mentalmente perturbado.  

O diretor, William Friedkin tem uma perspectiva que atravessa grande parte 

de suas obras. Essa concepção é a utilização de mudanças de comportamento das 

personagens principais27 face à ação rotineira delas na diegese (dimensão ficcional 

de uma narrativa). Nesse sentido, o filme Parceiros da noite (1980) trata, 

principalmente, das transformações da conduta da personagem de Al Pacino 

(policial Burns) quando ela adentra o submundo gay. 

Assim sendo, o viés dramático das personagens e as alterações no 

comportamento dessas são elementos discursivos que possibilitam o 

questionamento dos padrões sociais. Essa é uma marca do diretor, que tem mais de 

20 obras fílmicas. Os filmes The Boys in the Band (1970), Operação França (1971), 

O Exorcista (1973), Viver e Morrer em Los Angeles (1985) e Possuídos (2006) são 

alguns exemplos. A produção O Exorcista (1973) é um marco nas obras do diretor e 

trata da construção do arquétipo da criança comportada que, por meio de uma 

entidade maligna, apresenta um comportamento fora do padrão educacional dado 

pela família. Em termos gerais, há, nessa produção, uma crítica ao modelo de 

                                                           
27 MIRANDA, Marcelo. No extracampo: Cinema, Literatura e Quadrinhos. Disponível em 
<http://noextracampo.blogspot.com.br/2012/03/parceiros-da-noite-de-william-friedkin.html>. Acesso 
em 4 de abril de 2016. 
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comportamento padronizado – que se quer como fixo – que os sujeitos vivem em 

suas relações sociais cotidianas.  

O filme objeto deste capítulo traz elementos que podem fazer uma ligação 

com os conceitos provenientes das produções que são expostas como noir ou neo-

noir; no entanto, ele não é considerado pertencente a esses estilos. O conceito de 

um Film Noir é permeado por lacunas e imprecisões, mas Mascarello (2006, p. 178) 

esboça-o como “[...] aqueles filmes policiais dos anos de 1940 de luz expressionista, 

narrador off (sic), com uma loira fatal e um detetive durão ou um trouxa, cheios de 

violência e erotismo etc.” Ainda de acordo com Mascarello (2006), as produções noir 

eram carregadas de características eticamente ambíguas. As personagens, tanto 

masculinas, como femininas, traziam os limites morais de forma ambivalente. Havia 

um “[...] tom pessimista e fatalista, e atmosfera cruel, paranóica e claustrofóbica” 

(MASCARELLO, 2006, p. 181). Essas características recaíam sob o perfil 

psicológico e social das personagens, com relações fragmentadas e conflituosas. 

Os primeiros filmes apontados como pertencentes a esse estilo foram 

produzidos nos EUA a partir da década de 1940. Eles traziam uma iluminação de 

baixa intensidade e uma fotografia em preto e branco que provocava uma maior 

dramaticidade às cenas. O contraste entre preto e branco existia, geralmente, 

destacado por meio dos jogos de luzes e sombras. Havia um uso recorrente da 

escuridão, névoas e a utilização de close-up das personagens principais. Falcão 

Maltês (John Huston, 1941), Pacto de Sangue (Billy Wilder, 1944), Crepúsculo dos 

Deuses (Billy Wilder, 1950), O segredo das Jóias (John Huston, 1950), A Marca da 

Maldade (Orson Welles, 1958), entre outros, são exemplos de produções desse 

estilo. Há também os filmes neo-noir como Chinatow (Roman Polanski, 1974) e Taxi 

Driver (Martin Scorsese, 1976), produções influenciadas pela ideia de noir. 

Apesar de o filme analisado não fazer parte do estilo acima citado, há, nele, 

características que se pode vislumbrar de inspiração noir, por exemplo: a 

ambientação noturna, que remete à sensação de frio e medo, aqui relegada às 

personagens homoeróticas; a presença de um policial investigador; e a ambiguidade 

das personagens, que durante o dia exercem um tipo de característica e à noite 

outra. Há também a presença da ideia de obscuridade, tanto nas personagens, 

quanto nos ambientes. Mesmo assim, é importante reafirmar que o filme não é noir, 

pois os conflitos das personagens não são vividos devido às características acima 

citadas.  
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Mediante a discussão acerca dos filmes noir e da produção Parceiros da noite 

(1980), pode-se inferir que algumas obras do cinema se utilizaram dos espaços 

escondidos e da escuridão para colocar em cena personagens que, de alguma 

maneira, se posicionam contra as normas vigentes de sua época. No caso dos 

filmes noir, as que destoavam dos padrões eram as mulheres, que começaram a se 

apropriar dos espaços públicos em decorrência do processo de industrialização e 

urbanização e do que era tido como da ordem do masculino. Albuquerque Júnior em 

Nordestino: uma invenção do falo (2013, p. 40) afirma: “As mulheres após a 

guerra usam o cabelo à la garçon e os homens raspavam suas barbas, símbolo de 

masculinidade na sociedade dita patriarcal”. 

No que diz respeito ao filme Parceiros da noite (1980), a personagem que 

contrasta com as normas vigentes é o gay. Nesse caso, a eles ficaram destinados 

os lugares noturnos e escondidos, uma atuação apoiada na legislação sexual e na, 

consequente, estratificação que essa realiza nas sexualidades dissidentes (RUBIN, 

1993). A esse respeito Foucault também nota que:  

 

Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, que vão 
incomodar noutro lugar: que incomodem lá onde possam ser 
reinscritas, se não nos circuitos da produção, pelo menos no do 
lucro. O rendez-vous e a casa de saúde serão tais lugares de 
tolerância [...] (FOUCAULT, 2014, p. 08). 

 
 

A citação acima fortalece a discussão sobre os espaços de atuação dos 

sujeitos que se posicionam em contraste com as regras sociais. Foucault (2014) diz 

que, se a sexualidade ilegítima persiste em existir, que a ela se destinem espaços. 

Esse autor se referia aos manicômios, locais utilizados para encarcerar personagens 

históricas que estavam em desacordo com as normas de uma época. 

O filme Parceiros da noite (1980) é carregado de intérpretes que vivem uma 

sexualidade dissidente, ou seja, que estão na contramão da norma – a 

heterossexualidade. Foi em decorrência da incorporação dos discursos oriundos dos 

campos de poder e saber que se construíram as imagens dos indivíduos 

homoeróticos como desajustados e que, portanto, deveriam ser escondidos do 

convívio social. A norma reproduz posições ideológicas do lugar da 

heterossexualidade e do homoerotismo.  



57 

 

A incorporação dos discursos médicos e psiquiátricos do século XIX fica 

perceptível no filme. Nele, estão os guetos (MACRAE, 1983), “lugares de pegação” 

(RUBIN, 1993) da população gay, em sua maioria masculina. MacRae (1983, 58) 

comenta: “Os homens são muito mais visíveis e o seu gueto é bem maior, contando 

com numerosos bares, discotecas e saunas, enquanto as mulheres têm muito 

menos opções como pontos de encontro”. 

 
 
3.1 “Em guetos, mas bem visíveis”28 

 
A obra analisada se trata de um drama policial29, o set de filmagem é 

ambientado em bares e ruas próximas da West Village em New York, que são 

frequentados por personagens homoeróticas. O filme narra conflitos de um policial 

chamado Steve Burns (Al Pacino) que adentra esses espaços com o objetivo de 

desvendar uma série de assassinatos que estavam ocorrendo contra gays. Para 

entrar nos locais investigados, o policial se disfarça utilizando o nome de John 

Forbes e passa a residir próximo a área dos assassinatos, aproximando-se de Ted, 

seu vizinho gay (figura 1). 

 

Figura 1: Ted e Burns. 

 
 

 

  

                                                           
28 MACRAE, Edward. Em Defesa do Gueto. Disponível em: 
<http://www.giesp.ffch.ufba.br/Textos%20Edward%20Digitalizados/3.pdf>. Acesso em 22 de abril de 
2016. 
29 Mesmo os filmes não sendo mais designados como da ordem de um único gênero, o filme 
Parceiros da noite (1980) é expresso dessa forma na ficha técnica. 
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As imagens abaixo apresentam a primeira inserção de Burns no submundo do 

gueto, o Clube Privado 837. Esse espaço é apresentado ao espectador por meio do 

olhar do policial Burns (câmara subjetiva). A figura 2 mostra a câmera como a 

principal personagem no submundo. Quase não há diálogos entre os que fazem 

parte desse universo. O recurso da câmera subjetiva ressalta a observação do 

policial reconhecendo os ambientes e aqueles que os frequentam. Da mesma forma, 

há uma troca de olhares entre as personagens daquele espaço com o policial 

representado pela subjetiva. Naquele momento, Burns é um desconhecido. Essas 

personagens num ambiente que Burns ainda não domina estão em uma relação de 

superioridade construída em close-up e em contra-plongée30.  

 

Figura 2: Ida de Burns ao campo. 

 
 

 

 
 

 

                                                           
30 O contra-plongée é quando a câmera está abaixo do nível dos olhos, voltada para cima. Também 
chamada de câmera baixa. 
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A perspectiva central da cena gira em torno da introdução do policial no 

submundo e de como essa inserção rotineira pode ter efeitos sobre seu 

comportamento. Para a compreensão desse aspecto central na produção fílmica, é 

preciso atentar para três momentos: Burns observando e sendo observado; se 

construindo e sendo construído pelo espaço social das relações; e seu retorno ao 

apartamento da namorada. Esses três acontecimentos são atravessados pelas 

personagens homoeróticas, seus perfis e seus locais de atuação. 

O diretor do filme faz o espectador mergulhar em travelings laterais31 (figura 

5) que deslizam entre os corpos masculinos envolvidos em roupas de couro, jeans e 

lenços coloridos, que funcionam como códigos. A maquiagem é regada por suor e a 

trilha sonora marcada por um punk rock32. O passeio da câmera por meio das 

                                                           
31 O travelling, no cinema, é todo movimento de câmara em que ela se desloca no espaço por 
intermédio de trilhos. 
32 As músicas que foram a marca do filme: Lump de Mutiny, It’s so easy de Willy De Ville, Shakedown 
de Rough Trade. PAES, Caio de Freitas. HQ Subversiva. Disponível em: 
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personagens, e os close-ups de parte dos seus corpos são recursos da linguagem 

cinematográfica que conduzem o espectador na dimensão da dramaticidade. 

Williams (2010, p. 204) reitera, afirmando que “[...] a alteração de ângulo, a 

aproximação ou o distanciamento do foco de visão – acrescentam uma dimensão a 

todos os métodos dramáticos já conhecidos”.  

Em Parceiros da noite (1980) o público é guiado na primeira cena da boate 

pela referência que a câmera dá aos corpos musculosos e suados dançando (figura 

5). As sequências noturnas evocam, por meio dos espaços de sociabilidade, o tom 

da revolução sexual da década de 1960. Esta buscava descortinar as relações 

homoeróticas, recorrendo ao questionamento da normatividade estipulada pelos 

relacionamentos heterossexuais e monogâmicos, assim como a conjuntura da 

guetização das personagens gays. De acordo com Rubin (1993), a guetização foi 

construída por intermédio da legislação sexual, advinda da era vitoriana, que 

produziu uma linha entre a boa sexualidade e a má sexualidade. Esse recorte era 

amparado pelos discursos médicos, religiosos e jurídicos.  

Nesse sentido, a avaliação dos atos sexuais nas sociedades modernas 

ocidentais segue um sistema hierárquico produzido pelos discursos dos campos 

supracitados. O topo da pirâmide é ocupado pelos heterossexuais maritais e 

reprodutivos. Esses são seguidos pelos heterossexuais monogâmicos que não são 

casados, mas estão em relação conjugal. A masturbação, por sua vez, 

estigmatizada no século XIX, é menos reprimida. Os casais lésbicos e gays, 

estáveis, estão no limite da respeitabilidade, desde que assumam os papéis da 

moralidade heterossexual. No entanto, a base da pirâmide é constituída pelos gays 

e lésbicas que frequentam bares e “lugares de pegação”. E transexuais, travestis, 

fetichistas, sadomasoquistas, trabalhadoras do sexo e modelos pornográficos 

ocupam as castas sexuais mais desprezíveis (RUBIN, 1993).  

A sanidade está no topo da pirâmide, a doença mental e a criminalidade que 

devem ser combatidas estão na base. Com isso, os guetos se tornavam espaços de 

vivência e de atuação do homoerotismo que se afastava das normas regulatórias da 

heterossexualidade. Assim sendo, mesmo nesses espaços de estratificação, eles 

são visíveis porque a cidade torna evidente os locais físicos de vivência desses 

sujeitos sociais. MacRae (1983) diz que o gueto é de fundamental importância para 

                                                                                                                                                                                     
<https://hqsubversiva.wordpress.com/2012/08/08/parceiros-da-noite-1980/>. Acesso em 3 de maio de 
2016. 
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a visibilidade gay, pois, quando amparada por esses locais, adquire coragem de 

assumir a nova identidade (construída no espaço) em lugares menos restritos. Isso 

possibilita a introdução do homoerotismo em outras áreas da sociedade.  

Na época das filmagens, houve boicotes à produção por parte dos 

movimentos LGBTs, que o consideravam ofensivo, por apresentarem personagens 

gays como promíscuas, mentalmente perturbadas e assassinas. No entanto, é 

possível que o diretor, dialogando com o contexto histórico e cultural – revolução 

sexual e legislação sexual dos EUA – de sua produção, potencializa uma crítica ao 

padrão que a sociedade constrói e impõe.  

Os guetos e seus frequentadores, em Parceiros da noite (1980), são 

apresentados no período noturno. Este é mostrado na cor azul, o que fornece uma 

densidade dramática maior à obra. Nesse caso, a cor opera separando o dia da 

noite. As cenas do dia são predominantemente claras e é onde estão as 

personagens heterossexuais, enquanto que a noite é azul e fria, o lugar de 

aparecimento do submundo, apresentando uma marca que separa os dois mundos. 

As cores no cinema são mais que estética, elas possuem sentidos que 

ultrapassam a barreira linguística das ações e falas (STAMATD; STAFFA; VON 

ZEIDLER, 2013). Costa (2011, p. 65) diz que “[...] a cor opera como sistema de 

significação. [...] a cor dirige e amplia a compreensão da narrativa por parte do 

espectador, introduzindo e guiando-o ao longo da narrativa fílmica. [...] a cor se 

destaca como suporte importante para intensificar situações melodramáticas”.  

O tom azulado, nas cenas noturnas do filme analisado, denota, na ação 

dramática, ocultação das personagens gays (em relação ao dia), frio e medo. Isso 

fica perceptível em várias cenas, como pode ser visto na figura 13. Nesse caso, a 

característica central do filme é separar os estratos sexuais entre dia e noite. A 

estratificação é regida por meio da hierarquia sexual que posiciona a 

heterossexualidade como boa e, portanto, é detectada no topo da pirâmide, e o 

homoerotismo como algo ruim, sendo localizado em estratos mais baixos (RUBIN, 

2013). A primeira ocorre durante o dia e a segunda se sobressai à noite.  

O medo sugerido pela cor fica em maior evidência na mise-en-scène da 

sequência de cenas em que Burns segue o suposto assassino no parque (figura 13). 

As personagens não falam. O efeito dramático é produzido, inicialmente, pela 

utilização da cor (linguagem). Há, nesse momento do filme, duas pessoas andando 
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com indumentária de couro33, com chaveiros34, produzindo um som (signo) ao 

andarem em um parque, à noite. O barulho das chaves é um efeito sonoro do 

universo diegético da obra e que denota medo. Ele marca a posição das 

personagens em cena e as ações de perseguir e matar. Isso porque o ruído é 

utilizado pelo diretor na maioria das cenas em que a personagem do assassino (ou 

aquele que é sugerido como sendo) emerge na trama. Essa roupa é a adotada pelo 

que mata a primeira vítima, por Stuart – suposto segundo homicida da história – e 

por Burns e Skip – esse último investigado como provável criminoso. O ruído 

aparece quando todos esses estão caminhando em lugares ermos e à noite.  

A cor, em conjunto com os enquadramentos, os planos e os ângulos, cria 

ambientações para ocultar o assassino. Na narrativa imagética, o azul da noite com 

as sombras e a névoa encobre o rosto do assassino. Os planos são de partes do 

corpo deste e os ângulos usados geram sempre a dúvida de quem seja o criminoso. 

Ao espectador o homicida é apresentado por meio da utilização da sinédoque 

(enquadramento de um detalhe significativo e/ou simbólico) (MARTIN, 2005). Isso 

fica evidente quando o assassino da primeira vítima está no Clube Privado 837 e, a 

partir de um diálogo, o espectador apenas escuta e vê um dos incisivos centrais 

quebrado (figura 3/fotograma 3) que seria do assassino. Essa apresentação da 

personagem por intermédio da utilização da câmera em sinédoque produz um tom 

dramático de incerteza acerca de quem é ele, percorrendo toda a obra.  

 

                                                           
33 No livro Gay Semiotics (1977), o fotógrafo Hal Fischer diz que “o protótipo do couro é o visual mais 
facilmente reconhecido. Itens de couro preto incluem tudo desde capuzes a jaquetas, calças, quepes 
e roupa íntima. Acessórios incluem motocicletas, correntes e itens sexuais variados. Na mídia gay o 
couro preto torna-se um símbolo do desconhecido ou ainda não experimentado. É inteiramente, 
veementemente, macho na aparência. Outros arquétipos têm suas raízes em mitos aceitos e 
celebrados pela cultura em geral, mas o culto ao couro, assim como seu equivalente heterossexual, 
está enraizado na não-aceitação e na não-conformidade”. CAPARICA, Marcio. O código dos lenços 
e a semiótica gay dos anos de 1970. Disponível em:<http://ladobi.uol.com.br/2015/01/codigo-lenco-
semiotica-gay/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2016. 
34 “Chaveiros são um significador bem compreendido da atividade sexual. Um chaveiro usado no lado 
direito do corpo indica que o usuário deseja assumir um papel passivo durante um encontro sexual. 
Por outro lado, um chaveiro colocado no lado esquerdo do corpo significa que o usuário espera 
assumir uma posição dominante”. CAPARICA, Marcio. O código dos lenços e a semiótica gay dos 
anos de 1970. Disponível em:<http://ladobi.uol.com.br/2015/01/codigo-lenco-semiotica-gay/>. Acesso 
em 10 de fevereiro de 2016. 
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Figura 3: Diálogo do assassino um com a vítima um. 
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Na cena acima há a sensualidade relacionada à violência. O corpo nu emana 

a ideia de desejo e sexo. O jogo do espelho localizado nesse momento confere 

sentidos de identidade às personagens, assim como tem a função de apontar a 

ambiguidade delas. Enquanto aquele que está sem roupa traz o narcisismo, 

mencionado na mitologia grega, o outro o utiliza para desviar o olhar para matar, 

como fez Perseu quando usou o escudo para contornar o olhar da górgona Medusa 

(SABBADINI, 2016). 

Por mais que o homicida da primeira vítima tenha sido apresentado ao 

público, recorrendo a um artifício que denota ocultamento (figura 3), esse é o único 

momento em que o espectador vislumbra sua face (figura 3/fotogramas 15 e 16). O 

diretor mostra o primeiro assassino, mas, logo na sequência, o coloca como vítima 

no segundo homicídio que ocorre no parque, desarmando o espectador e 

aprofundando a obscuridade de sua estética. A partir desse momento, contempla-se 

somente partes dessa personagem em sinédoque, como na morte da terceira vítima, 

que acontece em um quarto privado de um cinema pornográfico. Nessa cena, há o 
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enquadramento da mão do assassino, e nela um anel no dedo mínimo de sua mão 

direita (figura 9/fotograma 13). Na sequência final do filme, quando Burns segue 

Stuart pelo parque e ambos se sentam em um banco para fumar, apresenta-se um 

plano de detalhe do mesmo anel em seu dedo (figura 13/fotograma 20).  

A incerteza criada pelo diretor por meio desses enquadramentos produz uma 

densidade dramática à obra. Mudando-se a personagem do assassino durante a 

história, provoca-se incertezas de espaços e papéis sociais destinados pela 

sociedade e sua cultura. Essa dubiedade garante o trânsito entre os dois mundos 

retratados no filme. Não há papéis prontos e definidos, nem lugares fechados para a 

atuação dos sujeitos sociais de acordo com suas preferências e hábitos.  

 

Figura 4: Assassinato no parque. 
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O assassino, na trama, funciona como uma fronteira entre os dois mundos: o 

diurno e o noturno. A personagem que o representa, Stuart, atravessa os espaços 

de sociabilidade noturnos e diurnos. Ele está no gueto, nos bares, nos locais de 
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“pegação gay”, assim como está na universidade e no parque durante o dia. Nesse 

sentido, nota-se que há deslocamentos. 

Esse conjunto estético de ocultação e incerteza não é utilizado na produção 

apenas para esconder o assassino: o elemento da cor denota o horário em que se 

pode viver e expressar as relações homoeróticas. A escolha do diretor por tais 

elementos induz uma crítica à ideia de liberação sexual que estava em voga no 

contexto cultural da produção fílmica. Por mais que o filme tenha sido produzido em 

fins da década de 1970, há nele indícios dessa concepção e, portanto, pode-se 

deduzir que exista um teor crítico a esse respeito, haja vista que, embora a 

revolução sexual tenha ocorrido, o homoerotismo ainda era visto a partir de espaços 

sombrios e lugares escondidos. Isso fica evidente quando a noite cai, as 

personagens surgem nas ruas, bares, boates, parques e salas de cinema. A figura 5 

mostra a rua35 próxima aos bares, e apresenta uma série de pessoas gays 

conversando. Essa apresentação é feita por meio de um plano geral e de travelling 

lateral das ruas, que sugere ser a movimentação do carro dos dois policiais que 

estão acompanhando as personagens gays. Algumas estão sem camisa, outras com 

roupas de couro, jeans e ou com chapéus. Caracteriza-se, assim, a maioria dos que 

compõem a trama por meio da vestimenta. A partir do figurino das personagens, 

utilizam-se quatro arquétipos (que serão discutidos a seguir), segundo o fotógrafo 

Hal Fischer no livro Gay Semiotics (1977)36. 

 

Figura 5: Burns no submundo. 

 
 

 

                                                           
35A locação utilizada no filme é West Village, localizada na cidade de New York. 
36CAPARICA, Marcio. O código dos lenços e a semiótica gay dos anos de 1970. Disponível 
em:<http://ladobi.uol.com.br/2015/01/codigo-lenco-semiotica-gay/>. Acesso em 10 de fevereiro de 
2016. 
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A produção fílmica analisada traz o gay usando a moda de rua: o básico e o 

esportista. O primeiro aparece de calça jeans, tênis all star e camisa xadrez e o 

segundo com roupas de prática esportiva. Há o arquétipo do faroeste, aquele que 

utiliza vestimenta de cowboy como jeans, chapéu de couro e cinto com fivelas 

largas. E por fim, há aqueles que se vestem de couro (calça, botas coturnos, 

chapéu, jaqueta de couro e chapéu de policial), que é a indumentária adotada pela 

personagem do assassino. Nas duas últimas caracterizações há uma construção de 

virilidade acentuada. Embora as duas primeiras não estejam sendo expostas de 

forma afeminada, são as outras que revelam poder e dominação. Há nesse aspecto 

uma demarcação do masculino (FISHER, 1977).  

A masculinidade, segundo Connell (1987, 1995), é uma relação prática que 

homens estabelecem na estrutura da realidade social e cultural que constrói papéis 

sociais. Nesse sentido, ela é produzida por intermédio de uma prática estruturada 

historicamente e relacionalmente (entre homens e homens e entre mulheres e 

homens). No filme analisado, esta se produz de forma relacional ao homem e não à 
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mulher, pois as relações ocorrem no plano do homoerotismo, da virilidade que é 

exposta por meio do figurino adotado. 

Por fim, há a figura do policial. Por diversas vezes, aparecem personagens 

gays vestidas com a indumentária desses agentes sociais. Sua imagem preconiza 

na sociedade uma metáfora da masculinidade assentada no poder e dominação da 

polícia. Nesse figurino, ainda se pode pensar no sentido do trânsito que o policial 

representa na obra fílmica. Essa personagem atravessa os dois “mundos”. Nesse 

sentido, o diretor provoca uma reflexão acerca das tensões das posições sociais. Na 

cena inicial do filme há dois policiais fazendo patrulha na noite e eles fazem sexo 

com duas travestis (obrigando-as) que passavam pelo espaço. O recorte moral que 

se quer realizar na sociedade, afastando certas pessoas, por meio da violência física 

e simbólica, ou seja, rejeitando a dissidência, não ocorre. Isso porque a maioria das 

personagens estão imersas nesse jogo de pressão das posições.  

Quando as personagens homoeróticas estão utilizando as roupas da força 

policial, elas reforçam a concepção de que os lugares sociais, por mais que pareçam 

cristalizados, são, nas práticas cotidianas, fluidos. Esse arquétipo demonstra as 

múltiplas formas de apropriação da cidade durante à noite.  

Os figurinos das personagens sugerem também uma crítica à construção da 

masculinidade hegemônica que se estabelece recorrendo a uma relação de 

subordinação e opressão que o homem heterossexual desenvolve em relação aos 

homens gays (CONNELL, 1987). Dessa forma, o homem heterossexual constrói sua 

masculinidade em relação de oposição à mulher. Ao mesmo tempo, subordina e 

oprime o homem gay expondo-o por meio de traços femininos. No entanto, o filme 

traz personagens homoeróticas com figurinos que deslocam as posições sociais do 

homem heterossexual como detentor do exercício de construção de uma 

masculinidade hegemônica. Os quatro arquétipos desenvolvidos por Hal Fischer 

(1977) e a indumentária do policial são possibilidades de sentidos acerca desses 

deslocamentos da relação de opressão que o homem heterossexual estabelece para 

o homem gay.  

O primeiro lugar fechado em que aparecem as personagens gays no filme 

Parceiros da noite (1980) é o Clube Privado 837, um lugar onde se pratica 

sadomasoquismo. Na figura 6, o espectador visualiza o submundo e a sugestão do 

assassino da trama que aparece de costas. A entrada do bar fica em ruas 

escondidas, ao lado de uma lixeira, cenário que reforça projeções de coisas 
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desprezíveis. O suposto assassino entra no espaço a partir de escadas. O 

espectador pode vê-lo por meio de um plano médio e de um ângulo contra-plongée 

(figura 6/fotograma 6). A sequência da cena ocorre com a câmera acompanhando o 

assassino. Ele continua andando e sai do enquadramento, mas a câmera continua 

em movimento lateral, no espaço apresentando às personagens que frequentam o 

lugar. 

 

Figura 6: Clube Privado 837. 
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As personagens do Clube Privado 837 são compostas por vários homens 

dançando, fumando, bebendo, se beijando, alguns sem roupa. A grande maioria 

está usando jaqueta de couro preta, jeans, botas e óculos. As cenas desse espaço 

fornecem uma imagem do universo homoerótico másculo. Essa é utilizada em 

contraposição à construção do gay afeminado da época, que é uma produção da 

relação de poder e subordinação que a heterossexualidade imprime sobre o 

homoerotismo. 

É interessante notar que, no passeio que a câmera proporciona, nessa 

primeira visão do submundo, representado pelo Clube Privado 837, há uma 

personagem, exposta na figura 6 (fotograma 18) que simboliza práticas 

sadomasoquistas, que é tida como uma das castas sexuais mais desprezíveis na 

hierarquia sexual discutida por Rubin (1993). A personagem, nessa figura, reforça a 

ideia e a perspectiva de uma sociedade normativa. 

Sobre a reiteração da norma mediante o apontamento e classificação do que 

foge à normalidade, Louro (2000, p. 68) afirma:  

 

A norma não precisa dizer de si, ela é a identidade suposta, 
presumida; isso a torna, de algum modo, praticamente invisível. [...] 
Será, pois, a identidade que foge a norma, que se torna marcada. 
Como tal, ela é, via de regra, representada, não apenas por 
comparação à identidade hegemônica, mas a partir do olhar 
hegemônico. 
 
 

As personagens gays, na produção, são efeitos do discurso dominante e 

hegemônico em que se assenta a heterossexualidade. Isso se apresenta na obra 

fílmica quando o homoerotismo é vivenciado somente por meio de espaços 

marcados como o outro da regra (HALL, 2014). 

A personagem expressa na figura 6 (fotograma 18), em acordo com as 

discussões que o filme elabora acerca do homoerotismo e dos lugares para a sua 

atuação, fortalece o debate sobre a construção da sexualidade normal e anormal, 

com apoio no conceito de estratificação sexual elaborado por Rubin (1993). Este é 
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produzido tendo como base a legislação sexual presente nos EUA, que perdurou do 

final do século XIX até fins do século XX.  

Gayle Rubin, no texto Thinking sex (1993), desenvolve o conceito de 

estratificação sexual, apresentando as sociedades modernas ocidentais como 

avaliadoras dos atos sexuais com base em um sistema hierárquico de valor. Em seu 

entendimento, os estilos de sexualidade são identificados como bons, isto é, naturais 

e saudáveis quando são heterossexuais e se fundamentam no casamento 

monogâmico com fins reprodutivos. Por sua vez, os maus são aqueles que 

pervertem a naturalidade do que é bom, submetidos aos guetos, com o propósito de 

não desvirtuar a sexualidade saudável. Isso fica evidente na pesquisa de Braz 

(2008), que demonstra, por intermédio de etnografia, na cidade de São Paulo, os 

espaços destinados aos sujeitos que transgridem a norma heterossexual. Braz 

(2008, p. 81) comenta que 

 

[...] em São Paulo, há um vasto e diversificado segmento voltado 
para pessoas que buscam relacionar-se com outras pessoas do 
mesmo “sexo”, incluindo aí as que se definem como homens 
buscando outros homens. Muitas boates e bares paulistanos contam 
com um espaço específico para sexo (os chamados dark-rooms). Há 
também muitas saunas para homens, bem como bares que contam 
com cabines para sexo, além de cinemas pornográficos, espalhados 
pelo centro da cidade. 
 
 

Embora a pesquisa de Braz (2008) se refira à cidade de São Paulo, ela é 

importante nesta análise, pois trata de espaços destinados à vivência de práticas 

sexuais que não estão de acordo com o que se tem por normalidade na sociedade 

ocidental moderna. Os guetos, segundo MacRae (1983), são espaços que, de certa 

forma, protegem os sujeitos que mantêm práticas homoeróticas e, dessa maneira, 

questionam as regras que dominam as questões acerca da sexualidade. Logo, 

esses guetos possuem uma dimensão política e cultural de ocupação de espaço 

público maior do que, necessariamente, um simples território que delimita uma forma 

específica de atuação e utilização. 

Mediante as falas de Louro (2000), Rubin (1993) e MacRae (1983), cabe 

inferir que o perfil das personagens homoeróticas do filme Parceiros da noite (1980) 

é construído recorrendo ao discurso hegemônico da normalidade, e está 

fundamentado nas relações heterossexuais, ou seja, na sexualidade boa. Ao outro 
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são dadas as características de dissidente, disparatada e anormal. Para efeito dessa 

construção, são precisos espaços para a vivência.  

É a partir da produção da heterossexualidade como padrão normal que se 

tem a construção da hierarquia sexual que exclui o diferente. Quando Rubin (1993) 

elabora o conceito de estratificação sexual, ela se vale dos acontecimentos de 

exclusão e opressão que estavam ocorrendo com mais força entre os anos de 1940 

e 1977, momento em que as relações eróticas entre pessoas do mesmo sexo foram 

severamente perseguidas e punidas nos EUA por meio de uma legislação sexual. 

Diante dessa perseguição e punição, a população gay ficou reclusa em guetos, os 

quais passaram a ser alvos de constantes repressões da polícia. 

A estratificação sexual que Gayle Rubin (1993) discute é utilizada para pensar 

os locais de vivência das relações homoeróticas no filme. A obra fílmica Parceiros da 

noite (1980) é permeada por esse conceito. O termo em questão age na obra 

cinematográfica como um processo que media a concepção da visibilidade. O 

homoerotismo desenvolvido na produção é capturado pela ideia de exclusão do 

diferente – ou seja, o gay existe, mas como discordante, por isso deve ser mantido 

fora dos locais e do horário de vivência das personagens heterossexuais. 

A figura 7 retrata o policial Steve Burns adentrando a um dos lugares 

designados no filme como sendo o submundo gay, sadomasoquista (Clube Privado 

837). A figura traz a personagem descendo uma escada para ter acesso a um 

espaço de sociabilidade expresso como subterrâneo (fotograma 3, 4 e 5), que se 

encontra exatamente debaixo da terra. Os sujeitos que frequentam o clube 

supracitado exprimem a ideia de que vivem na clandestinidade, com encontros 

furtivos. A literalidade se exterioriza imageticamente a partir da utilização das 

escadas e da câmera em contra-plongée, o que pode sugerir o sentido de inferno 

advindo da moral cristã. Segundo o cristianismo, o inferno é a habitação dos 

demônios e ambiente destinado ao suplício eterno de almas pecadoras, ou seja, um 

lugar de condenação e sofrimento. Nesse sentido, cabe deduzir que esse ambiente, 

no filme, é uma metáfora para evidenciar a que o prazer dissidente pode conduzir: 

um gueto, que coloca quem o frequenta na condição de pecador.  

A moralidade sexual pregada e estipulada pela Igreja Católica foi construída 

por intermédio de uma reprodução de códigos pagãos e do judaísmo. Em princípio, 

toda e qualquer relação sexual era considerada impura. O casamento era 

consentido para as pessoas consideradas fracas e que não podiam domar seus 
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impulsos corporais. “Mesmo entre marido e mulher, o sexo devia ser estritamente 

limitado em sua ocasião, local e propósito (apenas para procriação, não por prazer) 

e sempre tinha que ser seguido por ritual de purificação para lavar a sujeira do ato” 

(DABHOIWALA, 2013, p. 23).  

Foi por meio desses princípios que o Ocidente construiu como norma 

verdadeira e saudável a heterossexualidade, fundamentada no casamento 

heterossexual e na monogamia, excluindo todas as outras práticas sexuais fora 

desse paradigma normativo. Quando Parceiros da noite evidencia o submundo por 

meio de espaços subterrâneos, busca-se realçar a representação da exclusão como 

forma de punição às práticas sexuais dissidentes. 

O sentido do inferno cristão é construído no filme recorrendo à fusão das 

ideias de desejo, paixão, pecado e condenação. Isso fica perceptível nas cenas das 

figuras 6 e 7, que expõem homens exercendo práticas sexuais com outros homens, 

um ato que delega o pecador a viver em espaços excluídos – submundo – da 

sociedade dita normal (fotogramas 10 e 13). 

 

Figura 7: Burns no Clube Privado 837. 
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É interessante notar que, nas imagens da figura acima, há a presença de 

algemas. Um símbolo contraditório. A liberdade sexual e a prisão juntas. Esse jogo 
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de oposição está sempre fazendo parte das cenas no filme como forma de denotar o 

caráter de ambiguidade das posições sociais dentro do próprio universo noturno. 

Na figura 7 (fotogramas 3, 4 e 5), a cena foi feita com um plano médio e por 

meio de um ângulo baixo (contra-plongée), que coloca a personagem do policial 

disfarçado no plano de superioridade em relação às práticas homoeróticas. A partir 

dos espaços, pode-se observar a reprodução moral entre o lugar do normal e do 

anormal. Assim como é possível perceber a punição para o sujeito anômalo: 

exclusão e ser o alvo de um assassino. O homicida age punindo o que se encontra 

fora da normalidade sexual. Há ainda, na figura 7 (fotogramas 6, 7 e 8), a presença 

de características vinculadas à prática sexual: personagem introduzindo um 

cassetete (objeto fálico) na boca de outro, ideias de poder e dominação expressas 

pelas roupas utilizadas em toda a cena, associadas na sociedade ocidental às forças 

policiais.  

O diretor – que também escreveu o roteiro – faz escolha pela ligação do 

assassino ao sujeito que pune. Isso corrobora com a construção da legislação 

sexual presente nos EUA (RUBIN, 1993). Essa legislação estratificava e excluía as 

relações eróticas entre pessoas do mesmo sexo do convívio social, punindo o 

homoerotismo com prisões e humilhações públicas, caso insistissem em aparecer. 

No filme analisado, a punição é transfigurada na personagem do criminoso, que ao 

matar a primeira e a segunda vítima diz: “Você me obrigou a fazer isso”. A culpa 

recai sobre a vítima. O efeito que a imagem do homicida provoca é a de um sujeito 

que está limpando a sociedade do mal (as cenas da morte são sempre à noite, com 

névoa), transfigurado nas relações homoeróticas, produzindo uma atmosfera mais 

dramática na discussão sobre o lugar do dissidente no contexto ocidental moderno.  

O parque é o segundo lugar de sociabilidade das personagens homoeróticas 

no filme Parceiros da noite (1980) e é onde ocorre o assassinato da segunda vítima. 

À noite é tomado pela presença de homens gays em busca de sexo (figura 

4/fotograma 12). Isso fica claro na cena em que ocorre o diálogo que leva à morte da 

vítima dois. Nesse momento, o espectador reconhece a imagem do homicida do 

primeiro crime (figura 3). No entanto, na sequência esboçada pela figura 4, ele torna-

se a vítima. As sombras da noite no parque e a morte daquele que era o primeiro 

criminoso são elementos de incerteza utilizados pelo diretor para discutir os papéis 

sociais e o trânsito que a característica de insanidade, alocada na personagem gay 

que mata. Essa transitividade fica mais evidente na personagem Burns. A cena final 
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de Parceiros da noite constrói a suspeição de que ele pode ser o assassino de Ted. 

O close do rosto de Burns e de um olhar dele para câmera, como se estivesse 

assustado ou a encarando, apresenta essa sugestão. 

O terceiro lugar de sociabilidade é apresentado ao público pelo assassinato 

da vítima três em um quarto privado de um cinema pornô. A figura 8 reforça a 

discussão acerca da personagem homoerótica por meio da ideia de promiscuidade, 

o que, consequentemente, a situa em um gueto. Esse espaço é mais um local que 

sugere a questão da visibilidade. As personagens são submetidas a viver suas 

experiências sexuais ditas dissidentes em ambientes que também são vistos como 

anormais, como é o caso do cinema pornô gay. Um local utilizado, em grande parte, 

para fazer sexo como está expresso no texto Cinemas pornôs da cidade de São 

Paulo (2008). No fotograma 8, da figura 8, há a imagem do assassino que adentra a 

sala de cinema e é acompanhado pela vítima três.  

 

Figura 8: Cinema pornográfico. 
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Na figura 9, há o assassinato da vítima três, morta com várias facadas nas 

costas, enquanto um filme pornográfico passa ao fundo da cena. O homicida entra 

na sala do cinema – o público só vê suas costas –, a câmera se aproxima do rosto 

da vítima e da mão do assassino. Posteriormente, os cortes na cena dão a 

impressão dos movimentos das facadas que são proferidas na personagem gay que 

morre. Essa cena do assassinato se assemelha, em termos visuais e dramáticos, à 

cena clássica do esfaqueamento na banheira do filme Psicose (1960) de Alfred 

Hitchcock. Há, portanto, uma analogia ao homoerotismo como algo sórdido e, logo, 

condenável. Os cortes (figura 9) são montados combinando sons, inscrições gráficas 

e proporções variáveis com a finalidade de fornecer uma maior dramaticidade ao ato 

de eliminar o que perverte a ordem supostamente natural da sexualidade. 

No momento de produção do filme havia ainda a construção do gay por meio 

da ideia de anormal, um terreno desenvolvido pela psiquiatria do século XIX. Nesse 

sentido, a película mostra o caráter de construção da sexualidade por meio da 

desnaturalização dos papéis sociais de todas as personagens, não se restringindo, 

portanto, aos sujeitos homoeróticos. A maioria das personagens no filme estão 

passando por momentos de transformação e estão cruzando as fronteiras e 

mudando a sua atuação. Isso fica evidente com os policiais do início do filme que 

usam as travestis para sexo na noite, de uma dessas que vai denunciar os policiais 

que a obriga a fazer sexo e acaba se tornando ajudante da investigação, assim 
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como Stuart que é um aluno durante o dia e à noite se veste com roupas de couro e 

vai ao submundo. 

Nesse sentido, percebe-se que a sexualidade não é algo particular, mas sim 

pública. É esperando que ela seja dita e reiterada cotidianamente pelas relações que 

os sujeitos desempenham socialmente uns com os outros e com as instituições. O 

objetivo é marcar aqueles que são dissidentes e separá-los dos que são normais. As 

décadas de 1960 e 1970 foram permeadas por essas ações de demarcação do lugar 

do anormal. A exemplo disso tem-se os bares e ruas da West Village em New York, 

assim como a cidade de São Francisco na Califórnia, locais de lutas e resistências 

da comunidade LGBT. Foram esses espaços do gueto que proporcionaram um tom 

de liberdade às relações e práticas homoeróticas, assim como contribuíram para a 

emergência do movimento pelos direitos gays. No momento em questão, a bandeira 

que fundamentava a luta era a busca pela descriminalização da homossexualidade e 

o reconhecimento dos direitos civis de tais sujeitos. 

 

Figura 9: Terceiro assassinato.  
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Essa cena oculta a personagem do assassino por meio do escuro e das 

sombras. No entanto, é possível perceber, no fotograma 12 da figura 9 que o 

homicida não é o mesmo da primeira vítima, da mesma forma que, no fotograma 16 

da figura 4, captam-se a imagem de um assassino diferente do primeiro. Os cortes e 

enquadramentos, na cena da figura 9, aproximam a ação do espectador, pois guiam 

suas reações e atenções recorrendo a determinados ângulos, fornecendo maior 

ênfase ao elemento dramático e ao suspense (WILLIAMS, 2011). 
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O ocultamento, a estratificação e a exclusão que recai sobre a sexualidade 

gay no filme analisado é fruto de uma história recente. Dabhoiwala (2013) demonstra 

que, historicamente, a prática sexual humana é universal, pois faz parte da vida da 

maioria das pessoas. Entretanto, a maneira como ela se expressa é diferente nos 

contextos históricos. O autor explica que, diferentemente da heterossexualidade, a 

defesa pública das relações homoeróticas era desencorajada e reprimida no século 

XIX. As discussões sobre o tema eram indiretas, e se localizavam, em sua maior 

parte, nos grupos fechados e para um interesse próprio, ou seja, não havia uma luta 

pública para viver o desejo sexual por pessoas do mesmo sexo. Ao contrário disso, 

crescia, cada vez mais, o poder das instituições (igrejas com base no cristianismo) e 

espaços especializados (médicos e psiquiátricos) para definir o comportamento 

“natural”.  

No mesmo sentido, Michel Foucault (2014) discute sobre dois procedimentos 

discursivos de construção da verdade sobre o sexo/sexualidade no século XIX: a 

scientia sexualis e a ars erotica. De um lado há aquelas sociedades como China, 

Japão, Índia, entre outras, que produziram os seus significados sobre as práticas 

sexuais por meio do prazer. A partir da experiência da sexualidade se conferia 

sentido ao prazer. Tais sociedades se amparavam em uma ars erotica. Em 

contraposição a esse procedimento, tem-se a scientia sexualis, um mecanismo que 

se organiza para dizer uma suposta verdade sobre o sexo por meio do poder-saber. 

Foucault (2014) salienta que o Ocidente edifica a verdade sobre o sexo por 

intermédio dos jogos de poder e de saber dos campos da medicina e da psiquiatria. 

No século XIX, esses campos produzem a figura do homossexual para as pessoas 

que realizavam práticas eróticas entre pessoas do mesmo sexo. A sexualidade é, 

então, a partir do século XIX, um dispositivo histórico, que constrói efeito nos corpos, 

nos comportamentos e nas relações sociais. Assim, ela não deve ser compreendida 

como uma realidade natural, oriunda do próprio sexo, mas como uma realidade 

histórica.  

Mediante esse processo discutido por Dabhoiwala (2013) e Foucault (2014), a 

heterossexualidade ganha visibilidade e status de sexualidade legítima, ao passo 

que produz uma hierarquia sexual em que as sexualidades dissidentes são 

construídas recorrendo à relação de anormalidade, sendo, portanto, excluídas e 

estratificadas. É por meio desse movimento de criação da normatividade sexual que 

as relações homoeróticas são escondidas do convívio social.  
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É importante ressaltar que a sexualidade não é um fenômeno trans-histórico, 

pois, como demonstra Foucault (2014), é um conceito formulado no século XIX por 

meio dos campos discursivos da medicina e da psiquiatria. Os discursos presentes 

no século XIX produzem uma sexualidade legítima e outra sexualidade disparatada, 

esta última representada pelas expressões sexuais que não se fundamentam na 

relação entre um homem e uma mulher com fins reprodutivos. Como salienta 

Foucault (2014, p. 07): “O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como 

modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-

se o princípio do segredo”.  

Os discursos de identificação, de marcação e de nomeação da anormalidade 

discutidos por Foucault (2014) atravessam o filme Parceiros da noite (1980). Isso se 

apresenta pela reiteração do desviante na obra fílmica, por meio da restrita aparição 

e diálogo entre as personagens heterossexuais. Essas falam pouco, e quando se 

expressam estão nos espaços de trabalho, durante o dia. Essa relação expressa o 

lugar de verdade destinado à heterossexualidade e a ideia de não questionamento 

dela, pois é construída mediante a concepção da natureza dos corpos. A produção 

se detém mais nos espaços e personagens desviantes que são retratadas por 

intermédio do olhar do policial disfarçado. É a partir do olhar heterossexual, da 

personagem Burns, que o espectador conhece o submundo gay (ver figura 2 e figura 

7). Nesse sentido, o princípio hegemônico da norma heterossexual age nomeando, 

classificando e excluindo o diferente. 

A relação de classificação que a heteronormatividade exerce sobre a 

sexualidade desviante torna-se evidente, no filme analisado, quando não há 

nenhuma necessidade de menção da identidade heterossexual pelas personagens 

que frequentam o dia (os detetives que investigam os casos de homicídio e o capitão 

da polícia). Essas não dizem de si, mas dizem do outro, pois este é um desvio da 

norma que classifica. A única personagem que tem sua heterossexualidade 

expressa é Burns. Ele a reitera por meio de três cenas. A primeira ocorre após o 

diálogo dele com o capitão acerca do trabalho disfarçado no submundo gay. Nessa 

ocasião, quando Burns aceita o ofício, há um corte para uma cena dele com a 

namorada Nancy (Karen Allen) na cama, sugerindo um momento pós-sexo. A 

segunda cena se passa após o segundo homicídio no parque. Há um corte em que 

Burns caminha na calçada de uma rua escura; na sequência há outro corte e ele 

aparece novamente com a namorada fazendo sexo. O terceiro momento acontece 
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após a cena em que ele é expulso do Clube Privado 837, tendo sido retirado do local 

porque era a noite do distrito (ver figura 7) e ele não fazia parte do ambiente. Logo 

depois dessa expulsão, ocorre um diálogo, na rua que dá acesso ao clube, entre 

Burns e Skip (Jay Acovone). Ao recusar o convite de sair com Skip, há um corte e, 

novamente, ele reaparece na cama com a namorada, sugerindo um pós-sexo.  

Esses três momentos de afirmação da heterossexualidade da personagem de 

Burns acontecem porque ele é o único que está adentrando no ambiente da 

sexualidade dissidente. Nesse caso, a sexualidade dele é revitalizada, recorrendo ao 

artifício do reencontro com a namorada. É interessante notar também que ela – 

namorada de Burns – é a única personagem feminina no filme Parceiros da noite 

(1980). Pode-se deduzir que o sentido dela na produção fílmica é, possivelmente, a 

função de conferir inteligibilidade à sexualidade normal de Burns, já que ele está em 

constante contato com a sexualidade dissidente, buscando, inclusive, integrar-se e 

ser parte do mundo investigado, assim como há também a possibilidade de ele estar 

em conflito, em crise com seu papel social diante da percepção de uma outra ordem 

social. 

Com essa produção de sexualidades ilegítimas, anormais, doentias, abjetas, 

houve um processo de marginalização de sujeitos que se encontravam dentro da 

perspectiva da anormalidade. Conforme essa construção, o lugar das relações 

homoeróticas passa a ser o underground.  

A marginalidade conferida ao homoerotismo é decorrente da construção do 

homossexual. Esse foi um termo criado pelo médico austro-húngaro Karl-Maria 

Benkert (1824-1882). O conceito descrevia o sujeito como desajustado da norma 

heterossexual. No entanto, antes dessa denominação, houve diversas 

nomenclaturas, de acordo com as épocas, culturas e discursos vigentes, para 

identificar as pessoas que mantêm relações homoeróticas, tais como sodomita, 

invertidos, doentes mentais, perversos, entre outros. A expressão homossexual era 

definida por Benkert da seguinte maneira: “Além do impulso sexual normal dos 

homens e das mulheres, a Natureza, do seu modo soberano, dotou a nascença 

certos indivíduos masculinos e femininos do impulso homossexual. [...] Esse impulso 

criaria, de antemão, uma aversão direta ao sexo oposto” (BENKERT apud NAPHY, 

2006, p. 220). 

Entretanto, foi com o psiquiatra alemão Richard von Krafft-Ebing, no ano de 

1886, que a homossexualidade foi listada em sua obra Psychopathia Sexualis como 
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sendo doença, o que ele denomina de “inversão congênita”, em que o indivíduo já 

nascia doente ou adquiria a doença no decorrer da vida. Em ambos os caso, as 

práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo eram percebidas como doença.  

A discussão da construção do dispositivo da sexualidade se faz importante 

aqui, pois, quando se edifica, a norma acaba produzindo suas margens. Desse 

modo, é por meio desse processo que a visibilidade homoerótica é pensada nesta 

tese, ou seja, ela é operada recorrendo a um processo de exclusão e estratificação 

do diferente e a construção dos guetos para a vivência da dissidência.  

 
 

3.2 O que o gueto revela? 
 
O gueto representa os espaços de sociabilidade, ou os “lugares de pegação” 

gay. Esses locais possibilitam a interpretação da construção de dois perfis para as 

personagens homoeróticas. Mediante o filme Parceiros da noite (1980), as 

personagens gays podem ser interpretadas pela ideia de promiscuidade ou pela 

concepção de ser uma pessoa mentalmente perturbada. No primeiro caso, fica 

perceptível nas formas relacionais nos espaços do bar, do cinema pornográfico e do 

parque. Já no segundo caso, firma-se na figura do assassino, que também frequenta 

os espaços do gueto. Esses dois perfis, em conjunto com o submundo investigado 

por Burns, representam dois estratos da pirâmide sexual elaborada por Rubin 

(1993). Nesse caso, há as personagens gays na base da pirâmide, quando elas 

estão inseridas nos “locais de pegação” (bares, cinema pornográfico, parque à noite, 

e como castas inferiores, quando praticam sadomasoquismo no Clube Privado 837). 

Os perfis e os espaços de atuação das personagens homoeróticas sustentam uma 

interpretação da obra fílmica por meio da ideia da exclusão da dissidência do mundo 

diurno.  

 
 

3.2.1 As relações homoeróticas como promíscuas 
 
A construção das personagens a partir dessa concepção é uma escolha do 

diretor, que busca representar de forma dramática e intensa o micromundo das 

relações sexuais homoeróticas que, por vezes, é apresentado a partir do 

sadomasoquismo (S/M). A prática do sadomasoquismo apresentada no filme é, 

nesta tese, analisada como uma crítica à ideia de violência que é expressa sobre o 
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homoerotismo e, consequentemente, à ideia de patologia que diversos autores, 

como Freud e Posterli, encerram sobre a prática acima citada (FREITAS, 2012). 

Esses autores veem o sadomasoquismo a partir do sentido clássico – presente nos 

escritos de Sade – e não na possibilidade de sua ocorrência em um contexto 

consensual. No filme analisado, não há violência nesses termos, pois as práticas 

que se apresentam dessa forma estão no contexto consensual.  

A prática de sadomasoquismo é vista pelo Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais IV (também conhecido como DSM IV) – publicado pela 

Associação Psiquiátrica Americana – como parte das parafilias. Segundo o DSM IV, 

“as parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos sexuais 

recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades e situações incomuns e 

causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social ou 

ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo”37. 

O sadomasoquismo presente no filme analisado contesta essa definição do 

DSM IV, pois é uma prática exercida por pessoas adultas, em um contexto 

consensual, com regras negociadas entre os participantes e com limites respeitados. 

Embora o filme Parceiros da noite (1980) não expresse a negociação em cenas, é 

perceptível que o sadomasoquismo não se apresenta em um contexto de violência, 

mas sim de erotismo do corpo (figura 10). Nesse ponto, o diretor retira a ideia de 

violência encarcerada na referida prática e a expõe a partir dos policiais. Há dois 

instantes no filme em que essa hostilidade pode ser vista. Primeiramente, pode-se 

vislumbrar na cena inicial com os dois policiais e as travestis38. Nesse ápice da 

história, os primeiros obrigam as duas últimas a fazerem sexo oral neles. Em 

segundo, há o momento da violência física e simbólica exercida pelos detetives com 

a personagem Skip, que é preso em um quarto de hotel com o policial Burns.  

Skip é investigado como suposto assassino. No interrogatório, há também 

cenas de violência física exercida por um homem negro, alto e forte que está usando 

somente uma cueca e um chapéu de cowboy. Ele entra na história duas vezes: a 

primeira é quando Burns pede um advogado e a segunda, quando Skip pede um 

advogado. Na primeira aparição essa personagem entra e dá um tapa na face de 

Burns e sai. Na segunda, por sua vez, profere dois tapas na face de Skip e sai.  

                                                           
37 DSM IV. Transtornos sexuais. Disponível em: 
<http://www.psiquiatriageral.com.br/dsm4/sexual4.htm>. Acesso em 22 de abril de 2016. 
38 Não há no filme discussão sobre travestilidade; no entanto, as duas personagens da cena inicial 
podem ser vistas como tal. 
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Figura 10: S/M (Fist Fuck). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

O sadomasoquismo pode ser visto, principalmente, em dois momentos no 

filme analisado. Em um primeiro instante, a partir de uma cena em que Burns 

adentra o Clube Privado 837, a câmera vai deslizando entre as personagens que 

estão nesse ambiente e nesse ápice ela capta um homem amarrado e sendo 

chicoteado (figura 7/fotogramas 6 e 7). O segundo momento ocorre quando o policial 

disfarçado observa a prática do Fist Fuck em um bar. Essa prática sexual envolve a 

inserção da mão ou antebraço na vagina ou ânus (figura 10). 
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O sadomasoquismo e o gueto podem ser entendidos como instâncias que 

tem o intuito de questionar o lugar dado às sexualidades dissidentes na época da 

produção do filme, pois, mesmo sendo permeado pelo contexto da revolução sexual 

de 1960, são mais visíveis os aspectos da legislação sexual (RUBIN, 1933) que 

proibia e estratificava os sujeitos que insistiam em viver experiências sexuais 

disparatadas, distantes da norma vigente. 

O diretor escolhe a personagem do assassino localizando-o no submundo 

gay, fazendo com que o sujeito heterossexual saia de seu espaço de atuação e 

realize um trânsito entre os dois mundos. A preocupação em torno da busca pela 

ordem social não estava somente ligada às mortes, mas principalmente em torno da 

sexualidade. São os olhos Burns que veem e marcam as práticas sexuais como 

diferentes. A visão dele, algumas vezes, é representada pela câmera subjetiva e 

pelo travelling lateral. O travelling passa pelos locais e pelas personagens 

promíscuas, anormais, abjetas. 

Nesse sentido, a crítica aos padrões, no filme Parceiros da noite (1980), fica a 

cargo da contradição entre as ideias advindas da revolução sexual e as provenientes 

da legislação sexual presentes no país produtor do filme, os Estados Unidos da 

América. A primeira fornece a concepção de liberdade às práticas dissidentes e a 

segunda marca essas práticas a partir do domínio da anomalia e, consequente 

punição. A liberdade fornecida pela revolução se insinua por meio das relações 

exercidas no gueto, da mesma forma que promove por meio do olhar normativo a 

ideia de promiscuidade a dissidência sexual. 

A promiscuidade é entendida como um comportamento da procura concreta 

pelo sexo, de forma sucessiva e diversa. Entretanto, é válido ressaltar, que de 

acordo com Bancroft (1989), esse termo moral não pode ser limitado às relações 

homoeróticas masculinas, mas sim à construção da masculinidade. Em acordo com 

essa ideia, Nascimento (2014, p. 93) assinala: 

 

A ideia subjacente de que o “homem heterossexual pegador” 
comprova, através da atividade sexual, sua competência no mundo 
da masculinidade, sendo valorizado socialmente, sobretudo pelo seu 
grupo de pares, parece não se aplicar aos homens gays. O mesmo 
tipo de comportamento quando aplicado aos homossexuais ganha o 
estatuto de promiscuidade [...]. 
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A partir da citação acima, compreende-se que a construção da masculinidade, 

recorrendo à ideia de competência sexual, está atrelada às experiências 

heterossexuais. Às relações homoeróticas é concedido o estereótipo de 

promiscuidade, ou seja, mesmo que esse comportamento seja visto como algo 

pertencente tanto às relações heterossexuais, quanto às exercidas entre pessoas do 

mesmo sexo (BANCROFT, 1989). No filme, somente as personagens gays o 

possuem. Tal característica marca o homoerotismo na dissidência e na exclusão.  

Kimmel (1994) afirma que a masculinidade do homem heterossexual é 

organizada pela exclusão da mulher e dos homens gays do domínio do masculino. 

Isso acontece recorrendo às falas e aos comportamentos que colocam a atuação 

desses outros para a esfera da inferioridade. No filme analisado, isso fica perceptível 

pelos lugares de atuação das personagens que são expostas como inferiores em 

relação aos da norma heterossexual.  

Vale lembrar que não existe apenas um tipo de masculinidade. Esse termo 

está em constante processo de construção (BENTO, 2012). Nesse sentido, Connell 

(1987) discute que a masculinidade dos homens heterossexuais subordina e oprime 

a dos homens gays. Dessa forma, a ideia de promiscuidade atrelada às relações 

homoeróticas é uma maneira de subordinação e opressão que a masculinidade 

heterossexual exerce sobre as pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo 

sexo, construindo um padrão. 

Como aponta Louro (2015), quando se instaura uma norma histórica – 

heterossexualidade – como sendo da ordem de uma naturalidade dos corpos, 

impõem-se lugares restritos à atuação dos que são rotulados como desajustados a 

ela.  

Sobre o perfil da personagem gay como promíscua, há o diálogo proferido 

pelo possível assassino e a primeira vítima. 

 

Assassino: Estou aprovado? 
Vítima 1: Eu odeio cigarros. Acho nojento. 
Assassino: Mas eu gosto. 
Vítima 1: É uma regressão anal. Se quiser largar, sugiro que tente 
outra forma de enfarte infantil. 
Assassino: Eu não quero largar. 
Vítima 1: Eu sugiro que passe uma pena de avestruz, desde o fundo 
das costas, pela espinha até a nuca. 
Assassino: Parece viciante. 
Vítima 1: Por que você vem para cá? 
Assassino: Por que você vem? 
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Vítima 1: Porque tenho problemas de ego. Preciso ser venerado e 
admirado. De onde você é? 
Assassino: Marte. 
Vítima 1: Ótimo. Nunca trepei com um marciano antes. 
 
 

[Retirado do filme Parceiros da noite (1980)] 
 
 

Nesse diálogo, o suposto assassino aparece a partir de um close-up de sua 

boca, que enfatiza o detalhe do dente da frente quebrado (ver figura 3/fotograma 3). 

Antes da conversa ocorrer, a vítima estava participando de uma cena em que uma 

das personagens do bar fazia sexo oral nela. Logo, na sequência desse diálogo, 

aparece o motel aonde o assassino e a vítima se dirigem para manter relações 

sexuais. A conversa é realizada sem nomes e é proferida apenas com o intuito de 

direcioná-los ao sexo. No diálogo acima, há uma personagem gay sendo construída 

como alguém que, na maior parte do tempo, está buscando sexo. Nesse momento, 

tem-se a manutenção de um perfil histórico e social da promiscuidade ao indivíduo 

homoerótico por meio da relação de superioridade que o homem heterossexual 

exerce sobre o sujeito gay (KIMMEL, 1994). 

A cena do início do ato sexual entre as personagens do diálogo é feita por 

meio da imagem refletida no espelho. Esse momento possibilita uma reflexão em 

torno da ideia clássica de narcisismo, hedonismo e egocentrismo, características, 

muitas vezes, delegadas aos grupos gays. O espelho é também o lugar do avesso, 

da outra face, do oculto, do irreal, do desdobramento da duplicidade que está 

investida nas personagens homoeróticas do filme Parceiros da noite. 

Os cortes nessa cena, que termina com a morte da primeira vítima com várias 

facadas nas costas, são feitos com enquadramentos, prezando pelo plano de 

detalhe, que tentam ocultar o assassino. Por exemplo, mostram-se as pernas de 

ambos (do joelho para baixo) com botas, pisando em revistas destinadas ao público 

gay. Essa é a única cena no filme em que o espectador vislumbra a face do 

assassino (ver figura 3/fotogramas 15 e 16). 

O segundo assassinato que o filme traz ocorre no parque à noite. A morte 

ocorre também com várias facadas nas costas. É nessa cena que a ideia de 

ocultação do homicida é revitalizada, pois a personagem do assassino do primeiro 

homicídio torna-se a vítima do segundo. A partir desse momento, a produção fílmica 
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passa a trabalhar com uma incerteza visual acerca de quem mata. Isso é construído 

ora por planos de detalhe, ora por planos abertos, ora pela escuridão da noite azul.  

 

Vítima 2: Bela noite. 
Assassino: Sim, é. 
Vítima 2: Quer uma cerveja? 
Assassino: Não sei. Já é tarde. 
Vítima 2: Te chamaria para meu apartamento, mas não tenho ar 
condicionado. 
Assassino: Que pena. E que tal o parque? 
Vítima 2: Boa. 
 
 

[Retirado do filme Parceiros da noite (1980)]. 

Os dois primeiros assassinatos ocorrem após os diálogos acima citados. 

Essas conversas, por sua vez, ocorrem sem nomes, em locais ermos, com a 

promessa de sexo. O filme é percorrido pelo anonimato das personagens gays em 

termos de nome. Essa questão vai de encontro às conquistas alçadas pelo 

movimento gay na década de 1960 e 1970, que anunciava conquistas e melhorias 

em torno do direito e da dignidade do sujeito homoerótico. 

Já o terceiro assassinato ocorre no cinema pornô, sem nenhum diálogo entre 

o assassino e a vítima (a morte também ocorre com várias facadas nas costas da 

vítima). No entanto, a concepção de sujeito promíscuo se mantém, pois a 

compreensão do filme, como enunciado, passa pela linguagem verbal e não verbal 

(BAKHTIN, 2011). Há, nas cenas, sentidos em que podem ser compreendidos entre 

as personagens essa ideia, por exemplo, os olhares dados entre as personagens na 

escolha do parceiro que seria levado à cabine do cinema. 

Por fim, vale observar o diálogo do policial disfarçado Steve Burns com um 

vendedor, protagonizado por Powers Boothe, de uma loja do submundo. 

 

Burns: Com licença, posso perguntar sobre isso? 
Vendedor: O que tem? 
Burns: Para que servem? 
Vendedor: O lenço azul claro no seu bolso esquerdo, quer dizer que 
você quer ser chupado. No direito quer dizer que você chupa. O 
verde no bolso esquerdo, você é michê. No direito, você é cliente. O 
amarelo no lado esquerdo, você curte fazer “Golden Shower”. No 
lado direito você curte receber. O vermelho [...] 
Burns: Obrigado. 
Vendedor: não vai querer nenhum? 
Burns: Eu vou para casa dar uma pensada. 
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[Retirado do filme Parceiros da noite (1980)]. 

O diálogo, sobre o código39 contido nos lenços ratifica mais uma vez a ideia 

de que a personagem gay sempre está em uma posição de disponibilidade ao sexo. 

É interessante notar que poucas são as personagens gays que aparecem durante o 

dia. No entanto, é preciso acentuar que, mesmo dentro dessa possibilidade de 

leitura em torno da promiscuidade, isso não se aplica a todas as personagens, pois 

Ted, amigo do policial disfarçado, não fazia parte dos espaços de sociabilidade 

noturnos e, portanto, não se encontra dentro dessa leitura. 

Os diálogos mais longos no filme são realizados por Burns e Ted e se dão 

sobre o cotidiano, sobre o trabalho e sobre o relacionamento de Ted com o colega 

de quarto Gregory. Ted é exposto por Gregory – por meio de uma briga que ele tem 

com Burns – como uma pessoa normal, pois não gosta de trabalhar na noite. Essa 

referência da normalidade de Ted por não frequentar e nem trabalhar à noite 

corrobora com a discussão da hierarquia sexual que Gayle Rubin (1993) elabora. 

Nesse caso, Ted se encontra em um estrato acima dos gays que frequentam os 

espaços de pegação. Todavia, mesmo sendo diferente dos que estavam na noite, 

ele era gay e, assim, é assassinado da mesma forma que as outras vítimas. Nesse 

caso, não importava em qual horário ou local a personagem gay aparecia; ela morre 

por ser uma pessoa que faz sexo com outra pessoa do mesmo sexo. 

O tema da promiscuidade presente no enunciado como forma de construção 

do perfil da personagem homoerótica denota certa transgressão a esses padrões, 

pois mesmo havendo a regra, construída como natural/normal, as expressões que 

dela se desvinculam são experimentadas, apesar de a vivência ocorrer em espaços 

que buscam escondê-los.  

 
 

3.2.2 O gay como mentalmente perturbado 
 
A segunda possibilidade de investigação do perfil das personagens do filme 

Parceiros da noite (1980) está na construção do gay como mentalmente perturbado. 

O possível assassino ganha vida nas sombras da noite do submundo. Ele só é 

revelado ao espectador com 01h07min de produção fílmica. Stuart, o suposto 

assassino, é reconhecido, por Burns, no anuário da universidade, que lhe é entregue 

pelo capitão. O policial disfarçado reconhece-o dos “locais de pegação” gay. A 

                                                           
39O código está presente no livro Gay Semiotics (1977). 
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personagem de Stuart aparece duas vezes olhando Burns: a primeira vez na cena 

em que a câmera observa e é observada, ou seja, ela é os olhos de Burns, ela é ele 

em cena (figura 2/fotograma 8), e a segunda vez quando Burns dança 

freneticamente no bar e é percebido por várias personagens, sendo uma delas o 

suposto assassino. 

O gay como mentalmente perturbado remete ao DSM (Manual de Diagnóstico 

e Estatístico de Transtornos Mentais) que foi criado em 1952 pela Associação 

Americana de Psiquiatria. O homoerotismo foi incluído no primeiro DSM como 

distúrbios sociopáticos da personalidade, ou seja, como um desvio sexual que 

envolve um comportamento patológico. Na segunda edição do DSM (1968), as 

relações homoeróticas não aparecem mais como distúrbio sociopático da 

personalidade, mas ainda continuam sendo consideradas desvio sexual. Os 

desviantes são descritos como pessoas incapazes de substituir suas práticas 

anormais pelo comportamento sexual considerado normal.  

No entanto, com uma série de protestos dos ativistas gays e com o apoio de 

diversos outros psiquiatras contrários a essa ideia de gays serem pessoas com 

distúrbios da personalidade, o conselho diretor da Associação Americana de 

Psiquiatria retirou as relações entre pessoas do mesmo sexo como diagnóstico 

mental em 1973; na terceira edição do DSM (1980) o homoerotismo não aparece 

como diagnóstico, mas aparece o termo homossexualidade egodistônica40 na 

categoria dos transtornos psicossexuais. 

É a partir da definição das relações homoeróticas como transtorno mental 

pela Associação Americana de Psiquiatria que se entende no filme analisado a 

representação de Stuart, que é expressa como assassino, como um sujeito 

mentalmente perturbado. O interesse desta análise sustenta-se na construção da 

personagem recorrendo à sua sexualidade transtornada, que a produz como um 

homicida/psicopata.  

Há dois momentos no filme em que é possível perceber a construção do perfil 

de Stuart como mentalmente perturbado. Em um primeiro momento, tem-se o 

diálogo entre Stuart e um colega: 

                                                           
40 “A orientação sexual egodistônica é uma condição caracterizada por um indivíduo ciente de sua 
preferência sexual, mas deseja uma orientação sexual diferente por causa de transtornos 
psicológicos e comportamentos associados e pode procurar tratamentos para alterá-la”. DSM IV. 
Transtorno sexuais. Disponível em: <http://www.psiquiatriageral.com.br/dsm4/sexual4.htm>. Acesso 
em 22 de abril de 2016. 
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Colega: Cara, o que é isso? Merda de ovelha? [Cigarro] 
Stuart: O que você queria por 50 cents o pacote? 
Colega: Não sabia que a situação estava tão ruim. 
Stuart: Meu velho está pra cortar minhas asas de novo. Não vai me 
dar o carro. Ele não entende por que eu preciso de um carro para ir 
pesquisar em uma biblioteca que fica do outro lado da rua. 
Colega: E o que vai fazer? 
Stuart: Vou viver de meus meios escassos e continuar minha tese 
sobre as raízes do teatro musical americano. Tenho mais dois anos 
antes de ter que me fazer no mundo. 
Colega: Não perguntei os planos da sua vida, Stuie. Perguntei sobre 
hoje à noite. 
Stuart: Não me chame de Stuie [...]. 
 
 

[Retirado do filme Parceiros da noite (1980)]. 
 

Na conversa acima, tem-se a apresentação da personagem Stuart no filme. 

Um jovem que estuda história da música e tem conflitos com o pai. É importante 

perceber que, nesse diálogo, o assassino, Stuart, fala do pai como se ele estivesse 

vivo, mas ele é morto há dez anos, fato que só passa a ser conhecido no final da 

trama. Entretanto, há a cena do diálogo abaixo em que Stuart se encontra com o pai 

e, supostamente conta seus atos, pedindo aprovação. Assim, percebe-se no 

contexto da trama que a personagem Stuart é representada como sendo 

mentalmente perturbada, e essa perturbação é insinuada como proveniente da 

relação conflituosa com o pai:  

 

Stuart: Pai, preciso falar com você [passa flashback do primeiro 
assassinato no filme]. Eu queria que uma vez, você dissesse algo de 
positivo para mim [novamente há um flashback, do segundo 
assassinato ocorrido no parque]. Eu faço tudo o que você pede, mas 
nunca é bom o suficiente. 
Pai: Eu imaginei que você tivesse me entendido, Stuie. Você sabe o 
que tem que fazer. 
 
 

[Retirado do filme Parceiros da noite (1980)]. 
 
 

Os dois diálogos retirados do filme trazem à tona uma possibilidade de 

interpretação do perfil da personagem gay na figura de Stuart como um transtornado 

– um apontamento feito por intermédio da relação com o pai, que o indica como 

mentalmente perturbado, haja vista que ele está morto (uma referência ao filme 

Psicose). Nesse sentido, a obra possibilita a compreensão de que a construção de 
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Stuart está acompanhada pela definição de distúrbio sociopático advinda do 

discurso psiquiátrico. A partir dessa perspectiva, esse enunciado discursivo constrói 

a personagem como gay, perturbada e assassina.  

 

Figura 11: O dia. 
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A figura 11 mostra a personagem Stuart à luz do dia, quando ela tem uma 

vida considerada normal. Essa sequência é feita a partir do ponto de vista de Burns, 

que começa uma caça a Stuart. Ele observa, segue e invade seu apartamento. 

Quando o diretor utiliza da apresentação do suposto assassino, durante o dia 

e, por intermédio de atividades comuns a uma grande parcela da população, pode-

se inferir uma possibilidade interpretativa de questionamento dos padrões da 

sociedade. Nesse caso, ele usa a duplicidade de sentido no perfil. Durante o dia ele 

é normal, pois faz coisas que são comuns a maior parcela da sociedade, e à noite se 

transforma em anormal. Essa compreensão viabiliza a leitura do trânsito entre os 

estratos da população, os quais não produzem modelos fixos de atuação. A psicose 

transfigurada na personagem de Stuart atravessa os dois mundos.  

A interpretação do movimento entre os estratos sexuais é importante, pois é 

nesse aspecto que se rompe com o saber que essencializa as posições sociais dos 

indivíduos. O axioma do essencialismo sexual é um pressuposto de que a 

sexualidade existe anteriormente à vida social, ou seja, que é algo natural, imutável, 

associal e a-histórico. Essa conjectura é incorporada ao saber popular das 

sociedades ocidentais, provocando uma hierarquia das práticas sexuais e, 

consequentemente, uma estratificação entendida como natural (RUBIN, 1993). 

Destarte, o movimento da personagem de Stuart pelos dois mundos do filme 

analisado representa a ideia de mutação, da não essencialidade, da não 

naturalidade dos papéis sociais que os sujeitos desempenham na sociedade e 
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cultura. Não há, portanto, lugares definidos e nem práticas naturais; o que existe são 

fluxos, migrações entre os estratos ditos normais e anormais. 

 

Figura 12: Caça ao assassino. 
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A figura 12 apresenta o desfecho da descoberta do possível assassino 

recorrendo à caça que Burns promove a Stuart. O policial disfarçado invade seu 

apartamento e descobre, no armário, uma caixa de cartas endereçadas ao pai, que 

está morto, assim como encontra, ao abrir a porta do armário, as roupas usadas na 

noite, no gueto, nos “lugares de pegação” gay. Com essa cena, Stuart emerge na 

trama como o homicida, a partir da perspectiva do policial que é a ótica do diretor. 

Isso possibilita uma crítica deste a respeito da posição que os sujeitos homoeróticos 

ocupam diante da sociedade da época da produção cinematográfica. A metáfora 

escolhida para apresentar o assassino na trama remete à questão de o gay ser um 

sujeito escondido da sociedade. Enquanto, na figura 11, tem-se um jovem que faz 

exercícios e que estuda, na figura 12 tem-se outro jovem que se veste com roupas 

do submundo.  

A indumentária é usada no filme como uma forma de marcar as pessoas que 

frequentam espaços outros da sociedade, estratificando-as. As vestimentas usadas 

pelo suposto assassino são a calça preta, blusa azul, jaqueta de couro, coturno 

preto, óculos e chapéu (figura 13). As roupas das personagens heterossexuais são 

com cores mais claras, como branco e tons pastéis. Isso fica perceptível nas roupas 

usadas pelos detetives, por Nancy, por Ted e pelo capitão.  

Ao abrir o armário, Burns (figura 12/fotograma 9) exibe Stuart como o 

assassino. Nota-se, então, que a metáfora do armário remete à construção do perfil 
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não só da personagem Stuart, mas de todas as personagens homoeróticas que se 

encontram nos espaços escondidos, escuros e subterrâneos. No texto, 

Epistemologia do Armário (2007), Eve Sedgwick discute a relação pública e 

privada implicada na questão da sexualidade. Para a autora, as sexualidades que 

são construídas como periféricas são alvo de constantes incitações públicas que as 

colocam como não podendo ser exercidas em nenhum dos domínios. Entretanto, se 

elas insistem em existir, que essa existência seja em espaço escondido, para não 

macular a ordem normativa da sexualidade. 

Diante dos dois perfis para as relações homoeróticas, tem-se o armário como 

suporte, pois os espaços de sociabilidade destinados às personagens gays, no filme, 

podem ser entendidos como um grande armário para as sexualidades que não 

podem ser vistas à luz do dia. Esse armário esconde o homoerotismo, a noite o faz 

existir e, ao mesmo tempo, esconde as suas práticas do dia. 

O final do filme Parceiros da noite (1980) traz a personagem principal da 

história, o policial Steve Burns (Al Pacino), em seu ato heroico, fechando a trama 

esfaqueando o gay, mentalmente perturbado e possível assassino.  

 

Figura 13: Stuart e Burns (desfecho final?). 
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A figura 13 traz o assassino que é dado no desfecho final do filme, permeado 

pela incerteza, pois a semelhança entre o homicida e as vítimas é um fator que cria 

várias possibilidades de sentido. Nesse caso, mesmo Stuart sendo construído, no 

filme, como o assassino, a partir do olhar de Burns, não há como saber quem 

realmente comete os homicídios, pois para criar mais expectativas, a personagem 

de Ted, amigo de Burns, é morta, com o mesmo tipo de faca utilizada pelo assassino 

nas três vítimas anteriores, enquanto Stuart já se encontrava preso e negando as 

acusações contra ele.  

Ao herói da trama, resta o retorno à sua vida normal, cunhada por um 

relacionamento heterossexual e por um espaço de atuação claro. O apartamento do 

casal é exposto, na cena final, de forma bem clara. O filme termina com Burns 

fazendo a barba, uma metáfora utilizada pelo diretor para induzir à ideia de que a 

personagem está se limpando da sujeira da vida noturna que teve de viver. Há no 

sofá da sala roupas idênticas às utilizadas pelo assassino. Essa cena é a unidade 

subjetiva do drama, pois o diretor coloca o policial disfarçado também como possível 

assassino. Burns tira a barba, limpa seu rosto com uma toalha, olha-se no espelho e 

olha para câmera em close-up. O rosto dele vai desaparecendo, e em um outro 

plano há o sol se pondo.  

Essa cena final gera possibilidades de interpretação do trânsito da 

personagem de Burns no submundo, pois no início do filme ele adentra o espaço e é 

marcado pela câmera que o observa como estranho àquele lugar. No entanto, com 

as idas ao gueto, com a participação, com o diálogo, com a indumentária ele 

começa a fazer parte do espaço, que o modifica. O campo o afeta. Isso fica evidente 

quando ele se encontra com o capitão e diz que não quer mais fazer o trabalho, haja 
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vista que esse o está afetando. A unidade subjetiva do filme se expressa na 

possibilidade de o assassino ser alguém que passa entre as personagens e que 

pode ter chegado a Burns. Essa é uma forma de demonstrar os movimentos entre 

os estratos, tanto do submundo quanto do mundo dito normal. 

A incerteza que permeia o assassino continua mesmo com o seu término. Na 

figura 13, o espectador visualiza Burns e Stuart usando a mesma indumentária que 

foi sendo utilizada pelo assassino nas mortes. Após um diálogo breve entre eles, 

Burns coloca o chapéu de Stuart e permanece com ele no restante da cena e, 

possivelmente, o leva para casa.  

Nesse sentido, a personagem de Burns começa como um observador 

estranho no submundo; contudo, ele vai se construindo e sendo construído pelo 

espaço. Por fim, quando retorna ao apartamento da namorada, está afetado pelas 

relações que foram estabelecidas no gueto. Essa modificação é sugerida no fim da 

história como ele sendo o novo assassino em série. Tem-se que os indivíduos não 

têm uma essência, algo natural que os fazem ser de uma maneira ou de outra. 

Portanto, a existência, presidida pelas relações sociais, é que forma e transforma o 

ser. Em outras palavras, a essência que se quer ter, na verdade, é uma identidade 

que é construída cotidianamente em meio às interações. É preciso entendê-la a 

partir de suas múltiplas possibilidades e reformulações. 

 
 

3.2.4 Da visibilidade no gueto 
 
O gueto media a visibilidade das personagens homoeróticas no filme, que são 

construídas, na trama, por meio dos espaços de sociabilidade, fazendo emergir os 

gays como promíscuos e como mentalmente perturbados, que devem permanecer 

no armário, que são os guetos, “locais de pegação”. Os dois perfis são categorias 

enunciativas que advêm dos discursos psiquiátricos, como visto anteriormente nos 

DSMs, que emergem de áreas de conhecimento que instituem saber e poder sobre 

a sexualidade, construindo norma, centro e margens. A construção do perfil das 

personagens no filme é atravessada pelo padrão heterossexual, que se mantém 

como regra criticada por meio da narrativa fílmica.  

A constituição de uma norma envia sujeitos desviantes dela para lugares de 

abjeção, guetos. Essa norma, segundo Louro (2015, p. 90), é formulada a partir da 

ideia de coerência atribuída à continuidade sexo-gênero-sexualidade: 
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A coerência e a continuidade supostas entre sexo-gênero-
sexualidade servem para sustentar a normatização da vida dos 
indivíduos e das sociedades. A forma “normal” de viver os gêneros 
aponta para a constituição da forma “normal” de família, a qual, por 
sua vez, se sustenta sobre a reprodução sexual e, 
consequentemente, sobre a heterossexualidade. 
 
 

A continuidade sobre a qual discute Louro (2015) produz uma norma natural, 

verdadeira e saudável de se viver a sexualidade, assentada na heterossexualidade. 

Diante disso, os espaços de sociabilidade das relações homoeróticas, no filme, 

representam as margens, o outro de um centro que é inteligível por ser 

heterossexual e por impor uma heteronormatividade aos que deles participam ou 

que desejam participar. Assim, para viver no mundo normal (o dia) é preciso que as 

personagens assumam os padrões que a heterossexualidade impõe, como o 

casamento, a monogamia, a família, entre outros. E, quando essas personagens não 

se apropriam dos padrões supracitados, a norma age encerrando-as em lugares 

escondidos. 

É preciso acentuar que a heterossexualidade se impõe como norma por meio 

de um esforço constante de reiteração de sua naturalidade, recorrendo a múltiplas 

instâncias sociais e culturais como a família, a escola, a igreja, a mídia, dentre 

outras. Tais instâncias reiteram a concepção binária do sexo, que é aplicada como 

sendo algo independente da cultura e, que inflige limites ao conceito de gênero e, 

consequentemente, torna a heterossexualidade como sendo um destino inevitável. 

Todavia, mesmo havendo essas construções naturalizadas, há as rupturas, como as 

que aqui são analisadas. Louro (2015, p. 84) assinala:  

 

As descontinuidades, as transgressões e as subversões que estas 
três categorias (sexo-gênero-sexualidade) podem experimentar são 
empurradas para o terreno do incompreensível ou do patológico. [...] 
As normas regulatórias voltam-se para os corpos para indicar-lhes 
limites de sanidade, de legitimidade, de moralidade ou de coerência. 
Daí porque aqueles que escapem ou atravessem esses limites ficam 
marcados como corpos – e sujeitos – ilegítimos, imorais e 
patológicos. 
 
 

Tanto a sexualidade exposta como legítima quanto a sexualidade dita 

ilegítima são construções ratificadas que dependem das circunstâncias culturais em 

que estão submersas. Afinal, os gestos, os acessórios, as atitudes que são 
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consideradas normais e comuns a uma determinada experiência da sexualidade são 

características que foram sancionadas pela sociedade para serem compreendidas 

como adequadas. Por isso, aos sujeitos que transgridem essas normas de gênero e 

sexualidade, resta o status de desviantes. E, segundo Louro (2015, p. 90), 

“[p]rovavelmente serão rotulados (e isolados) como ‘minorias’. Talvez sejam 

suportados, desde que encontrem seus guetos e permaneçam circulando nesses 

espaços restritos”. O filme Parceiros da noite (1980) demonstra isso em toda a 

narrativa. 

Nesse filme, os perfis de promíscuo e mentalmente perturbado são artifícios 

que constroem a visibilidade das relações homoeróticas; no entanto, eles são 

elementos que denotam certa duplicidade na atuação. No caso da promiscuidade, 

ela opera construindo a visibilidade das personagens gays, relegando à sua atuação 

aos espaços marginais da sociedade. Entretanto, esse conjunto enunciativo evoca 

também uma ideia de subversão aos limites impostos pela norma heterossexual, 

haja vista que as personagens estão vivendo o homoerotismo e, consequentemente, 

estão subvertendo o padrão. Essa subversão ocorre no sentido de que, como 

construções sociais e culturais, as normas podem ser questionadas, substituídas em 

alguns casos, mas, acima de tudo, elas podem ser múltiplas e atravessadas por 

infinitas possibilidades de experiências.  

A proposta do diretor do filme analisado, com a duplicidade de sentido nos 

perfis gays, questiona o conjunto dos valores culturais, ideológicos e sociais que 

constroem as ações dos sujeitos sociais, com base em modelos únicos. Mesmo que 

a heterossexualidade faça uma mediação da compreensão da construção dos perfis 

supracitados, há a constituição de processos de resistência à norma por meio dos 

fluxos e dos movimentos que os perfis desempenham em torno da ideia de 

duplicidade. O filme não propõe um novo paradigma para as relações homoeróticas. 

Ele questiona a supremacia hegemônica da heterossexualidade.  

Percebe-se que, embora o perfil das personagens seja um efeito do discurso 

hegemônico, ele também é espaço de resistência e subversão aos limites impostos 

pela norma heterossexual. Nesse sentido, o filme é um local que discute e 

ressignifica as relações homoeróticas, o que possibilita rupturas sobre as formas de 

se pensar acerca do homoerotismo.  

Parceiros da noite evidencia a imagem do gay que corrobora com as 

questões sociais da época de sua construção. Um sujeito que está fora da ordem 
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entendida como normal. Nesse aspecto, a liberdade coloca esse indivíduo em 

espaços distantes da heterossexualidade. Isso provoca a perspectiva de uma nova 

ordem no gueto e não a inexistência dela. O contexto social do filme prenuncia a 

AIDS, que é expressada como resultado de uma vida desregrada. Em Meu querido 

companheiro e Filadélfia a doença se manifesta na vida das personagens por meio 

de um retorno ao momento histórico de liberdade sexual evidenciada em Parceiros 

da noite. Percebe-se que há uma passagem da moral que coloca sujeitos no gueto 

para uma moral que os torna visíveis. Diante disso, cabe indagar: Qual o perfil da 

personagem gay nesse novo momento histórico? Qual o papel da AIDS na 

construção da identidade desses indivíduos? Como a visibilidade é operada em 

relação a doença? No próximo capítulo ficará perceptível que em Meu querido 

companheiro há uma ênfase no individual. A enfermidade provocada pelo HIV 

aparecerá como um problema de afeto entre pessoas e não uma questão social no 

mundo. Esse discurso desencadeia em um hiato do poder público em torno dessa 

questão, como foi o governo de Ronald Reagan nos EUA. 
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TAKE III – O QUE A AIDS REVELA? 

 

O dispositivo da AIDS não parece dirigir-se (pelo 
menos da ótica progressista) tanto à extirpação dos 
atos homossexuais, mas à redistribuição e controle 
dos corpos perversos (PERLONGHER, 1987, p. 
76). 
 
 

A partir da emergência da epidemia da AIDS, início da década de 1980, vê-se 

mudanças profundas no exercício da sexualidade gay, estando elas ligadas 

diretamente à questão epidemiológica. A doença serviu para repatologizar as 

sexualidades dissidentes e reforçar o modelo heterossexual como norma e fonte de 

saúde. Isso ocorreu devido à ligação da enfermidade, em um primeiro momento, aos 

gays. Perlongher (1987, p. 07) afirma: “Um fantasma percorre os leitos, as paqueras, 

os flertes: o fantasma da AIDS”. As relações homoeróticas, principalmente, as 

masculinas, foram sendo restringidas aos ambientes privados e monogâmicos:  

 

No início, a paranoia parecia restrita aos circuitos homossexuais 
norte-americanos. Na costa oeste dos Estados Unidos, justamente 
na cidade de São Francisco – epicentro de uma potente “revolução 
sexual” que sacudiu as mucosas do Ocidente e ameaçou subverter 
os castos padrões de dois mil anos de cristianismo – verificou-se, 
entre 1980 e 1981, uma estranha sucessão de mortes 
(PERLONGHER, 1987, p. 07). 
 
 

Em decorrência dessa interligação da enfermidade a uma forma de viver a 

sexualidade, produziu-se um discurso preventivo que abrangia um conjunto de 

normas, parâmetros e diretrizes que traçavam as condutas dos indivíduos para se 

evitar abusos à saúde. Essa forma de manifestação estava investida de políticas 

públicas de saúde. Tem-se, com isso, o que Foucault (2013) elabora por biopolítica 

dos corpos domesticados e docilizados através das instituições disciplinares, que 

hoje são vistas recorrendo aos discursos ideológicos da moralidade, da saúde e do 

corpo (ORTEGA, 2003; 2004; 2005). Esse modelo preventivo tinha como finalidade 

o controle dos corpos perversos e, com isso, a restauração de um modelo de 

moralidade que vinha sendo desconstruído mediante as revoluções sociais, culturais 

e sexuais que ocorriam desde 1960. 

Salienta-se que o paradigma de prevenção à AIDS é ressignificado pelos 

contextos sociais e culturais, dotando-o de uma plasticidade que o torna eficaz. 
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Todavia, essa eficiência não garante que os comportamentos se deem na forma 

preventiva, mas sim maneiras novas de vigiar a sexualidade, pois a diminuição dos 

casos da doença proporciona uma retração nos gastos públicos, com o fornecimento 

dos medicamentos antirretrovirais, assim como os outros remédios que ajudam no 

combate às doenças oportunistas. Jane Galvão (2000, p. 17) ressalta que o “HIV 

não possui apenas uma ‘história natural’, mas tem seu percurso marcado por fatores 

políticos e econômicos, assim como pelas relações sociossexuais presentes em 

diferentes sociedades”. O plano internacional de combate à AIDS efetivou-se em 

campanhas que buscavam/objetivavam a alteração dos comportamentos sexuais e a 

incorporação de práticas que disciplinavam os corpos e desejos (PELÚCIO; 

MISKOLCI, 2009). 

Infere-se que as campanhas de prevenção foram organizadas com base em 

um modelo de sexualidade considerada saudável (heterossexualidade). Com isso 

observa-se a incorporação das características que são tidas como pertencentes ao 

modelo heterossexual, como o casamento, a monogamia, a família, entre outros, 

dentro dos relacionamentos homoeróticos. Tem-se um modelo preventivo que impõe 

práticas disciplinadoras à sexualidade dissidente, visando a mudança dos 

comportamentos.  

Segundo Pelúcio e Miskolci (2000), o discurso de prudência é o componente 

essencial do termo dispositivo da AIDS. De acordo com Foucault (2000, p. 138), o 

conceito acima é um “conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, filantrópicas e 

morais”. Dispõe-se, com isso, o entrecruzamento de vários discursos e práticas, os 

quais se materializam em saberes e poderes. Em decorrência disso, o dispositivo 

controla e produz subjetividades, que são construídas por esse mecanismo e são 

marcadas pela ideia de culpa e impureza, tomando assim os desejos como 

ameaçadores da ordem social. 

O “armário” age como um equipamento de controle da sexualidade, pois ele 

esconde o sujeito da vergonha causada por todo um padrão heteronormativo que 

marca os desejos como legítimos e ilegítimos: 

 

A compreensão desta forma contemporânea de ordenar, classificar e 
controlar a sexualidade exige retomar o modo como as autoridades 



107 

 

de saúde pública reagiram à emergência da epidemia de HIV-AIDS 
construindo a doença como sexualmente transmissível, o que 
permite que – por meios agnósticos e “científicos” – se mantivesse a 
crença em um antagonismo originário entre o desejo e a ordem 
social. Isto se deu pela eleição do homoerotismo como a grande 
ameaça, de forma que – por meio de sua associação com um vírus 
mortal – assistimos à criação do maior pânico sexual da história 
contemporânea (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 131). 
 
 

A maneira como a saúde pública tratou da epidemia, em seu limiar, fez com 

que emergisse a figura do “aidético”, uma espécie de bioidentidade, produzida por 

uma ideologia da saúde (ORTEGA, 2005). Foi esse tratamento que incidiu 

diretamente sobre os gays. Posteriormente, com uma ligação mais política, passou-

se a usar o termo “pessoas vivendo com AIDS”. “As identidades epidemiológicas 

permitem que, através de uma série de procedimentos discursivos, se regulem 

comportamentos (não só sexuais), conformando assim novas subjetividades 

marcadas pela ‘autoperitagem’” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 132). 

O HIV/AIDS foi o ponto de ruptura de um “estilo de vida” gay pautado nos 

excessos relacionados ao sexo e às drogas. Foi com a emergência dessa patologia 

que a visibilidade em relação aos homens que mantinham uma vida conduzida pelos 

relacionamentos homoeróticos se associou com a necessidade de incorporação dos 

padrões normativos da heterossexualidade. Essa fissura é, nesta tese, visualizada 

por meio da análise de filmes que se propõem a realizar um diálogo com a questão 

da enfermidade em meio aos relacionamentos homoeróticos masculinos. 

Este capítulo terá como campo de investigação o filme Meu querido 

companheiro (1989), que narra cronologicamente a história de um grupo de amigos 

que vivem na cidade de New York. A produção recorre ao início da descoberta da 

AIDS, em 1981, e finaliza em 1989 quando ela já estava mais visível, o que ajudou 

na organização de ONGs, grupos que pressionavam o governo em busca de 

melhorias no atendimento das pessoas com o HIV/AIDS, assim como ajudava na 

construção dos laços de solidariedade social entre as esferas governamentais, os 

pesquisadores que se envolviam no estudo da temática e as outras ONGs. Silva 

(1998, p. 131) salienta que “[...] os ativistas das ONGs/AIDS realizam uma 

verdadeira ‘tradução’ da linguagem médica com o intuito de democratizar as 

informações, mas também de incentivar o cuidado de si”. Diante do universo 

ficcional da obra, destacam-se as relações de afetividade como tema central de 
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análise da visibilidade das personagens gays, que se decompõem em temáticas 

adjacentes como amizade, amor, sexo companheirismo, família, doença, morte, 

medo, preconceito, ausência das questões políticas, da política pública de saúde. 

Longtime companion é o título original da película. A tradução literal da 

mesma seria companheiro de muitos anos. O termo se refere ao modo como os 

casais de gays se tratavam na década de 1980 nos EUA, principalmente, nos 

momentos de internação devido às complicações que a doença AIDS provocava. 

Esse filme é o primeiro em que Norman René atua como diretor. A produção acaba 

sendo uma expressão crítica dele acerca das vivências que envolvem casais de 

homens e a enfermidade acima citada, haja vista que ele teve as suas próprias 

experiências de soropositividade, assim como manteve uma convivência com um 

círculo de pessoas que foram acometidas com essa patologia.  

Os filmes Por trás daquele beijo (1992) e Aconteceu no natal (1995) foram 

também dirigidos por René, e trazem uma discussão dramática sobre indagações 

envolvendo a desconstrução e a construção do amor, assim como discussões 

acerca de questões existenciais. Percebe-se que o diretor constrói obras com 

densidade dramática no que se refere a uma certa dúvida sobre a vida e a morte. 

Nos filmes Aconteceu no natal e Meu querido companheiro, essa ideia fica bem 

evidente. 

A obra analisada neste capítulo traz como roupagem contextual a década de 

1980. A compreensão do espaço histórico, cultural e social em que a produção 

cinematográfica foi construída possibilita o entendimento do sentido que ela carrega 

no momento de sua exposição, da mesma forma que permite a análise sobre o que 

ainda hoje pode suscitar.  

O sistema econômico neoliberal que marca de forma profunda o início dos 

anos de 1980, consequentemente, reorganiza as interações sociais com base em 

um modelo moral que buscava a conservação de uma ordem social baseada em 

decoros. As ideias neoliberais emergiram na Europa Ocidental e América do Norte 

no pós-II Grande Guerra Mundial. Foi somente na década de 1970, com a recessão 

(baixas taxas de crescimento e altas taxas de inflação) que esse pensamento 

ganhou força. Os princípios desse sistema econômico, desde seu início, teciam 

fortes críticas ao poder dos sindicatos e ao movimento operário em geral. De acordo 

com a ideologia desse modelo, os órgãos que lutavam por melhorias na realização 

do trabalho e por melhor remunerá-lo, eram, ao mesmo tempo, os que tinham 
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corroído as bases de acumulação capitalista. Isso porque, com suas pressões 

reivindicativas, houve aumento nos salários e redução das horas trabalhadas, por 

um lado, assim como ocorreu uma maior pressão para o Estado elevar os gastos 

sociais com a população (Estado de Bem-Estar Social), por outro (ANDERSON, 

1998). 

Ainda de acordo com Anderson (1998), em termos econômicos, a asserção 

neoliberal para pugnar a crise se baseava na manutenção de um Estado forte para 

romper com o poder dos sindicatos, assim como manter um controle monetário. O 

Estado deveria frear os gastos sociais, da mesma maneira que também deveria 

diminuir de forma elevada as intervenções na economia. Além disso, ainda propunha 

a meta do pleno emprego, pois assim se criaria um exército de reserva de 

trabalhadores, os quais teriam que aceitar as medidas impostas pelo mercado para 

sua situação de trabalho e salário. 

Esse sistema econômico refletiu no campo cultural com uma forte reação aos 

movimentos e revoluções sociais, políticas e sexuais que ocorreram nas décadas de 

1960 e 1970, no Ocidente. Foram as forças conservadoras e direitistas que 

assumiram os espaços do poder e, assim, mantiveram uma relação de gerência e 

vigilância sobre as interações sociais e sexuais que estavam ou se encontravam fora 

dos discursos normativos e sadios. Acerca dessas discussões, tem-se a ideia de 

governamentalidade desenvolvida Foucault (2008). Essa noção remete à construção 

de dispositivos de vigilância, controle e intervenção do Estado sobre a vida da 

população, na esfera do campo moderno. Isso foi fruto das interrelações e 

estratégias entre o Estado, a economia política e os dispositivos de seguridade. 

 
 

4.1 Prelúdio: o tom festivo e libertário de 1981 
 
O filme Meu querido companheiro (1989) inicia na data de 3 de julho de 1981, 

um dia antes da comemoração da independência dos EUA. Suas cenas iniciais 

acontecem na praia de Fire Island, uma ilha paralela à costa sul de Long Island, no 

estado de New York, conhecida por ser local de encontro e de festas de grupos gays 

– uma referência aos relacionamentos gays livres, sem a repressão vivida anos 

antes, como foi o caso apresentado no filme Parceiros da noite. Essa ilha fornece a 

ideia de um paradoxo, pois remete a fogo sexual livre e a, consequente, projeção 

dos problemas que tal liberdade provocaria – a AIDS. 
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O sol nasce na praia de Fire Island. Em um plano aberto, vislumbra-se a 

personagem de Willy correndo na areia. Há um corte e, em um plano de detalhe, 

tem-se as pernas dele com algumas roupas já tiradas. Ele se joga despido ao mar. 

Novo corte e aparece um homem deitado, sem camisa. O despertador toca e um 

outro homem, que estava encoberto pelo primeiro, eleva-se e o desliga.  

 

Figura 14: O dia 
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As cenas acima apresentam as personagens em momentos diurnos, em seus 

relacionamentos amorosos, de amizades, suas construções familiares em termos de 

afeto e em suas rotinas, como uma corrida na praia e a leitura de um jornal. Esse 

momento inicial do filme é um ponto de ruptura com o filme anteriormente analisado. 

Há em Meu querido companheiro a recorrência de espaços, relações familiares e 

instituições públicas operadas durante o dia (figura 14). A visibilidade gay, nesse 

filme, está sendo empregada por meio do confinamento do homoerotismo masculino 

dentro das paredes do lar monogâmico e limpo.  

A enunciação do texto jornalístico ocorre a partir de uma série de planos, em 

que cada uma das personagens faz uma parte da leitura da matéria publicada. É 

com essa sequência que a doença AIDS é exposta aos núcleos de amigos. O New 

York Times discorre sobre os primeiros casos da enfermidade e sobre as supostas 

formas de contágio. O teor do texto lido foi organizado com base no artigo publicado 

por Lawrence K. Atman41, um dos primeiros registros públicos acerca da doença. 

Em uma série de planos as personagens leem: 

 

Fuzzy: Oi. 
Lisa: Te acordei? 
Fuzzy: Não. Oi. 
Lisa: Você viu o jornal? 

                                                           
41 Lawrence K. Altman, médico com formação pela Universidade de Harvard no ano 1962. Ele 
trabalhou nos anos 1960 no Center for Disease Control and Prevention (Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças). Desde 1969 exerce a função médico-jornalística no The New York Times e 
acompanhou nos últimos 30 anos do desenvolvimento e as pesquisas em torno do HIV e da AIDS. 
Disponível em: < https://www.nytimes.com/by/lawrence-k-altman>. Acesso em: 10 de dezembro de 
2017. 
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Fuzzy: Não, apenas estou levantando. 
Lisa: Tem ele por aí? 
Fuzzy: Sim. 
Lisa: Abre na página A20. 
Fuzzy: Estou no jornal? O que devo saber? Como vai? 
Lisa: Página 20. Não perca. Estou bem. 
 

[Corte – reunião no trabalho de Howard e telefone toca] 
 
Paul: Oi? 
Howard: Oi. O que houve? Bom, só um segundo [Sai da sala e fica 
no corredor]. 
Howard: Já está com ele? 
Paul: Não, não cheguei. Viu o jornal? 
Howard: Estou em uma reunião. 
Paul: Oh, bem, só escuta. “Um estranho câncer foi detectado em 41 
homossexuais. A epidemia ocorre entre homens em New York e 
Califórnia”. 
 

[Corte – volta para Fuzzy e Lisa] 
 
Fuzzy: “8 homens morreram em 2 anos”. 
Lisa: Segundo parágrafo. 
Fuzzy: “A causa da epidemia é desconhecida, e não há ainda...” 
 

[Corte – casa de David e Sean] 
 
David: “evidência de contágio. Mas os médicos que fizeram os 
diagnósticos, majoritariamente em Nova York e na região da Baía de 
São Francisco estão alertando outros profissionais que tem cuidado 
de um grande número de homens homossexuais sobre o problema, 
em [procurar] identificar e reduzir a demora em oferecer o tratamento 
de quimioterapia...”  
 

[Corte – volta para Howard e Paul] 
 
Paul: “A aparição repentina desse câncer, chamado de Sarcoma de 
Kaposi...” 
Howard: Terei que escutar o resto mais tarde. 
Paul: Oh! 
Howard: Certo? Sinto muito. 
Paul: Amo você. 
Howard: Também. 
 

[Corte – área da piscina da casa de David e Sean] 
 
David: “as manchas [que] geralmente não coçam. Não há outros 
sintomas e frequentemente podem se confundir com contusões, 
outras vezes, aparecem como hematomas e podem tornar-se 
marrons depois de um tempo. O câncer frequentemente causa 
inflamação nos gânglios e logo mata ao espalhar-se pelo corpo. Os 
doutores...” 
 

[Corte – Fuzzy lendo a matéria na cama de um casal de amigos que 
estão acordando] 
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Fuzzy: “... que investigam a epidemia creem que muitos casos não 
foram detectados devido à baixa incidência dessa condição e a 
dificuldade que até mesmo dermatologistas podem ter para fazer o 
diagnóstico”. 
 

[Corte – David, Sean, Willy e John estão tomando sol na piscina da 
casa dos primeiros] 

 
Willy: É provavelmente por usar poppers42, aposto. 
Sean: Obrigado, Willy. 
Willy: Falo sério. 
Sean: Sim, posso ver que está. 
John: “A maioria dos casos são homossexuais masculinos que 
tiveram vidas sexuais promíscuas. 10 encontros sexuais cada noite, 
até quatro vezes por semana. Alguns dos pacientes apresentam 
outras infecções virais...” 
Sean: Provavelmente por exercitar-se muito, se quer saber a 
verdade. Pense nisso [ironia com o fato de Willy ser instrutor de 
academia]. 
John: “como herpes, ‘ci-citom’ [não soube ler] e hepatite B, tanto 
como infecções com parasitas”. O que é isso? 
David: Muitos dos caras tiveram outras infecções, é tudo. 
John: “... como amebas e giardioses. Alguns pacientes também 
falaram que usaram drogas como o Amil nitrato [popularmente 
conhecida como poppers], o LSD para aumentar o prazer sexual. 
Acha-se que o câncer não é contagioso...”. 
Sean: O que é isto de “contágio”? Isso é como a CIA tratando de 
assustar a gente para não termos sexo. 
John: “... mas as condições que podem facilitar o contágio, como 
alguns vírus. Fatores ambientais podem explicar a epidemia”. 
 
 

[Retirado do filme Meu querido companheiro (1989)] 
 
 

A leitura da manchete significa o marco zero da narrativa fílmica que chancela 

o ponto inicial da grande diegese que foi o adoecimento de homens gays com o 

vírus do HIV. A cena do diálogo acima retrata a doença dentro do campo afetivo e 

privado; entretanto, ela é um acontecimento de ordem pública, de saúde. Com essa 

premissa, vê-se o corpo doente sendo regulado, e tendo sua autonomia deixada de 

                                                           
42 Poppers foi um produto muito usado na década de 1980. Ele era inalado da mesma forma do que 
benzina, loló e outras drogas. Em poucos segundos após a inalação o usuário sente seu efeito, 
acompanhado de uma euforia e um esquentar das regiões erógenas. O efeito passa rápido sendo, 
pois, necessário de uma nova inspiração. Os usuários adquirem tolerância ao longo do tempo, 
precisando, então usar cada vez mais. “O nitrato alquílico relaxa as células musculares lisas, dos 
vasos sanguíneos e da musculatura, criando a sensação de leveza. O odor etílico e frutado do 
produto toma conta da boca e do ambiente. As sensações de toque ficam aumentadas, assim como a 
libido. O grande uso do produto pela comunidade gay se dá pelo fato de ela ajudar na ereção, bem 
como com o relaxar da musculatura anal, proporcionando um orgasmo mais potente de ambos os 
lados”. Disponível em: http://revistaladoa.com.br/2013/01/noticias/por-que-poppers-considerado-
droga-amor-gay>. Acesso em: 20 de janeiro de 2017. 
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lado, já que a AIDS debilita quem a tem ao ponto de não ter a capacidade de realizar 

coisas simples, como beber água. 

Na sequência de diálogos acima descritos, há a questão primordial que, até 

os dias atuais, ainda está em vigor: a busca pela gênese da doença. Sabe-se que 

ela existe, mas não se sabe como surgiu. Esse fato gerou uma série de discursos 

que a colocava como proveniente de grupos de risco, como os gays, prostitutas e 

pessoas que usavam drogas. Quem mais sofreu com essa associação foram as 

pessoas que mantinham relacionamentos homoeróticos masculinos.  

As fábulas da origem da AIDS são relatadas por Perlongher (1987) como 

sendo nebulosas, à vista de que a dubiedade clínica da época beneficiou a 

propagação de múltiplos mitos. De acordo com o autor, os supostos primeiros casos 

da doença teriam sido evidenciados no sul do Japão, na década de 1970 e, 

posteriormente, no Caribe. Entretanto, não há dados que comprovem essa teoria. 

Entre outubro de 1980 e maio de 1981 houve a identificação pelo Centro de Controle 

de Doenças dos Estados Unidos de uma elevada ocorrência de sarcoma de Kaposi 

e de pneumonia açulada pelo protozoário Pneumocystis carinii em homens gays 

adultos, que até as enfermidades citadas estavam sadios. Após esses 

acontecimentos, houve ocorrências equivalentes com imigrantes haitianos.  

Diante das buscas incessantes acerca do “nicho ecológico” da AIDS, alguns 

cientistas americanos e franceses enfatizaram que seu berço era a África. Esses 

estudiosos dataram a doença, pois, mesmo ela sendo mais antiga no continente 

africano, não havia como ser anterior a década de 1970. 

A enfermidade teve uma maior difusão na África, mas, de modo distinto do 

que ocorreu no início da mesma nos Estados Unidos da América, a AIDS era uma 

doença heterossexual, afetava uma proporção relativamente igual de homens e 

mulheres (PERLONGHER, 1987). Mesmo sendo um recurso pungente, esses dados 

relativos ao continente africano foram importantes para desconstruir o mito de que 

ela seria uma doença de homens gays. 

 

A busca febril por determinar uma gênese para a doença nos revela 
muito sobre as fantasias e os medos de uma cosmologia cultural 
própria do Ocidente. A homossexualidade é o fantasma de uma 
cultura que se constituiu – desde pelo menos o terço final do século 
XIX – como sinônimo da heterossexualidade (PELÚCIO; MISKOLCI, 
2009, p. 123). 
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Aos homens que estavam acometidos pela AIDS, no Ocidente, recaía a 

característica de sexualmente promíscuos. Os doentes traziam marcados em seus 

corpos, seus deslizes, seus pecados: sua sina. Na época do descobrimento da 

doença, e até mesmo, no momento da produção do filme aqui analisado, a opinião 

era que, de forma geral, quem se encontrava com a enfermidade a tinha por 

merecimento, um castigo por não ter cuidado do corpo e não havia construído uma 

vida regrada, preventiva. 

Em oposição ao que se pensava acerca do contágio da doença, existe no 

filme aqui analisado a presença de relacionamentos organizados com base em 

regras. Isso fica claro quando, após a leitura da manchete do jornal, evidencia-se as 

personagens a partir de três núcleos, os quais se entrecruzam por meio das 

relações que elas exercem. O primeiro núcleo é formado pelo casal David (rico) e 

Sean (roteirista de novela) e pelos amigos Willy (instrutor de academia) e John (não 

tinha trabalho). O segundo é formado pelos amigos Fuzzy (advogado), Lisa (trabalha 

em um escritório) e pelo casal Bob e Michael. O terceiro é constituído pelo casal 

Paul (ator) e Howard (trabalha em um escritório). Nesse caso, trata-se de gays 

brancos, da classe média alta de New York, ou seja, não são tratadas todas as 

formas de ser gay, mas um nicho específico – divisão essa que trabalha e produz 

bens materiais, para a manutenção de uma sociedade regrada e neoliberal, baseada 

nos princípios cristãos em torno do que é bom ou ruim dentro dos relacionamentos 

amorosos e sexuais. 

Essa cena inicial evidencia, de forma marcante, o poder e a política da lente 

que atravessa as relações sociais e afetivo-sexuais no contexto do filme. Há uma 

revelação em torno das sexualidades que outrora eram expressas como da ordem 

periférica, marginal. Essa incitação que divulga vai também ocultar parcelas outras 

da comunidade gay masculina, como os que estão representados no filme Parceiros 

da noite; afinal, esses grupos outros não desapareceram.  

Discutindo sobre fotografia e imagem, Martins (2017, p. 39) enfatiza que, “[n]o 

detalhe completamente secundário e quase invisível, a fotografia revela uma rede de 

relações sociais com sentido [...]”. O olho da câmera fornece visibilidade e segrega 

ao mesmo tempo. Em Meu querido companheiro, ele evidencia uma parcela da 

população gay que está em acordo com os padrões da heterossexualidade, ao 

mesmo tempo que distancia quem já está acometido pela AIDS desse espaço de 
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convivência. As relações de poder emergem dentro da comunidade homoerótica 

masculina e ficam perceptíveis dentro da produção cinematográfica quando há no 

limiar da trama uma separação dos sadios dos doentes. De acordo com Foucault 

(2014a), as relações de poder são as lutas empreendidas entre os diversos atores 

sociais por uma situação estratégica. “Basta que qualquer um de nós se eleve sobre 

o outro, e o prolongamento dessa situação pode determinar a conduta a seguir, 

influenciar a conduta ou a não-conduta de outro. Não somos presos, então. 

Acontece que estamos sempre de acordo com a situação” (FOUCAULT, 2014a, p. 

256). 

No caso do filme Meu querido companheiro, opera-se uma visibilidade a certa 

parcela da população gay que representa de forma positiva os indivíduos que estão 

imersos no modelo econômico neoliberal, ou seja, brancos, que trabalham e 

incorporam as regras heteronormativas de relacionamentos afetivos e sexuais. São 

esses os que aparecem como padrão a ser seguido. Por sua vez, há também uma 

representação do homoerotismo a partir de uma reprodução da subordinação. No 

último caso, tem-se o sujeito gay como disseminador de uma doença que 

estigmatiza somente essa parcela da população, haja vista que, embora na 

contemporaneidade se saiba que a AIDS afeta a todos, há ainda a recorrência e 

ligação dela às pessoas homoeróticas. 

Assim, por intermédio da primeira sequência do filme, fica perceptível para o 

público que as personagens retratadas são membros das classes média e alta 

urbana dos Estados Unidos da América. São frequentadoras de praias badaladas e 

de restaurantes, têm casas nesses locais, empregos reconhecidos pela sociedade, 

usam indumentária clara, as quais estão de acordo com os locais que estão 

inseridas. 

O filme mostra a imagem de uma parcela da comunidade gay que ganhou 

destaque nos anos de 1980 por sua adesão e envolvimento a causas ligadas à luta 

contra a AIDS, assim como a sua união a um modelo de relacionamento pautado na 

governamentalidade dos corpos e dos afetos, que é operada pelo momento 

econômico. Salienta-se que havia e há uma diversidade de comportamentos e 

posicionamentos entre os grupos de pessoas que mantêm relacionamentos 

homoeróticos. No entanto, o destaque nesse momento da história foi dado àqueles 

que se encontravam em uma situação financeira mais abastada, exercendo 

profissões como advocacia, e que mantinham relacionamentos conjugais 
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monogâmicos dentro de um lar. As situações dessa parcela da população não se 

diferenciavam, em termos cotidianos, da parcela maior da sociedade, independente 

da sexualidade experenciada.  

A década de 1980, nos Estados Unidos da América, foi caracterizada por uma 

economia instável, pela entrada de Ronald Reagan na presidência, por políticas 

econômicas que sancionaram o bloco socialista, com vista a evitar a ascensão de 

regimes de esquerda e pela adoção do modelo de uma política econômica 

neoliberal. Esses acontecimentos incidiram sobre os avanços em torno das 

liberdades que estavam em vigor desde 1960 no que se referem às lutas femininas, 

movimentos sexuais com a emergência das subjetividades, entre outros.  

Uma onda de conservadorismo toma conta dos anos de 1980. Essa foi uma 

reação ao que vinha sendo fonte de subversão na revolução cultural no século XX. 

De acordo com Hobsbawm (1995), essa revolução foi urbana, ocorreu entre os 

jovens e trazia o teor de afirmação pessoal. Ela se apoiou, principalmente, na família 

e na casa (entre os sexos e entre as gerações). Segundo Hobsbawm (1995, p. 315), 

“a mudança espetacular é vista de maneira mais clara em países de moralidade 

fortemente impositiva, como os católicos”.  

As mudanças que tiveram maior força, a partir de 1960, foram as que 

permitiram às mulheres autonomia sobre seus corpos, como a permissão e a 

confirmação legal para usar métodos contraceptivos que frearam o aumento da 

natalidade, assim como a possibilidade de realizar os divórcios. Essas modificações 

de atitude oportunizaram uma retração na concepção de família nuclear clássica 

ocidental – casal casado com filhos. 

Hobsbawm (1995, p. 316) salienta que 

 

[a] crise da família estava relacionada com mudanças bastante 
dramáticas nos padrões políticos que governavam a conduta sexual, 
a parceria e a procriação. Eram tanto oficiais quanto não oficiais, e a 
grande mudança em ambas está datada, coincidindo com as 
décadas de 1960 e 1970. Oficialmente, essa foi uma era de 
extraordinária liberalização tanto para os heterossexuais (isto é, 
homens) quanto para os homossexuais, além de outras formas de 
dissidência cultural-sexual. 
 
 

Diante desse panorama, tem-se a visibilidade para algo que já existia, ou 

seja, “a lei mais reconhecia do que criava o novo clima de relaxamento sexual” 
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(HOBSBAWM, 1995, p. 316). Esse movimento de mudanças é fluido e ocorre em 

proporções variadas por entre as épocas. No que se refere à geração, a juventude 

emergiu como um grupo que tem consciência própria e gostos particulares. Foi por 

meio desse quadro que se construiu uma cultura popular massificada e estilos de 

vida baseados no rock e blue jeans para a mocidade mundial (HOBSBAWM, 1995). 

Essas vicissitudes, no que se refere à família e à geração, possibilitaram a 

emergência das modificações no que se refere ao contexto das relações amorosas e 

sexuais. A descoberta e associação da AIDS ao “estilo de vida gay” propiciou um 

movimento contrário ao que vinha ocorrendo desde 1960. Nesse novo momento, o 

que se esperava era moderação e conservadorismo diante das relações acima 

citadas. 

Isso implica na possibilidade interpretativa de uma higienização sexual da 

sociedade, ou seja, quando os homens que mantêm relações com outros homens 

assumem papéis como a monogamia, o casamento, a construção da família nos 

moldes heteronormativos, há uma visibilidade diferenciada daquela que foi descrita e 

analisada no capítulo dois desta tese.  

A ideia de higienização sexual remete ao conceito de governamentalidade 

descrito por Foucault (2008), o qual incide sobre as identidades LGBTs. Essa 

concepção produz corpos e vidas concordantes com os procedimentos de 

classificação, correção e normalização que inferem aos sujeitos gays – em outras 

palavras, uma forma de vida que é operada por meio da heteronormatividade, assim 

como instaura uma coerência identitária como método de inserção na esfera jurídica, 

social e educacional. As pessoas que se inserem dentro dessa identidade precisam 

ajustar-se a dois fundamentos: uma certa moral e uma certa economia. Ou seja, há 

uma viabilidade moral-econômica (SIERRA, 2013). 

O primeiro fundamento instaura e evidencia quais são os corpos e quais são 

“as práticas sexuais e afetivo-amorosas, corretas, honradas, saudáveis, seguras e 

aceitáveis diante tanto das recomendações dos próprios movimentos sociais quanto 

das políticas públicas de Estado” (SIERRA, 2014, p. 37). Por outro lado, há a 

segunda justificativa, a qual 

 

[...] institui quais corpos e quais práticas sexuais e afetivo-amorosas 
atendem ao projeto de utilidade-rentabilidade que a ordem do 
consumo e do trabalho neoliberais apregoam como necessárias ao 
projeto de consolidação do sujeito de direito e de sua consequente e 
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paradoxal exclusão pelo mesmo sistema jurídico-econômico que o 
criou e diz incluí-lo (SIERRA, 2014, p. 37). 
 
 

São as profissões, os relacionamentos monogâmicos, a roupa, a fala, os 

gestos que produzem o novo sujeito gay, fornecendo, assim, uma nova roupagem a 

visibilidade homoerótica. Ele é aceito pela sociedade por não se diferenciar tanto 

dela, já que a vida cotidiana desses indivíduos, no filme analisado, é também o dia a 

dia de uma grande parcela da população.  

A cena retratada abaixo traz um momento de liberdade em torno da 

demonstração de afeto entre pessoas do mesmo sexo que se diferencia do filme 

analisado no capítulo dois desta tese. A sequência da figura 15 expõe, inicialmente, 

um ambiente de festividade, onde há homens dançando, bebendo, rindo, usando 

drogas durante o dia. Há os amigos Willy e John entrando abraçados e conversando 

na festa que ocorre na praia. Sucede também o instante em que Fuzzy e Willy 

começam uma conversa no mesmo local. Os dois dão início ao relacionamento que 

perdura todo o filme. É com eles que há a união do núcleo um com o dois.  

 

Figura: 15 O tom libertário 
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Nos fotogramas de 11 a 15, há Paul e Howard em uma cena caseira, na qual 

o primeiro anuncia que foi contratado para atuar em uma novela. Os dois se 

abraçam. Posteriormente, Willy e Fuzzy conversam caminhando no entardecer da 

praia. Depois, há a comemoração do primeiro casal em um restaurante. Na praia, à 

noite, há uma cena de sexo entre Willy e Fuzzy que não é evidenciada para o 

público: veem-se somente beijos e roupas sendo tiradas. Ocorre um corte e aparece 

o apartamento do casal Paul e Howard. Sucede sexo entre eles também, mas a 

câmera não mostra. Paul fecha as persianas, dando a ideia de que o sexo deveria 

ser escondido no lar e dos outros.  

As personagens homoeróticas masculinas são conduzidas para dentro de 

relacionamentos monogâmicos e localizados no lar. O casal Paul e Haward destaca 

uma descontinuidade com as cenas de sexo presentes no filme Parceiros da noite. 

Enquanto, nesse último, as cenas de sexo se situavam em meio à ideia de 

promiscuidade e sadomasoquismo encerrados em espaços públicos de pegação, 

em Meu querido companheiro há a demonstração de afeto mais ligado ao amor 

romântico. 

Foucault (2014) diz que a sexualidade, a partir do século XIX, passa a ser, de 

forma cuidadosa, encerrada dentro das paredes do lar e da família burguesa com a 

finalidade da reprodução. Todavia, se aqueles que eram estéreis insistissem em 

tomar forma e aparecer, que a eles fosse dado o status de anormal e, assim, 

deveriam pagar as sanções que lhes eram impostas. Os que eram improdutivos 

teimaram em aparecer ao longo dos séculos seguintes, e a eles foi dada uma 

doença. O caso do aparecimento da AIDS, no início da década de 1980, fez com 

que emergisse uma nova forma de visibilidade aos sujeitos gays. A eles foi dado o 

lar burguês, no qual deveriam enclausurar o sexo.  

Fica perceptível, nas imagens da figura 15, que as personagens já estão 

todas assumindo modelos higiênicos heteronormativos, incorporados como sendo 

uma forma de não contrair o vírus e a doença. Ela seria resquício de uma vida 

promíscua, uma espécie de castigo. Nesse caso, as cenas de sexo no filme não 

representam, de forma alguma, a promiscuidade. Ao contrário, demonstram afeto, 

amor, companheirismo vivenciado no lar.  
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4.1.1 Da tonalidade da melancolia à opressão de 1982 a 1988 
 

No dia 30 de abril de 1982 (quase 10 meses após os fatos lidos no jornal), 

John se encontra no hospital com pneumonia. Primeiro caso de AIDS entre os 

amigos. David e Willy o visitam. Nesse encontro há a percepção do desamparo em 

relação à doença, no limiar de sua descoberta. Nas cenas subsequentes, há um 

corte para Fuzzy cantando e dançando (comédia). Willy chega ao apartamento onde 

Fuzzy está. Este está furioso com a situação do amigo John, pois não há nenhum 

amparo do governo no que tange a doença. Após o momento dramático de Willy que 

demonstra o descaso do Estado, há um corte da cena e o público vê o drama na 

personagem de John respirando com a ajuda de aparelhos. Uma respiração forte e 

forçada. Percebe-se angústia em sua respiração. 

O momento descrito acima recupera o governo do então presidente dos 

Estados Unidos da América, Ronald Reagan (1981-1989). O legado que ele deixou 

para a comunidade gay norte-americana foi negativo, pois a sua atuação foi 

indiferente diante da epidemia da AIDS, que emergiu durante o seu momento de 

chefe de Estado. Os primeiros casos da doença foram datados no início da 

presidência de Reagan, mas foi apenas em 1987 que ele se reportou sobre ela em 

público. Foi um momento em que os casos da enfermidade não estavam mais 

restritos à população homossexual. No ano de 1982, foram diagnosticados 1.500 

americanos com a doença. Já em 1987 o número deu um salto: havia 60 mil casos 

confirmados.  

A reação do governo à doença se deveu, em grande parte, ao fato de ter sido 

tratada como uma espécie de castigo aos que estavam vivendo fora dos padrões 

morais – normas essas que estavam sendo reforçadas, a partir da década de 1980, 

como uma maneira de reagir ao avanço das liberdades que construía grupos e 

subjetividades diversas em busca de reconhecimento por meio das políticas 

afirmativas. Estas se baseavam e, ainda, se baseiam na pressão ao Estado por 

políticas públicas voltadas para determinados públicos. No caso do filme aqui 

analisado, refere-se ao público gay acometido pela AIDS.  

O governo de Reagan transcorreu em meio ao domínio da igreja evangélica 

conservadora, que percebia e declarava os gays como pecadores e via o surgimento 

da AIDS como uma punição divina. As decisões e atitudes de Ronald Reagan foram 
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mediadas pelos valores morais e conservadores da New Right e da Moral Majority43. 

A New Right (nova direita) se referia às políticas de direita e neoliberais de vários 

países. 

Diante desse panorama, fica evidente o distanciamento das políticas de 

saúde em relação à AIDS na década de 1980. No filme, isso fica claro quando a 

sequência da cena descrita no início deste item é finalizada com um enquadramento 

em plongée da personagem de John. A câmera se afasta dele lentamente, como se 

acompanhasse sua respiração. John morre, mas o público não vê. Essa escolha 

pelo ocultamento do momento da morte pode ser entendida como uma crítica ao 

contexto inicial da descoberta da AIDS, que foi marcado pelo abandono do poder 

público. A câmera alta pode denotar uma ideia de afastamento do poder público no 

que se refere à doença na época. O filme constrói uma crítica ao descaso do 

governo perante a AIDS. Os enunciados de discursos preconceituosos resultaram 

na estratificação de uma parcela da população que tinha a enfermidade ou que era 

gay. A separação entre sadios e doentes propiciou a união da comunidade gay em 

busca de estratégias para lidar com o HIV/AIDS. O corpo do sujeito homoerótico era 

o locus da doença. 

A primeira personagem a sucumbir à AIDS é construída, na história, como 

aquela que mantinha uma vida cheia de drogas, com parceiros diversos e muito 

sexo. O que seria o mais promíscuo é castigado pelo discurso higiênico da 

heterossexualidade. John traz em seu perfil traços de uma sexualidade que é 

marcada pelos excessos vividos nas décadas anteriores a 1980. Esse é um sinal 

que afeta a construção da personagem e que esculpe no próprio corpo um sinal de 

morte.  

Em 17 de julho de 1983, os amigos do núcleo um e dois estão reunidos na 

casa de David e Sean na praia para um almoço. Aparece uma personagem ao longe 

e Willy acena para ela. Ela traz no corpo as marcas da doença. A enfermidade a 

envolveu em suas teias, estigmatizando a sua carne, deixando visível o que a 

separa dos que são higienizados. Para isso, essa personagem não se aproxima do 

espaço que denota limpeza sexual. Ela só é vista ao longe. Ainda de acordo com 

                                                           
43A Maioria Moral foi uma organização política americana associada à direita Cristã e ao Partido 
Republicano. Teve sua fundação em 1979 pelo ministro batista Jerry Falwelle, sendo dissolvido no 
final dos anos 80. Ela desempenhou um papel fundamental na mobilização dos cristãos 
conservadores como uma força política e particularmente nas vitórias presidenciais republicanas ao 
longo dos anos 80. 
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essa cena, destaca-se a tensão existente entre ocultação e revelação discutida por 

Martins (2017). A ocultação que a câmera fornece à personagem com AIDS indica a 

forma como as pessoas que estavam com a doença eram tratadas na época. O 

ocultamento revela as interações sociais existentes no momento do descobrimento 

da enfermidade. A lente revela “[...] o detalhe inesperado, o não ilusório da imagem, 

a verdade crua das relações sociais” (MARTINS, 2017, p. 41). 

Logo após há a fala de Michael acerca da doença, apresentando-a como um 

castigo devido ao excesso das drogas e do sexo. Nessa passagem, tem-se o que 

Foucault (2008) expressa como governamentalidade da construção de um sujeito 

gay por meio do padrão heterossexual, já que ele não contrairia a enfermidade aqui 

discutida, assim como também denota as relações de poder entre os sujeitos. 

 

Michael: Eu soube de uma coisa... parece que um monte de gente 
está doente, eles têm uma forma particular de vida, autodestrutiva, 
sabe? Muitas drogas, muito sexo. Não estou censurando as drogas e 
o sexo, que tem sido parte integrante da minha vida. Apenas não 
acho que se possa abusar do corpo tanto sem pagar algum preço. 
Lisa: É um vírus. 
Michael: Eu sei que é um vírus, mas foi assim também com a peste 
negra e nem todos tiveram. 
 
 

[Retirado do filme Meu querido companheiro (1989)] 
 
 

O diálogo acima retoma a fala inicial do filme que, na leitura de manchete do 

jornal, evidencia que a doença se deve ao fato da manutenção de uma vida 

promíscua. Tem-se a percepção da necessidade de incorporação do discurso da 

monogamia, da construção do amor romântico e, consequentemente, casamento 

entre os homens gays. Isso é insinuado no filme analisado por meio das 

personagens que já estão em relacionamentos duradouros e monogâmicos, assim 

como da relação que emerge entre Willy e Fuzzy na trama.  

A AIDS é, por consequência, uma espécie de castigo por excessos cometidos 

em torno da sexualidade e do uso de drogas. A fala da personagem Michael revela o 

que ocorreu dentro da comunidade gay, que, na época da descoberta da doença, 

mudou a forma de construir os relacionamentos, apropriando-se mais dos modelos 

heterossexuais. Na fala da personagem, a AIDS é comparada com a peste negra, a 

qual foi descrita historicamente como uma punição divina a uma vida desregrada.  
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Seffner (1995) analisa que a AIDS foi propagada como o pagamento pelos 

excessos libidinosos iniciados em 1968. Ela era, então, uma resposta médica 

moralizante à geração da revolução sexual. Construiu-se sobre o contaminado uma 

ideia de espécie. Fazer parte desse nicho era atribuir-se uma trajetória de vida 

moralmente condenável, tornando-se vítima e fonte de sua própria contaminação.  

Para vários pensadores da época do surgimento da AIDS, ela se apresentou 

como uma espécie de holocausto gay. Isso porque houve uma intencional falta de 

políticas públicas ou tratamento no decorrer dos primeiros anos da doença. Esse 

fato se deu, principalmente, nos Estados Unidos da América. Ao invés dos campos 

de concentração e das perseguições política e militar, ocorreu a marcação da 

população homoerótica masculina quando emergiram as políticas de saúde, 

firmadas nos testes, no controle e no tratamento. Contrário ao encarceramento nos 

campos de concentração nazista, houve, na verdade, exposição a procedimentos 

constantes de “estigmatização, solidão e individualização” (PELÚCIO; MISKOLCI, 

2009, p. 136). 

Quando a AIDS surgiu, as autoridades sanitárias mundiais da época tinham 

em mente que as enfermidades infecciosas já se encontravam em um estágio de 

controle, devido ao avanço das tecnologias e do melhoramento do saber médico. 

Somente quando a epidemia tomou proporções alarmantes os governos aceitaram a 

sua existência e elaboraram medidas contra ela. As políticas públicas desenvolvidas 

se utilizaram do medo do extermínio com vistas à administração, assim como o 

temor do isolamento em favor da domesticação do prazer.  

Pelúcio e Miskolci (2009, p. 137) discorrem: 

 

Os elementos poluidores poderiam ser “higienizados” e as 
sexualidades desinfetadas por práticas higienistas que instituíram 
toda uma hierarquia do risco. Nessa escala de valores sexuais, 
sintomaticamente não figurou a princípio, o homem heterossexual, 
posto que o sexo anal foi alçado ao topo da cadeia das práticas de 
risco. Logo abaixo dele viria o “sexo público”, aquele que não está 
restrito a privacidade do lar burguês. 
 
 

Para o saber médico, o risco de contaminação da AIDS era um problema 

encerrado no indivíduo e nas normas socialmente estabelecidas. A reiteração do 

padrão heterossexual se deu por meio da repatologização gay em termos 

epidemiológicos. A vigilância ocorria com o objetivo de minimizar as condutas 
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desviantes e a ocorrência das doenças, possibilitando, desse modo, a maximização 

dos comportamentos ditos saudáveis. Portanto, “o risco, mesmo que de maneira 

inconfessável, ainda guardaria uma associação com a ideia de perigo, sujeira e 

poluição, imputando culpa e acusação àqueles que escapam às normas” (PELÚCIO; 

MISKOLCI, 2009, p. 138). 

Cada cultura constrói e impõe a sua própria noção do que é sujo e do que é 

contaminado. Como efeito desse panorama, estabelece-se, então, a noção de 

ordem. No caso das discussões deste capítulo, a ordenação da sexualidade está no 

processo de higienização a partir da incorporação das regras heterossexuais. Não 

se elimina o que é considerado contranatural; o que o discurso heteronormativo faz 

é impor uma forma de viver que seja adequada aos seus padrões de normalidade. 

Destaca-se que essa noção de contaminação e, consequentemente, da 

exigência da limpeza produziu, mais tarde, um Estado que elimina a presença 

daqueles que eram indesejados. Foram os loucos, os sodomitas, os pederastas, os 

homossexuais e, tantos outros sujos ou abjetos que foram retirados do convívio 

social, pois representavam uma ameaça à ordem social pura. Tem-se, então, uma 

higienização da sociedade feita por mecanismos, muitas vezes letais, como foi o 

caso do nazismo na Alemanha (1933 a 1945), ou o fascismo na Itália (1922), assim 

como há o processo de limpeza por meio da introdução dos ideais heteronormativos 

nos relacionamentos homoeróticos como meio de afastar o fantasma da AIDS. 

A enfermidade em questão atravessa as reuniões, os diálogos entre amigos e 

se induz nas práticas sociais cotidianas. Mesmo assim, ela ainda é tomada como 

uma questão de constrangimento e/ou rebaixamento, que, na maioria das vezes, é 

associada ao outro leviano, volátil, poluidor. Isso fica perceptível no filme analisado 

quando do diálogo de anunciação da doença, proferido pela leitura da manchete do 

jornal. 

Há dois momentos no filme Meu querido companheiro que ser gay 

publicamente é visto pelo prisma da negatividade. Na cena em que Paul está 

malhando, ele fala com seu companheiro e diz que sua personagem na novela será 

homoerótica. Ele reclama desse posicionamento do escritor, dizendo que isso iria 

acabar com a carreira dele, como já tinha ocorrido com outros atores.  

O segundo momento da negatividade ocorre na praia, quando todos sentam 

em frente à TV para assistir uma cena da novela. Há um beijo entre dois homens. 

Um dos atores é Paul. Corte e a cena do beijo da novela muda para as TVs que 
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estão localizadas em uma loja no centro de New York. O público vê os olhares dos 

que passam na hora da ação entre as personagens e mostram estranheza, mas esta 

não é exposta de forma grave. Essa reação, talvez, se deva ao fato de a construção 

do perfil das personagens ser elaborada por meio dos modos de ser heterossexuais. 

O beijo não se diferenciaria tanto do que é visto no cotidiano da população em geral. 

Ainda nesse momento do filme, Lisa diz que conhece o ator e que o 

companheiro dele é lindo como ele. O roteirista, Sean, diz que perguntou a ele sobre 

sua sexualidade e a resposta foi: heterossexual – ou seja, uma negação do 

homoerotismo. Isso possibilita a ideia de que, mesmo numa obra cinematográfica 

tratando acerca do tom libertário das relações gays, há ainda um forte teor contrário 

em torno dos sujeitos que as vivem em decorrência da construção ideológica acerca 

da sexualidade normal, que fica evidente, principalmente, dentro dos ambientes de 

trabalho e no interior das famílias, haja vista que essas últimas foram expressas, na 

película, recorrendo aos relacionamentos amorosos e afetivos de amigos e 

companheiros, nunca em torno de laços consanguíneos. A visibilidade gay no 

contexto da AIDS nos EUA está investida de uma adaptação aos padrões 

heterossexuais que oculta as expulsões dos sujeitos homoeróticos do seio de suas 

famílias consanguíneas. 

Quando todos vão embora, o escritor se olha no espelho do banheiro com um 

ar de preocupação e aflição. É uma noite de chuva e o banheiro traz uma luz mais 

opaca. Ele lava seu rosto, se olha novamente no espelho e chama o companheiro 

para mostrar uma mancha em seu pescoço. O espelho representado nessa cena 

está investido na função de fornecer um novo sentido de identidade para a 

personagem, que passa a ter no corpo novos aspectos de um eu doente. Esse 

objeto tem a função, nesse momento do filme, de quebra para a uma nova 

continuidade, que está permeada pela enfermidade da AIDS. Os espelhos “[...] 

oferecem aos espectadores uma nova perspectiva sobre as imagens projetadas na 

tela, enquanto, ao mesmo tempo, as representam em um espaço emocional mais 

distante e, portanto, mais inacessível” (SABBADINI, 2016, 258). 

Toda a movimentação de câmera na cena descrita acima e os olhares da 

personagem para si denotam a doença chegando e se instaurando em um novo 

corpo. A enfermidade não está mais fora do círculo branco, rico e monogâmico. 

Quando ela ataca Sean, fica evidenciado que ela não está restrita a nenhum nicho 

humano, como se queria anteriormente (vida desregrada em torno do sexo e 
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drogas). Todos são suscetíveis de contraí-la. A AIDS atravessa todos os sujeitos 

sociais, mas o estigma marca e demarca com maior ferocidade o corpo dos homens 

gays.  

 

Sean: Você pode ver esse sinal em mim? 
David: Esse pequeno? Você sempre teve... 
Sean: Eu nunca vi... Estou cansado o tempo todo... 
David: Você não tem AIDS. 
Sean: Eu tive tudo o que você acha que não tive: tive herpes, tive 
amebas... 
...sinto que há algo acontecendo em meu corpo. Eu não estou 
falando de John, estou falando de mim. Sinto como se algo estivesse 
me espiando. Sei que parece melodramático. 
David: Você dormiu com alguém? 
Sean: Não! 
David: Então você não tem AIDS, porque eu não toquei em ninguém 
desde 1980. 
 
 

[Retirado do filme Meu querido companheiro (1989)] 
 
 

Em 7 de setembro de 1984, Sean se encontra no hospital. David está com ele 

e mais um amigo, quando Willy chega para visitá-lo. Com um beijo no rosto, que 

Sean dá em Willy, tem-se a questão do pânico que a doença causou entre os grupos 

de amigos, pois não se sabia ao certo como ocorria o seu contágio.  

 

Figura 16: O pânico moral. 
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A sequência de fotogramas da figura 16 evidencia a construção do pânico 

social e moral que perdura até a atualidade em relação às pessoas que têm AIDS. 

Willy, ao encontrar com o amigo Sean no hospital, não o beija na boca. As cenas, 

após esse momento, mostram-no se limpando no banheiro, fazendo assepsia na 

face, na mão, na boca. Não toca nos utensílios no banheiro. Ao sair do lavabo, 

conversa com os amigos. Willy passa para o público o medo, a ideia de não estar à 

vontade no espaço hospitalar próximo da doença. 

O poder e o saber (FOUCAULT, 2014), que o campo médico reflete sobre as 

experiências sexuais que fogem a norma, produzem duas formas de identificar os 

sujeitos que as vivencia. Em um primeiro momento, no caso século XIX, tem-se o 

anormal, o indivíduo doente. Com essa definição há uma onda de movimentos que 

buscava a liberdade de tais práticas. Essa emancipação foi oprimida pelo sangue e 

gases do nazismo. O segundo momento foi caracterizado por lutas que impeliram 

mudanças nas normas jurídicas em alguns países expressos como de Primeiro 

Mundo. Nesse período, houve a retirada da homossexualidade da lista de doenças 

mentais (Associação de Psicólogos Americanos) – um ápice na história responsável 

por remover as práticas sexuais com pessoas do mesmo sexo do escondido, do 

furtivo (PERLONGHER, 1987). 

Destaca-se que a emergência da visibilidade da sexualidade gay, por 

intermédio do cenário acima descrito, provocou a construção de uma sexualidade 

tolerada, quando modelada aos padrões da normatividade sexual imposta pela 

heterossexualidade compulsória.  

Ainda de acordo com Perlongher (1987), é salutar destacar que a revolução 

sexual impeliu a construção de um corpo para a mídia que, por sua vez, 



130 

 

desencadeou na expansão da indústria da ginástica e de diversas outras técnicas 

corporais. Esse momento ficou mais explícito na década de 1980. 

Quando a AIDS se alastrou pela sociedade, ocorreu um exponencial 

crescimento na produção de corpos sarados, uma relação de contraposição à 

doença que deteriorava o corpo. Havia todo um cuidado de construção corporal 

dentro das academias. No filme aqui analisado, há duas cenas que indicam essa 

interação. A primeira ocorre quando a personagem de Paul está se exercitando na 

sala de seu apartamento e a segunda, dentro de um espaço GYM, pois a 

personagem de Willy é um instrutor. De acordo com Castro (2004, p. 04), “[...] a 

corporeidade ganha vulgo nunca antes alcançado, em termos de visibilidade e 

espaço na vida social”: 

 

[...] o “body business”, caracterizado por um conjunto de intervenções 
que, sob o discurso da saúde e da qualidade de vida, recriou 
representações de saúde e estética, tendo como base imagens 
minuciosamente construídas para tornarem-se referentes e, assim, 
capturar os sujeitos à adesão de várias de suas práticas 
(GOELLNER, 2009, p. 34). 
 
 

O corpo é um espaço de transmissão de mensagens. Na década de 1980, há 

um crescimento das academias influenciado pelo modelo aeróbico difundido na 

mídia. Isso fica evidente com as pessoas famosas como Madonna, que tinge seu 

cabelo e mostra uma corporeidade diferenciada. Há também filmes sob essa 

perspectiva, como Flashdance – Em ritmo de embalo (1983). Em vista disso, o corpo 

em produção nas academias conduz um diálogo face a face com a AIDS, pois esta 

deixa aquele deteriorado, em uma identidade estigmatizada, enquanto que, dentro 

dos espaços da ginástica, há construção de corpos saudáveis, normais.  

De acordo com Mauss (2003, p. 408): 

 

Tudo em nós é imposto. Estou a conferenciar convosco; vedes isso 
em minha postura sentada e em minha voz, e me escutais sentados 
em silêncio. Temos um conjunto de atitudes permitidas ou não, 
naturais ou não. Assim, atribuiremos valores diferentes ao fato de 
olhar fixamente: símbolo de cortesia no exército, de descortesia na 
vida corrente. 
 
 

Mauss mostra, nesse caso, o corpo como local para manifestação do poder 

de adestramento, à vista de que ele é uma área para incutir as regras da sociedade 
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e da cultura em que o sujeito se encontra submerso antes do seu nascimento. A 

carne, as células, os tecidos, órgãos, ossos servem para anunciar as posturas 

corporais convenientemente construídas como normas morais dos espaços culturais 

e sociais.  

É importante frisar que esse mesmo corpo é também recinto da revelação do 

contra poder, de resistência ao poder. Segundo Foucault (1994), sua produção foi 

imposta culturalmente por esquemas de administração da vida e da natureza 

humana. Há sobre ele uma justaposição de um arquétipo coercitivo e disciplinado 

por trabalhos característicos, os quais são ligados a uma espécie de estética que 

produz uma identidade social partilhada. “[...] ao corpo que se manipula, se modela, 

se treina, que obedece, responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam” 

(FOUCAULT, 1994, p. 125). 

Ainda discutindo sobre o pânico moral no filme Meu querido companheiro, 

Fuzzy e Willy são as personagens que representam esse segmento. Willy, na cena 

na figura 16, e Fuzzy não conseguem mais manter sexo, devido ao aumento da 

doença entre os gays e ao fato de haver muitas notícias falsas na época acerca do 

contágio. Várias versões não comprovadas do contágio foram difundidas, a exemplo 

do contato com a saliva e as lágrimas. Com isso, alguns cientistas norte-americanos 

aconselhavam a não manter beijos prolongados (PERLONGHER, 1987). Houve 

também narrativas sobre contaminação por meio de mosquito. Mas, dentro de todas 

essas formas de transmissão da doença, a que teve maior propagação e aceitação 

por parte da medicina e, consequentemente, por parte da população, foi a dos 

grupos de riscos, dentro dos quais se encontravam os sujeitos que mantinham 

relacionamentos sexuais com outros homens. Essa versão criou estigmas sobre a 

comunidade homoerótica e, mesmo aparecendo números alarmantes entre casais 

heterossexuais na África, o estereótipo estigmatizante sobre a população gay 

perdura até os dias atuais.  

A difusão acerca do contágio da doença torna-se relevante nas discussões 

sobre a visibilidade homoerótica, pois a AIDS é uma doença social e cultural que 

marca corpos e identidades sexuais. Ou seja, ela conserva os padrões normais por 

meio da estigmatização do outro que não lhe é igual. 

De acordo com Pelúcio e Miskolci (2009, p. 133): 
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Ainda que a transmissão sanguínea tenha sido seguramente 
apontada desde o início da epidemia, como uma das formas de 
contágio, a ênfase não recaiu sob esta forma de contágio do vírus. 
[...] Mas, no imaginário social, o tema do sangue contaminado 
justificou o banimento de pessoas “suspeitas” de suas comunidades, 
assim como o isolamento compulsório, como se deu em Cuba. 
 
 

A pessoa com AIDS carregava a culpa e o perigo, sendo ela a fonte de sua 

própria infecção, devido à vida que levava, tem-se a culpabilidade, enquanto o 

perigo se dá em relação à exposição de forma proposital ao vírus – o perigo de “[...] 

pôr em risco os ‘bons’ e os saudáveis’” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 133). Era o 

sangue que determinava a pureza e a sujeira dos sujeitos e que operava e 

esquadrinhava os tipos humanos em hierarquias. Manter o contato com aqueles que 

tinham o sangue contaminado significava adulterar o “sangue bom”. A sexualidade 

gay passa a ser associada ao “mau sexo”. Esses discursos encontram terreno em 

teorias científicas que, por sua vez, repatologizam a sexualidade dissidente. Pelúcio 

e Miskolci (2009, p. 135) salientam que “[...] os discursos midiáticos, referendados 

no (parco) saber médico sobre a doença, instituíam no senso comum a ideia de 

quanto mais ‘respeitável moralmente’ fosse a pessoa – leia-se, praticante do ‘bom 

sexo’ – menos risco ela correria”. 

A AIDS foi marcada em seu limiar por uma sexualidade gay, por um viés de 

raça/etnia (negritude e latinidade) e por um gênero (masculino), o que reforça o 

modelo de dominação cultural ocidental: homem, branco, judaico-cristão. Portanto, é 

mais do que apenas um preconceito, é uma forma de ajuste cultural. Diante desses 

marcadores, o Centro de Doenças dos Estados Unidos da América buscou uma 

conexão com a relação raça e sexualidade. Dizia-se que, por meio de uma excursão 

de gays americanos ao Haiti, a AIDS foi levada aos EUA. Percebe-se que a história 

da entrada do vírus no país em questão foi dada aos gays, mesmo havendo a 

possibilidade de ter sido uma transmissão sanguínea, pois o Haiti era um dos 

principais países a prover sangue humano para o mercado hospitalar norte-

americano (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009). 

Diante desse quando ocorre mudanças nas personagens. Na sequência do 

filme Meu querido companheiro, Howard também está no hospital (em paralelo a 

Sean). Paul chora em pé ao seu lado com roupas esterilizadas para contato. Em 22 

de março de 1985, o escritor se encontra em casa, mais abatido devido às 

complicações decorrentes da doença. O companheiro o ajuda levando-o para fazer 
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caminhadas pelas ruas, assim como a escrever o roteiro da novela. Paul é demitido 

por suspeita de ter contraído AIDS. Fuzzy e Willy não fazem mais sexo por medo da 

morte atrelada à doença. 

Em 4 de janeiro de 1986, entra e sai rapidamente de cena Henry, um homem 

gay, negro e com trejeitos afeminados que ajuda David a cuidar de Sean. A única 

personagem que destoava do ambiente construído para os relacionamentos e a 

doença AIDS, no filme, aparece de forma repentina como uma espécie de 

enfermeiro afeminado negro. É crucial apontar sua emergência para dar uma maior 

ênfase às relações de poder existentes dentro e fora do universo diegético. A obra 

cinematográfica fornece uma visibilidade para sujeitos subalternos, mas estes 

afloram subjugando outros sujeitos, como é o caso do homem gay, negro e 

afeminado. Quem está sendo evidenciado na película são os parceiros gays, 

brancos, da classe alta de New York e que se relacionam com base nos moldes 

heteronormativos. 

O escritor Sean está definhando em casa. O companheiro David cuida dele 

até a sua morte. A sequência de cenas, na figura 17, representa o recorte que o 

filme fornece aos que mantêm relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Para 

estes, há o amor, o companheirismo, a doçura, a amizade de uma família construída 

por laços de afinidade e não consanguíneos.  

 

Figura 17: A morte. 
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A sequência de fotogramas entre David e Sean é um dos desfechos que 

envolvem a morte, claramente, de uma das personagens com AIDS. O primeiro que 

morre, John, não aparece com as sequelas da doença. Somente a personagem de 

Sean transmite ao público a fase final da enfermidade. Ele demonstra dor intensa, 

fragilidade, alguém sem autonomia sobre seu corpo diante da morte. O público só 

visualiza essa personagem falecendo. A cena evidencia a forma como se morria 

com a doença e quem eram as pessoas que ficavam ao lado dos enfermos (os 

companheiros) durante a descoberta da AIDS. Essa questão é relevante para a 

análise, na medida em que demonstra o recorte e a forma de estratificação que 

ocorre entre os que mantêm relações homoeróticas. Com o falecimento dessa 

personagem, em uma atmosfera de muita angústia e sofrimento, adentra ao espaço 

imagético a rede de apoio gay. Em meio às mortes, muitas pessoas ficaram sem 

poder velar e cremar seus entes, pois as funerárias não os aceitavam. Por isso, foi 

criada essa rede para informar os locais que acolhiam tais sujeitos.  

Em 16 de maio de 1987, ocorre o funeral de David. Não se sabe ao certo o 

motivo da morte. Não há cenas dele doente, mas deduz-se que seja de AIDS, já que 

seu companheiro Sean havia morrido em decorrência das complicações que ela 

proporcionava. Os amigos falam dele, de seus momentos felizes, de sua ajuda a 

todos. O casal Sean e David propiciou a união dos núcleos no filme. Foi a partir 
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deles que ocorreram as redes de amigos, que passaram a ser familiares. Foi apenas 

no funeral que o público avistou a personagem feminina e heterossexual grávida 

com seu parceiro.  

De acordo com Eribon (2008, p. 51): 

 

A “cultura gay” permite criar laços de amizade duráveis. Assim, os 
amigos são para os gays o que se poderia chamar de “família de 
substituição” [...]. Os amigos encontrados nos lugares gays 
substituem as relações familiares mais ou menos deixadas de lado, 
assim como as relações no lugar de trabalho, tão difíceis de se 
estabelecer e de serem mantidas para um gay ou uma lésbica, 
sobretudo quando procuram esconder o que são. 
 
 

A AIDS uniu a comunidade gay, assim como possibilitou a constituição de um 

processo de higienização em torno das práticas sexuais que, consequentemente, 

recaiu sobre os relacionamentos, padronizando-os no modelo monogâmico 

heterossexual. Isso fica perceptível, no filme, a partir do momento em que os 

núcleos, que no início estavam separados, se unem. Fuzzy acaba sendo o 

advogado de Paul, que é demitido por ter AIDS. Paul junta os núcleos de amigos 

que ainda restam em festa beneficente. As imagens mostram todos unidos 

trabalhando em prol dos que estão com a doença no filme, seja em ONGs 

atendendo e informando sobre a enfermidade, seja com ajuda às pessoas que estão 

com o HIV/AIDS e são deixadas de lado ou até expulsas de casa pela família. 

 
 

4.1.3 A esperança do epílogo de 1988 a 1989 
 
Em 10 de setembro de 1988, Willy se torna voluntário, e ajuda pessoas que 

têm a doença, assim como Fuzzy e Lisa. O ator Paul faz uma festa beneficente 

intitulada “Vivendo com AIDS”. Nesse ambiente festivo, um grupo canta e toca a 

música YMCA44 de forma melancólica, mas todos na plateia riem. Fuzzy, Willy e Lisa 

estão na festa, sentados juntos em uma mesa.  

Esse momento do filme traz duas questões importantes. A primeira é a 

problemática do afastamento do poder público diante das pessoas que estão 

atingidas pela AIDS, que desencadeia na união da comunidade gay em prol da 

construção de ONGs que assistam tais sujeitos. Já a segunda se refere à vida do 

                                                           
44Música do grupo Village People. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br/village-people/y-m-
c-a.html>. 
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indivíduo com a enfermidade, não se restringido à espera da morte. Essa cena do 

filme traz essa possibilidade quando esboça a personagem de Paul discutindo isso 

em um ambiente festivo. 

Em 19 de julho de 1989, Willy, Fuzzy e Lisa caminham na praia. Eles 

discutem sobre a esperança de descobrirem a cura. Entretanto, até hoje não há 

tratamento curativo para a AIDS. A partir desse vislumbre das personagens, faz-se 

importante trazer os números de pessoas que foram infectadas e acometidas pela 

doença até os dias atuais, como uma forma de evidenciar o quão trágicos foram e 

têm sido seus efeitos para a comunidade gay, pois a doença ainda tem sido 

colocada como sendo uma enfermidade que atinge aos sujeitos homoeróticos.  

Diante desse quadro é importante relatar que após sua descoberta em 1981, 

nos Estados Unidos da América, a doença se alastrou para outros países. Já no ano 

de 1983 a AIDS é relatada em mais de 33 países. Foram também confirmados 3 mil 

casos da enfermidade e houve um total de 1.283 óbitos. Foi somente em 1984 que 

se descobriu o retrovírus, o agente causador da doença. No final daquele ano, havia 

7 mil pessoas infectadas.  

Em 1985, ocorre a Primeira Conferência Internacional de AIDS, em Atlanta, 

nos EUA. No término do ano, a doença tinha sido relatada em 51 países. Foi nesse 

mesmo período que houve o primeiro caso AIDS no Brasil. O ano de 1986 foi ainda 

de descaso do Estado com o avanço da doença. Em 1987, o então presidente dos 

EUA, Ronald Reagan, faz seu primeiro discurso acerca da doença. Nesse ano, já 

havia 36 mil americanos com AIDS e 20 mil falecimentos. No mundo, 62.811 casos 

já tinham sido reportados oficialmente pela OMS45.  

Foi somente após seis anos da emergência da doença que o governo norte-

americano repassou recursos para o desenvolvimento de programas ao redor do 

mundo contra o HIV/AIDS. Mesmo assim, os números não pararam de crescer. No 

final do ano de 1991, chegou-se ao número de 200 mil casos confirmados nos EUA 

e 133 mil mortes. Em 1993, o número sobe para 3,7 milhões de novas infecções no 

mundo, um número que crescia na proporção de mais de 10 mil casos por dia. Foi 

nesse ano que 350 mil crianças nasceram infectadas. Ao chegar aos anos 2000, 

tem-se taxas alarmantes. São 70 milhões de pessoas atingidas, sendo o continente 

                                                           
45Organização Mundial da Saúde. 
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africano o mais impactado. De acordo com os números da UNAIDS46 do ano de 

2016, há, atualmente, 36,7 milhões de pessoas vivendo com o HIV no mundo e 2,1 

milhões de mortes. 

De acordo com Nazário (2007, p. 101): 

 

[...] a AIDS irrompeu como uma verruga na face risonha do mundo 
que se libertava. Desde 1981, quando foi identificada como "peste 
gay”, até 2001, quando o perfil de suas vítimas mudou radicalmente, 
passando às camadas mais pobres desinformadas da sociedade, 
cerca de 22 milhões de pessoas morreram vítima dessa doença. O 
preconceito agravou a catástrofe nas periferias do mundo e a AIDS 
passou a ser cada vez mais associada a uma ‘peste africana’: em 
2000, dos 34,2 milhões de portadores do vírus HIV, 24,5 milhões 
encontravam-se na África, numa proporção de contaminado para 
cada cinco habitantes. 
 
 

Diante desse panorama, ficou cada vez mais difícil vislumbrar uma cura. O 

que se teve foi a produção de coquetéis para controlar a doença. No filme aqui 

analisado, há um momento de epifania de três personagens (figura 18). Elas sorriem 

e festejam com os amigos mortos ao longo da descoberta da AIDS. Há abraços, 

bebidas, encontros. A câmera volta-se para os três amigos, que estão olhando a 

esperança deles transfigurada no encontro festivo com os amigos. Os três se viram 

e caminham. É importante destacar que somente esses fazem o final: a personagem 

heterossexual feminina e o casal gay que não fazia mais sexo. Com isso, tem-se o 

perfil da higienização sexual, dotada da incorporação das normas de relacionamento 

entre os sexos. Para manter-se vivo, era preciso manter um relacionamento 

monogâmico e, quase sempre, sem sexo. 

 

Figura 18: Epifania. 

  
 

 

                                                           
46Programa das Nações Unidas criado em 1996. Dados disponíveis em: 
http://unaids.org.br/estatisticas/>. Acesso em 06 de maio de 2017. 
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De acordo com Ortega (2003, p. 15), “[t]rata-se da formação de um sujeito 

que se autocontrola, autovigia e autogoverna”. A fala da autora corrobora com a 

narrativa fílmica, pois se percebe a enunciação de um sujeito que ainda mantém 

uma vida regada às liberdades alcançadas em 1960. Todavia, com o limiar da AIDS, 

as personagens deixam as festas e drogas que dão início ao filme e se agarram aos 

relacionamentos amorosos duradouros como uma forma de prevenção ao que o 

desvio, entendido como o homoerotismo, provoca em termos de doença. Tem-se, 

por intermédio de uma incitação médica em torno do sexo, uma ordenação dos 

corpos e dos prazeres que se expandiu para a vida do sujeito. 
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Pelúcio e Miskolci (2009, p. 138) relatam que 

 

[...] o discurso preventivo que veio sendo elaborado pela 
biomedicina, mas também por grupos de ativistas gays, depositou 
especial atenção no uso dos corpos e de seus prazeres, 
considerando alguns gozos mais legítimos que outros. [...] Prevenir-
se do risco pressupunha a possibilidade de se adotarem condutas 
racionalizadas. 
 
 

A partir desse aspecto, a vigilância epidemiológica não ocorreria mais a partir 

de uma perspectiva externa, nem seria resultante do aparelho estatal de saúde. Ela 

estaria implantada no âmago dos grupos, principalmente nos que eram 

considerados vulneráveis. A irracionalidade era imputada aos jovens rapazes que 

gostavam de outros rapazes e que procuravam prazer sexual distante das diretrizes 

heterossexistas, à vista de que, na ótica moralizante e culpabilizadora da mídia da 

época do surgimento da AIDS, somente aqueles seriam irresponsáveis, pois em 

nome do prazer e do perigo buscavam os deleites de sua dita leviana sexualidade 

sem se importar com os riscos que ela trazia. 

Salienta-se que o controle da sexualidade considerada promíscua tem sido 

alvo de interesse da medicina e do Estado desde o século XIX, segundo Foucault 

(2014). Essa nova forma de administração das práticas sexuais é organizada a partir 

dos próprios sujeitos. Eles se autogerenciam a partir da incorporação do que não é 

considerado desvio na sociedade Ocidental, a norma heterossexual. Isso aparece 

nas cenas do filme quando a maioria das personagens surgem com seus parceiros. 

Na leitura da manchete do jornal no início da película, percebe-se que eles se 

distanciam das características de risco expressas no texto jornalístico. Mesmo 

assim, eles ligam uns para os outros mostrando o que não pode mais ser feito, o que 

é um comportamento perigoso. De acordo com Berlant e Warner (2002, p. 230), a 

heteronormatividade é um conjunto de “[...] instituições, estruturas de compreensão 

e orientações práticas que fazem não só que a heterossexualidade pareça coerente 

– como também que seja privilegiada”. 

Isso fica claro quando o olhar é direcionado para as instituições jurídicas, 

médicas, educativas, midiáticas, entre outras, e percebe-se o quanto as produções 

que advêm delas privilegiam a heterossexualidade. Por exemplo, as produções 

culturais como filmes ou romances disseminam discursos que a beneficiam, 

estabelecendo hierarquias que regulam as interações sociais a partir do pressuposto 
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do estado natural e moralmente desejável que é fornecido às relações 

heterossexuais. 

A AIDS é um dispositivo marcado pelo saber médico epidemiológico que 

opera e faz sentido por meio de um discurso da prevenção, organizado e 

materializado com base em uma “[...] teleologia (estudo filosófico dos fins, isto é, do 

propósito, objetivo ou finalidade) heterossexista que aponta para uma compreensão 

futura da vida como monogâmica, reprodutiva, familiar, em suma, privada e sob 

controle” (PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 142). 

Ainda de acordo com Foucault (2014), o discurso sobre o sexo, proferido pela 

medicina, vai produzir efeitos sobre os corpos e sobre as subjetividades dos sujeitos 

sociais. O objetivo dele é controlar e construir o dispositivo, que, antes de proibir e 

fazer calar, incita as falas para, assim, internalizar o controle. É a partir desse efeito 

do discurso que a experiência da abjeção e, consequentemente, recusa pelo desejo 

homoerótico emerge, pois é exposto como impuro e contaminado. “Aqueles e 

aquelas que o sentem são socialmente ensinados a senti-lo como abjeto, portanto, 

como algo de impuro e si mesmo pelo qual a pessoa sente profundo nojo e horror” 

(PELÚCIO; MISKOLCI, 2009, p. 143). 

A visibilidade gay, no filme Meu querido companheiro, é mediada por um 

conjunto de características, como casamento, monogamia, assepsia sexual, higiene 

e cuidado com o corpo. Juntas, elas dão ênfase à normalidade em torno da 

heterossexualidade, a qual se firma na medicalização da sociedade por meio de 

uma moral que se une ao patológico.  

 

À medida que ia sendo “tolerada”, a homossexualidade seria 
“modelada”. Uma vez que ela, tão maldita, acedia ao vestibular dos 
gozos tolerados, é como se tivesse que mostrar capaz de se integrar 
disciplinadamente nos compartimentos da normalidade aplicada. Isso 
implica, por um lado, a ruptura com a massa das marginálias com as 
quais, nos corredores tenebrosos dos bas-fonds, ela se mistura 
alegremente. Por outro lado, a cisão vai dar também a respeito de 
gêneros mais “clássicos” (bichas, travestis e todo o folclore 
“ativo/passivo”). Ruptura com as “homossexualidades populares”; 
instalação em guetos dourados de gays plásticos e bem-
comportados: esse o preço da luz (PERLONGHER, 1987, p. 72). 
 
 

Com isso, não se quer afirmar que a liberação gay foi casta. De acordo com 

Perlongher (1987), esse cenário de liberdade foi caracterizado por duas vertentes: a 

da promiscuidade desenfreada e a do sedentário. A primeira foi nominada pelos 
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sociólogos Bell e Weinberg e se referia ao protótipo funcional do gay, ou seja, da 

maneira como se via e entendia esse sujeito, por exemplo, no filme Parceiros da 

noite. Em relação ao segundo (o sedentário), ele era caracterizado pelo paradigma 

da harmonia e integração com a ordem social heterossexual, como pode ser visto no 

filme Meu querido companheiro. Portanto, o que em um passado não tão distante 

era gozo passa, com a AIDS, a ser uma bandeira de perigo.  

A partir desse novo panorama histórico, que emergiu após o aparecimento da 

AIDS, há uma forma diferente de se pensar acerca dos sujeitos gays. Esses são 

esboçados como lócus da emergência da doença. Com isso houve uma 

individualização da AIDS em relação ao afeto do sujeito gay. Se antes o espaço era 

coletivo, com regras aparentemente sem limites, agora a sociabilidade se reduz à 

logicas de círculos de relações sociais domésticas. Diante desse quadro, se retira a 

obrigação do poder público de fornecer suporte para as pessoas que estavam com a 

doença. À vista disso em Meu querido companheiro se percebe a união da 

comunidade homoerótica para a organização de grupos de apoio e de 

conscientização acerca da enfermidade, mas isso apareceu de forma tímida e não 

aparece em Filadélfia. Mas, o que se pode discutir a partir dessas mudanças? Qual 

a relação entre essas transformações e o contexto histórico e social da década de 

1990? No filme Filadélfia se evidencia cada vez mais o particular se tornando 

universal, ou seja, o foco está na individualidade da doença à personagem gay e 

não a questão social que a mesma suscita. Nesse caso, cada vez mais a visibilidade 

se encaminha para a incorporação dos padrões da heteronormatividade dentro dos 

relacionamentos homoeróticos. 
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TAKE IV – A AIDS EM CLOSE-UP 
 

E as estrelas ainda vão nos mostrar 
Que o amor não é inviável 
Num mundo inacreditável 

Dois homens apaixonados 
 
 

[Apenas apaixonados – Cazuza] 
 
 

Neste capítulo, a AIDS será avaliada também como fornecedora de um perfil 

para as personagens gays. O filme aqui analisado, Filadélfia (1993), é percebido a 

partir da doença sendo exposta em close-up47, pois ela é expressa na vida de um 

indivíduo que a possui, e que por meio dela passa por uma série de dificuldades. A 

linha de investigação dessa obra cinematográfica foi oportunizada pelas ideias de 

afeto, preconceito, desconstrução do preconceito e amizade a partir das relações 

que permeiam a vida da personagem de Andrew (Tom Hanks). São essas 

concepções que irão nortear a perspectiva da visibilidade gay. 

A técnica do close-up foi trazida com a finalidade de fornecer uma ideia de 

aproximação com a doença, à vista de que ela gira em torno da vida de uma única 

personagem. Em outros termos, a AIDS em Filadélfia funciona como uma lupa que 

aumenta a percepção do espectador no que se refere às relações homoeróticas, às 

enfermidades provocadas pelo HIV/AIDS no início da década de 1990 e ao 

preconceito. 

Filadélfia (1993) foi dirigido por Jonathan Demme, um cineasta de New York. 

Dentre toda a sua obra (24 filmes até o momento), pode-se destacar primeiro o filme 

O silêncio dos inocentes (1991), que lhe proporcionou o Oscar de melhor diretor. 

Essa última película foi também premiada como melhor filme, melhor atriz, melhor 

ator e melhor roteiro adaptado. Ele se baseou em um livro, escrito em 1988 por 

Thomas Harris e que trata de uma jovem estagiária do FBI que busca ajuda junto a 

um prisioneiro psicopata para prender um serial killer. O filme retrata um psicopata 

com problemas relacionados à sua identidade de gênero. A personagem com 

psicopatia cobiçava mulheres de um padrão de tamanho para retirar a sua pele e 

fazer uma roupa para o seu corpo em transformação.  

                                                           
47Close-up é uma expressão em inglês, usada na fotografia e no cinema, que significa um plano onde 
a câmera está muito perto da pessoa ou objeto em questão, possibilitando uma visão próxima e 
detalhada. 
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O silêncio dos inocentes acabou gerando protestos, na época, por parte da 

comunidade gay e feministas do país de sua produção. Era acusado de reforçar a 

imagem negativa em relação ao público homoerótico masculino, assim como 

incentivar a violência contra as mulheres. As críticas que provinham das 

organizações gays da época estavam com um direcionamento errôneo, visto que 

não se tratava de sexualidade, mas sim de gênero. Demme também dirigiu De caso 

com a máfia (1988), Totalmente selvagem (1986), Bem-Amada (1998), O casamento 

de Rachel (2008), De volta para casa (2015), dentre outros. 

Quando o filme análise deste capítulo foi produzido, a AIDS atravessava seu 

auge de morte e de infecções diárias. A OMS registrou mais de 10 mil no ano de 

199348.O falecimento de pessoas famosas, assim como a infecção, fez com que a 

repercussão dessa temática aumentasse. A exemplo disso houve Roy Harold 

Fitzgerald Jr. (Rock Hudson), um conceituado ator americano que atuou em filmes 

como Giant e Pillow Talk, dentre outros. Ele reconheceu em junho de 1985 que tinha 

a doença e em outubro faleceu. Em 1992, Arthur Ashe, primeiro tenista negro a 

vencer o torneiro de Wimbledon, revelou que tinha a doença. Segundo as 

informações, ele havia contraído a enfermidade por meio de uma cirurgia cardíaca. 

Em 1993, Ashe veio a óbito devido a complicações provocadas pela AIDS. Freddie 

Mercury – cantor e compositor da banda Queen – declarou um dia antes de sua 

morte (novembro de 1991) que tinha a síndrome.  

Contextualmente, o filme Filadélfia elege como marco as mudanças que 

ocorrem no mundo a partir de 1990. Essa década teve em seu limiar o colapso da 

União Soviética e o fim da Guerra Fria entre EUA e a então União Soviética (ou 

URSS). Com isso, houve a solidificação da ideia de democracia difundida pelo 

mundo ocidental, globalização e capitalismo global do final do século XX. 

Em contraste com essa ideia de democracia, liberdade, popularização do 

computador portátil e da internet, difundida pela força popular da globalização, 

destaca-se a Guerra do Golfo (1990-1991), o aumento dos casos de AIDS na África, 

assim como o genocídio de Ruanda (1994) e a Batalha de Mogadíscio49 (1993). Os 

anos iniciados em 1990 foram considerados prósperos para países ocidentais; 

todavia, foram também conduzidos por acontecimentos trágicos para os que não se 

                                                           
48Disponível em: <http://cinemacomrapadura.com.br/criticas/227928/filadelfia-um-marco-na-luta-
contra-os-mitos-que-cercavam-a-aids/>. Acesso em: 08 de janeiro de 2018. 
49A Batalha de Mogadíscio foi um confronto militar ocorrido nos dias 3 e 4 de outubro de 1993 entre o 
povo mogadíscio (Somália) contra milicianos somalis, leais ao chefe tribal Mohamed Farrah Aidid. 
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encontravam nesse eixo. Esses enfrentamentos apareceram, principalmente, por 

choques entre culturas diversas e, muitas vezes, rivais – como o caso de Ruanda. 

Ianni (2014, p. 13) salienta que esse momento é caracterizado por um “[...] intenso 

processo de globalização das coisas, das gentes e idéias” que precisavam ser 

difundidas por todo o planeta. Porém, com isso não se quer afirmar a questão da 

busca pela homogeneização cultural por esse conceito. O que ocorre são tensões, 

contrastes, diversidade e rupturas na história.  

Com efeito, destaca-se que o termo acima exposto tem diferentes definições, 

dependendo do contexto e do campo científico que o empreende para discutir 

questões que envolvam os processos de integração social, econômica e cultural 

entre as mais diferentes e distantes áreas do planeta. A questão relevante, nessa 

discussão, é a compreensão de que a globalização não é um acontecimento, mas 

sim um processo que se encontra em constante transformação. Essa mudança, na 

contemporaneidade, dá-se de forma mais rápida devido ao advento das tecnologias 

que atravessam as fronteiras em questão de segundos. Isso implica na interação e, 

consequente, aculturação entre as diferentes culturas conectadas (IANNI, 2014). 

Dentre os teóricos que discutem o tema da globalização, não há um consenso 

a respeito da sua origem. O termo só veio ser elaborado a partir da década de 1980, 

tendo como marco a queda do Muro de Berlin e o fim da Guerra Fria entre Estados 

Unidos da América e a ex-URSS. Há autores que defendem a ideia de que a 

globalização tenha se iniciado com as grandes navegações da Europa, entre os 

séculos XV e XVI. Estas foram representadas por um processo de expansão 

marítimo e comercial, assim como cultural, haja vista que ocorreu um choque com as 

populações dos locais “descobertos”.  

É válido salientar que a globalização, em sua face atual, necessitou das 

transformações proporcionadas pelas revoluções tecnológicas, dentre as quais se 

destaca com maior força a chamada Revolução Técnico-Científica-Informacional 

localizada no século XX, que constituiu um momento da intensificação dos avanços 

técnicos em relação ao contexto dos sistemas de informação. Nesse cenário, há o 

destaque para a disseminação dos aparelhos eletrônicos e da internet. Pode-se 

dizer que esse processo teve seu limiar há cerca de cinco séculos, mas a sua 

consolidação se deu em meados do século XX, e sua maior difusão só transcorreu 

por meio do uso de ferramentas tecnológicas que ligaram as várias partes do globo. 



145 

Foi por meio do avanço dos sistemas de comunicação e de transporte que o 

sistema global atual se consolidou e propiciou a integração entre as várias partes do 

planeta. As novas formas de interação instantânea, o território e as fronteiras estão, 

cada vez, mais fáceis de serem atravessados, ou seja, estão próximos, a um click. 

Isso remete à ideia de integração global de ideias, pessoas, modos de ser, pensar, 

agir (IANNI, 2014). 

Em meio a essas mudanças, entra em cena em 1993 o 42º. presidente dos 

Estados Unidos da América. William Jefferson Blythe III (Bill Clinton) toma posse no 

final da Guerra Fria. Os anos presididos por Clinton foram considerados os mais 

longos e prósperos em termos de expansão econômica aliada à paz. Envolveu-se 

em diversas palestras e trabalhos humanitários; dentre estes, destaca-se a 

Fundação William J. Clinton para tratar de causas internacionais, como o tratamento 

e prevenção da AIDS e o aquecimento global.  

Bill Clinton assumiu a presidência dos Estados Unidos da América após três 

momentos que caracterizaram o que o historiador Eric Hobsbawm (1995) denominou 

de era dos extremos, considerado por ele como o breve século XX. O início e final 

desse momento foram marcados por guerras e a formação de ideologias, sendo 

breve devido ao volume de mudanças ocorridas. Para esse autor, a época em 

questão emerge com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e finaliza com o colapso 

da ex-URSS. Tem-se para esse período três estágios importantes. O primeiro se 

refere ao que ele anuncia como “Era da Catástrofe”, que teve seu limiar com a I 

Guerra, a qual, de acordo com Hobsbawm (1995, p. 16), “[...] assinalou o colapso da 

civilização (ocidental) do século XIX”. Essa fase tinha como marca a expressão forte 

do capitalismo, do liberalismo, da burguesia, do cientificismo e eurocentrismos 

(HOBSBAWM, 1995). 

Após esse primeiro momento cataclísmico, há a “Era do Ouro”, que se 

estende do pós-II Grande Guerra até a crise mundial dos anos de 1970. Para o 

autor, esses foram os “[...] anos de extraordinário crescimento econômico e 

transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda 

a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável” 

(HOBSBAWM, 1995, p. 15). Por fim, há o período denominado de “O 

Desmoronamento”, o ápice da incerteza, da decomposição, da crise. Esse estágio 

vai da década supracitada até 1990. Esse espaço da história do século XX foi 
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caracterizado pela perda das referências que, consequentemente, reverberou para a 

instabilidades e crises.  

É importante demonstrar que o denominado “Breve século XX” cessou com 

grandes contradições e paradoxos sociais. Houve um elevado avanço na produção 

de bens e serviços, da mesma forma que ocorreu um predomínio da desigualdade 

entre os povos, um abismo entre os países ricos e os pobres, um distanciamento 

entre os que eram alfabetizados e os que não eram. Além disso, ainda foi marcado 

pelas incertezas, pelas inquietações e pelas desconfianças em relação ao futuro, 

geradas a partir das hostilidades e guerras propiciadas pelo emergente 

nacionalismo, como uma falsa ideia de identidade nacional (HOBSBAWM, 1995). 

Todas essas questões atravessam o filme analisado neste capítulo e, por 

isso, fazem-se necessárias as problematizações, à vista de que um enunciado, no 

caso desta tese, a obra cinematográfica, é tomado pelo contexto histórico, cultural, 

social e econômico do momento em que foi construído. No momento de sua 

produção as questões acima mencionadas mantinham uma estreita interação com 

as abordagens que estavam sendo dadas às discussões acerca da sexualidade 

masculina e a AIDS. Veja-se que o governo de Bill Clinton manteve uma forte 

discussão e interesse por essas causas que, por sua vez, recaiu na forma como tais 

questões foram analisadas e dispostas na obra cinematográfica. 

 
 

5.1 Desconhecimento, estigma e discriminação 
 
Sob a égide do close-up, a AIDS, mais uma vez, lança pânico, medo da morte 

diante de uma doença incurável e provoca preconceito e discriminação sobre os 

sujeitos que a possuem. Tanto no filme Meu querido companheiro (1989), quanto na 

produção cinematográfica Filadélfia (1993), pôde-se perceber que a enfermidade 

acima citada inocula diversos traços no corpo de quem a tem – uma corporeidade 

diferente, que é representada e significada pela cultura e sociedade ocidental com 

preconceitos, estigmas e discriminações propiciados pelo desconhecimento dos 

contágios da doença.  

O filme se passa na cidade Filadélfia, do estado da Pensilvânia, local do 

nascimento do movimento libertário do país. As cenas iniciais trazem uma série de 

imagens referente à vida na cidade. Essas são sobre questões de contraste 

presentes no cotidiano urbano: pessoas caminhando nas calçadas para irem ao 
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trabalho, dormindo nas calçadas por não terem teto, usando o espaço público para 

andar de bicicleta, exercitar-se, dançar, congestionamentos nas avenidas, dentre 

outras. São características do início da década de 1990 a demarcação de grandes 

abismos entre as nações pobres e as ricas, assim como entre as pessoas mais e as 

menos abastadas dentro de um mesmo país. Houve também um elevado 

crescimento demográfico, problemas ambientais decorrentes da expansão 

populacional e de uma consciência capitalista de usar os recursos naturais 

pensando apenas em lucro. 

A personagem Andrew é um advogado jovem, bem-sucedido, branco, classe 

média alta, que mantém um ótimo relacionamento com os colegas de trabalho. 

Miller, por sua vez, é um advogado negro que defende causas trabalhistas. Ambos 

se encontram no início do filme defendendo suas ações em uma audiência. Quando 

esta acaba, há um corte que leva o público ao hospital. Lá está Andrew com um fone 

de ouvido escutando ópera, tomando remédios por via intravenosa e lendo papéis 

referentes ao seu trabalho. A cena mostra que a personagem já sabe que está com 

AIDS e continua tendo autonomia sobre seu corpo e seu trabalho. A produção 

cinematográfica vai debater e informar o público acerca da doença como parte da 

vida de alguém que mantém uma relação homoerótica estável e monogâmica, assim 

como vive em um círculo familiar consanguíneo que sabe sobre a sua condição. 

Discute também sobre as formas de contágio, preconceito e discriminação.  

Na cena descrita acima, percebe-se que Andrew está em meio a outras 

pessoas acometidas pela AIDS. Ele se distancia dessas por meio do uso do fone de 

ouvido, que funciona como um demarcador de posições, de quem tem voz nesse 

momento histórico. Ele está ouvindo ópera, algo que a população comum, na 

maioria das vezes, não tem uma educação musical para entender e apreciar. Esse é 

um dos momentos que se percebe a ruptura no perfil da personagem gay que está 

em evidência: um sujeito padrão, que é advogado, trabalha, tem um relacionamento 

sério, escuta ópera, é de uma família tradicional com irmãos e pais que o aceitam e 

o apoiam.  

O segundo momento que demonstra esse abismo é quando Andrew está em 

seu apartamento com Miller organizando a sua fala para o julgamento. A 

personagem doente pergunta se o advogado negro gosta de ópera e ele diz que não 
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entende. Andrew apresenta e representa a dor de La mamma morta50 de María 

Callas para Miller. Em um tom avermelhado, a personagem dá uma inflexão mais 

dramática à ópera e a todo o sofrimento e angústia que vive no momento. Infere-se 

que há rupturas por todos os lados. Andrew sai da situação de subalterno (gay com 

AIDS) e subalterniza Miller, que não têm o mesmo recorte cultural que ele.  

Dando sequência à cena, às dez horas e quinze minutos da noite, Andrew 

ainda se encontra no escritório trabalhando. Alguém entra em cena e avisa que o 

chefe, Charles, quer falar com ele. Em uma sala regada a charutos e whisky, há 

vários advogados e sócios da empresa Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow & Brown 

onde Andrew trabalha. Nesse momento Andrew passa a fazer parte do ambiente. 

Sendo reconhecido como excelente no que faz, é convidado para ser sócio e cuidar 

de um processo de direitos autorais. Diante dos parabéns, um dos sócios percebe 

uma mancha na testa de Andrew e o questiona:  

 

Walter: O que é isso na sua testa? 
Andrew: O quê? Onde? 
Walter: Aí na sua testa. 
Andrew: Levei uma raquetada na cabeça. Com licença. Charles, 
agradeço muito pela sua fé na minha capacidade. 
Charles: Fé é a crença em algo de que não se tem nenhuma prova 
real. O que não é o caso nesta situação! Vá para casa. Aliás, volte ao 
trabalho! 
Andrew: Obrigado, Charles. 
Charles: Nem fale nisso, amigo. 
 
 

[Diálogo retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

Esse é o primeiro momento em que a doença ocultada se apresenta ao outro. 

O ocultamento é fruto do movimento de construção da pessoa com AIDS na época, 

a qual se tornava um sujeito sem ação sobre suas condições corporais e 

intelectuais, assim como revelava suas práticas sexuais.  

Passam-se nove dias. Andrew está em seu apartamento. Ele está abatido e 

com um aspecto frágil. Mas, mesmo assim, continua trabalhando em casa. Nesse 

momento, há uma movimentação de câmera e um plano de detalhe em Andrew 

pegando somente uma parte de seu rosto (na testa do lado esquerdo, figura 19), 

aquela que indica que sua doença está avançando. São as machas causadas pelo 

                                                           
50 A letra da música pode ser encontrada no seguinte link: <https://www.letras.mus.br/maria-
callas/225224/traducao.html>. 
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sarcoma de Kaposi. Ao virar o rosto, o espectador se depara com mais uma 

mancha, essa próxima da orelha direita. A enfermidade se manifesta e se apresenta 

marcando e estigmatizando o corpo da pessoa doente. Ela se torna pública e 

passível de discriminação aos olhos de quem a vê. Há um corte e Andrew aparece 

indo à noite ao escritório, sendo a única ocasião em que ele vai ao local de trabalho 

quando a doença fica mais visível. A noite esconde a AIDS. Andrew liga para 

secretária, avisa que deixou os documentos em sua mesa e que continuará 

trabalhando em casa. Fica perceptível, nesse momento, a questão do ocultamento 

da doença devido a sua revelação no corpo. 

 

Figura 19: Revelação e ocultamento da AIDS 
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A AIDS se mostra no corpo da pessoa que a possui, estigmatizando-a e 

deixando visível também a sua sexualidade. Em outros termos, essa enfermidade 

marca a identidade pessoal, social e sexual dos indivíduos. Ela incide sobre os 

sujeitos que detêm uma marca corporal. Esse signo comunica ao outro o que se é e 

o que se faz em relação às práticas sexuais. Conforme Goffman (2017, p. 58), “[...] é 

através de nossa visão que o estigma dos outros se torna evidente com maior 

frequência [...]”. O HIV/AIDS se torna visível por meio da interação social que existe 

entre os estigmatizados e os “normais”. São esses, segundo Goffman (2017), que 

vão identificar, na acepção criminológica, os sujeitos sociais que estão fora do que é 

dito ou considerado são na sociedade/cultura dominante. “A área de manipulação do 

estigma, então, pode ser considerada como algo que pertence fundamentalmente à 

vida pública, ao contato entre estranhos ou simples conhecidos, colocando-se no 

extremo de um continuum cujo polo oposto é a intimidade” (GOFFMAN, 2017, p. 62). 

Em conformidade com o pensamento de Goffman, Louro (2001, p. 17) 

enfatiza: 

 

O reconhecimento do “outro”, daquele ou daquela que não partilha 
dos atributos que possuímos, é feito a partir do lugar social que 
ocupamos. De modo mais amplo, as sociedades realizam esses 
processos e, então, constroem os contornos demarcadores das 
fronteiras entre aqueles que representam a norma (que estão em 
consonância com seus padrões culturais e aqueles que ficam fora 
dela, às suas margens. Em nossa sociedade, a norma que se 
estabelece, historicamente, remete ao homem branco, 
heterossexual, de classe média urbana e cristão e essa passa a ser 
a referência que não precisa mais ser nomeada. Serão os “outros” 
sujeitos sociais que se tornarão “marcados”, que se definirão e serão 
denominados a partir dessa referência. Desta forma, a mulher é 
representada como “o segundo sexo” e gays e lésbicas são descritos 
como desviantes da norma heterossexual. 
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Esse outro é, em grande medida, ligado a grupos que são excluídos pela 

sociedade. É aquele que se distancia das normas, que está às margens, os que são 

expostos como grupos de riscos. A AIDS estava e ainda está sendo associada a 

determinados tipos de pessoas e tipos de exercício da sexualidade. O outro da 

saúde, da normalidade, da ideia de natureza é essa enfermidade, que se apresenta 

em uma parcela da população que, por sua vez, já vivia o estigma da anormalidade 

sexual.  

Diante desse panorama, há a figura 19. Exposta para dar ênfase à busca pela 

ocultação. O dia amanhece e Andrew está em seu apartamento ao lado de amigos, 

fazendo uma maquiagem para cobrir as machas do sarcoma de Kaposi (últimos 

quatro fotogramas da figura 19). A câmera se aproxima de sua face, ele a olha com 

ar de medo e corre ao banheiro com dores no estômago. Um dos amigos que 

estavam junto dele vai a seu encontro. A câmera acompanha o seu andar até a 

porta e ele pergunta: – “Você está bem, Andy?”. Andrew responde: – “Acho que 

preciso ir ao hospital”. A maior parte do filme é acompanhado pelo recurso do close-

up. A câmera aproxima a doença do expectador a todo o instante, assim como do 

olhar que os ditos normais realizam sobre os que a possuem, recaindo sobre o 

prisma do preconceito, da exclusão, do estigma. 

Logo após, num plano de detalhe, vê-se as pernas de alguém correndo por 

uma rua. Abre-se o plano, que mostra um homem correndo aflito. Quando atravessa 

a rua, o espectador verifica que ele está indo em direção ao hospital. Quem está em 

cena é Miguel Álvarez (Antonio Banderas51); é o primeiro momento que se afirma ao 

público que a personagem Andrew é gay e tem um relacionamento amoroso e 

monogâmico com Miguel, apresentado como o companheiro. Mesmo no hospital, 

Andrew liga para o escritório e fica sabendo que o documento da defesa em que 

estava trabalhando sumiu. Todos o procuravam, mas ele só apareceu quando quase 

se estava finalizando o prazo final para desfecho da ação que a personagem 

defendia.  

É interessante notar que, entre a personagem de Miguel e Andrew, há um 

atravessamento de relações de poder. O primeiro é um espanhol, professor de 

história que aparece no filme com poucos diálogos, enquanto o outro é um norte-

                                                           
51O ator Antonio Banderas já havia feito 30 filmes antes de Filadélfia (1993). Após encenar Miguel, na 
produção cinematográfica analisada neste capítulo, Antonio Banderas despontou no cinema com os 
filmes A casa dos espíritos (1993) e Entrevista com o vampiro (1994). 
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americano branco, de classe média e advogado. Percebe-se que, mesmo tratando 

de uma discussão que subalterniza o sujeito gay como doente, como agente que 

dissemina a AIDS, há outras nuances que são afloradas a respeito da construção de 

inferioridade sobre outras etnias – por exemplo, o fato de o companheiro Miguel não 

falar, haja vista que Andrew é exposto, ao longo do filme, no seio de uma família que 

sabe acerca de sua sexualidade, respeita seu companheiro e que apoia as suas 

decisões. A relação de poder entre essas duas personagens ocorre na construção 

da superioridade de Andrew sobre Miguel. Isso fica perceptível quando a fala é dada 

somente ao primeiro, enquanto que o companheiro realiza raros diálogos quando 

está ao lado de Andrew. Miguel só aparece no filme e só fala quando está ao lado 

da personagem principal. 

Acerca desse quadro relacional entre as personagens acima colocadas, 

Miguel só aparece durante o filme com 15 minutos e 23 segundos. Durante a 

produção cinematográfica, ele aparece 10 vezes. Todos esses momentos não são 

marcados por sua voz. Miguel fala no hospital quando aparece pela primeira vez. 

Após isso, ajuda Andrew com os remédios. A terceira ocasião é em sua sexta 

aparição, despedindo-se de Miller. O quarto momento é agradecendo ao advogado 

pela vitória no tribunal. E, por fim, na nona vez junto a Andrew, na cama do hospital 

já bastante abatido, ele só fala: “Deixa que eu tiro”.  

Com essas aparições de Miguel, pode-se inferir uma discussão acerca do 

recorte ideológico utilizado no filme. A obra cinematográfica torna visível uma 

personagem de origem estrangeira, mas a sua emergência na trama é 

marcadamente inferiorizada em relação às outras personagens. Mesmo o negro, 

uma figura que é precisamente subalterna, principalmente nos estados do Sul52 dos 

Estados Unidos da América, tem maior visibilidade do que a personagem que é de 

fora do país. É nesse detalhe da distração, como expressa Martins (2017), que as 

relações de poder e a ideologia dominante na obra cinematográfica se manifestam 

recorrendo às três personagens – o gay que é branco, classe média, advogado e 

americano, o negro que é advogado de causas trabalhistas, heterossexual e 

americano e o gay forasteiro, que é companheiro do sujeito homoerótico Andrew.  

 

                                                           
52 Algumas cidades dos estados do Sul dos Estados Unidos da América ainda mantêm escolas para 
negros e escolas para brancos. Informação retirada do site: 
<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-36346811>. Acesso em: 10 de julho de 2017. 
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Figura 20: O olhar, a doença e o preconceito. 

 
 

 

 
 

 

  
 

A figura 20 deixa evidente o olhar do outro sobre o corpo marcado de Andrew. 

Em câmera subjetiva53, as duas personagens que estão sentadas olham para o 

pescoço dele, em direção a uma das manchas do sarcoma de Kaposi. Com essa 

visualização, determinam seu estado de saúde e sua sexualidade. A carne está 

marcada, estigmatizada. De acordo com Goffman (2017, p. 11), estigma foi um 

termo criado inicialmente pelos gregos para declarar os “[...] sinais corporais com os 

quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status 

moral de quem os apresentava”. 

 
 
5.2 A doença se torna pública 

 

Da morte anunciada pela AIDS à vida. Esse momento é marcado pelo 

nascimento da filha do advogado Miller (Denzel Washington). Após esse instante, há 

                                                           
53Recurso que coloca o espectador dentro da narrativa. Uma forma de expor a ação dramática na 

primeira pessoa. 
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um corte para o período de um mês. Andrew vai ao escritório de Miller procurá-lo em 

busca de ajuda na ação que busca mover contra a empresa que o empregou, o 

promoveu e o demitiu.  

O diálogo abaixo é seguido por imagens da cena (figura 21) em que o 

advogado negro, um sujeito subalternizado pela sociedade, age discriminando 

Andrew por sua sexualidade e pelo medo acerca da doença, momento de 

apresentação do desconhecimento em relação às formas de contágio. Há entre 

Andrew e Miller relações de poder étnico-raciais e sexuais (que ocorrem de ambos 

os lados) construídas historicamente por meio de imagens e representações sociais. 

De acordo com Hall (1997, p. 61): “A representação é o processo pelo qual membros 

de uma cultura usam a linguagem para instituir significados”.  

As formas buscadas para identificar os sujeitos em um dado contexto são 

carregadas de sentidos e consequências. Algumas dessas maneiras de 

representação ganham maior visibilidade e se comunicam na sociedade como 

expressão relevante da realidade social. No caso da interação entre essas duas 

personagens, percebe-se que o lugar de Miller ainda é de subalterno; todavia, ele 

sai desse local quando há o encontro com Andrew. 

 

Iris: O Sr. Beckett está aqui. 
Miller: Sr. Beckett! Entre. 
Andrew: É bom voltar a vê-lo, advogado. Juíza Tate. Kendall 
Construction. 
Miller: “Inócuo!” O que houve com seu rosto? [Aperto de mão]. 
Andrew: Eu tenho AIDS. 
Miller: Lamento. 
 
 

[Diálogo retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

Figura 21: Desconhecimento e preconceito. 

  
 



156 

  
 

  
 

A figura 21 transparece a relação de poder entre quem tem e quem não tem a 

AIDS. Ela revela uma nova posição para o sujeito negro na sociedade. Diferente de 

Andrew, Miller é um advogado de causas trabalhistas, ou seja, ele não trabalha para 

nenhuma firma. O filme coloca uma personagem negra na situação subalterna em 

relação ao lugar da ação que envolve a advocacia e ao mesmo tempo como alguém 

que discrimina o outro quando, na narrativa, é colocado numa relação de 

inferioridade. 

 

Andrew: Posso me sentar?  
Miller: sim. 
Andrew: Obrigado! [Retira o boné e deixa a vista as manchas 
causadas pela AIDS]. Veja só, tem um bebezinho! 
Miller: [A câmera passa a ser Miller. O olhar dele é para as manchas 
em Andrew e para o toque dele nas coisas]. Sim, uma garotinha. 
Andrew: Uma garota? Meus parabéns. 
Miller: Ela tem uma semana. 
Andrew: Crianças são ótimas. 
 
 

[Diálogo retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A cena na figura 21 evidencia a forma como as pessoas se comportavam ao 

se deparar com alguém que possuía a doença AIDS. Grande parte da parcela da 

população na década de 1990 não sabia como ocorria de fato o contágio. Junto a 

esse desconhecimento, ainda havia toda uma relação de ocultamento das relações 

sexuais homoeróticas, reveladas por meio da AIDS. 
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Figura 22: Close-up. 

 
 

 

  
 

Na figura 22, há o recurso da câmera subjetiva e o close-up. O primeiro é 

utilizado por meio da personagem de Miller. Percebe-se que esta mantém um olhar 

de espanto no fotograma dois e nos fotogramas um, três e quatro há um olhar direto 

para as manchas que denunciam no corpo de Andrew a sua enfermidade. São as 

marcas e o corpo deteriorado que revelam a doença e as práticas sexuais da 

personagem Andrew, provocando medo e preconceito. 

 

Miller: Quer processar Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow& Brown? 
Andrew: Correto. E procuro um advogado. 
Miller: Continue. 
Andrew: A versão deles: perdi a cópia de uma queixa importante. 
Quer ouvir a minha? 
Miller: Com quantos advogados já falou? 
Miller: Nove. 
Miller: Continue. 
Miller: Na noite anterior ao encerramento do prazo revisei a queixa e 
deixei uma cópia sobre a minha mesa. No dia seguinte, ela tinha 
sumido. O arquivo sumiu. Misteriosamente, o arquivo de texto no 
meu computador sumiu. Milagrosamente, a cópia foi localizada no 
último minuto e enviada ao tribunal a tempo. Mas, no dia seguinte, fui 
chamado para uma reunião. Todos os sócios me esperavam.  
Charles: Olá, Andy, aproxime-se. Feche as cortinas, por favor. 
Venha, venha [Andrew foi demitido]. 
Miller: Escondeu a sua doença? 
Andrew: Correto. 
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Miller: Explique como se eu tivesse 2 anos, porque há algo aí que 
não entra na minha cabeça dura. Não tinha obrigação de avisá-los 
dessa doença fatal e contagiosa? 
Andrew: Isso não vem ao caso. Desde minha admissão até o dia em 
que fui demitido servi a meus clientes de forma completamente 
excelente. Ainda poderia estar fazendo isto hoje! 
Miller: E, para não despedi-lo só por ter AIDS quiseram fazer você 
parecer incompetente e armaram tudo. É isso que você alega? 
Andrew: Correto. Fui sabotado. 
Miller: Não boto fé, advogado. 
Andrew: Isso é muito decepcionante. 
Miller: Não acho possível processar. 
Andrew: É possível, sim. Se tem razões pessoais para... 
Miller: É isso mesmo. O motivo é esse. 
Andrew: Obrigado pela atenção, advogado. 
Miller: Sr. Beckett, lamento pelo que lhe aconteceu. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

Em toda a narrativa acima, na qual Andrew conta a forma como foi construída 

a sua demissão, Miller o questiona apenas em relação ao fato de ele ter ou não a 

obrigação de avisar aos sócios acerca de sua condição de saúde. Mesmo com as 

evidências fortes, ele não aceita o caso. E isso se deve ao fato de ele não confiar 

em gays, como expressa em vários momentos (no diálogo com sua mulher e no bar 

com os colegas advogados). Miller, antes de iniciar uma fala com Andrew, estava 

com outro cliente. Com este, ele conseguiu organizar uma defesa com poucos fatos, 

mas para o outro colega advogado não. A sua repulsa aos sujeitos gays fica mais 

evidente no diálogo que realiza com a esposa Lisa. 

Miller vai ao médico após falar com Andrew. O diálogo abaixo entre ele e o 

médico evidencia a desinformação em relação ao contágio da AIDS proveniente dos 

diversos discursos que foram anunciados na época de seu aparecimento, como é o 

caso já mencionado acerca da contaminação por meio de mosquito. 

 

Miller: Veja se Armbruster pode me receber. Iris, veja se ele pode. 
Íris: Quando? 
Miller: Hoje à tarde. 
Íris: Qual o problema? 
Miller: Não. Já, Iris. Com licença. 
Armbruster [médico]: O vírus HIV só é transmitido pela troca de 
fluidos corporais, ou seja, sangue, sêmen e secreções vaginais. 
Miller: Mas não estão descobrindo todo dia algo novo sobre essa 
doença? Hoje, você me diz que não há perigo, aí vou para casa, 
seguro meu bebê no colo e, daqui a 6 meses, descobrem uma 
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novidade, por exemplo, que você pode pegá-la através da roupa. O 
que vai fazer? 
Armbruster [médico]: Vamos tirar sangue. 
Miller: Por que "vamos" fazer isso? 
Armbruster [médico]: Joe, menino, conheço você desde criança e 
não estou nem aí para a sua vida particular. 
Miller: Não preciso fazer teste de AIDS, mas obrigado assim mesmo. 
Mande a conta para o escritório. Obrigado pelas informações. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

O diálogo proferido acima anuncia o desconhecimento que, após 10 anos da 

descoberta da AIDS, ainda havia sobre o contágio da doença, resquício da forma 

como ela foi anunciada pela mídia da época. Havia um medo e um pânico em torno 

dessa enfermidade que, consequentemente, segregava quem a possuía. Muitas 

famílias separavam os espaços e objetos da casa para os que a tinham, assim como 

também expulsavam de seu lar aquele que o infectava (a pessoa com AIDS). No 

filme aqui analisado, diferente de Meu querido companheiro (1989), a família da 

personagem de Andrew não o desampara. O ambiente familiar dele era organizado 

com base na ideia de conhecimento e ruptura com os conceitos pré-concebidos que 

afastavam as pessoas que tinham a doença do convívio do espaço privado (lar) e do 

lugar público (trabalho). Andrew não sofre com o isolamento familiar. Ele é 

construído na ação dramática como aquele que luta pelo não isolamento do espaço 

público, de sua atuação enquanto advogado e tem, na família, o apoio.  

Em contraposição à relação acima descrita, há o diálogo entre Miller e a 

esposa abaixo, que deixa evidente o preconceito dele em relação aos sujeitos 

homoeróticos e a questão inicial exposta por ele: não confiar em gays.  

 

Lisa: Você sente repulsa por gays. 
Miller: Não especialmente. 
Lisa: Sente, sim. Quantos conhece? 
Miller: E você? Quantos? 
Lisa: Um monte! 
Miller: Por exemplo? 
Lisa: Karen Berman, minha tia Teresa, meu primo Tommy, de 
Rochester, Eddie Meyers, lá do escritório Stanley, que está 
instalando nossos armários. 
Miller: A tia Teresa é gay? Aquele pedaço de mulher sensual é 
lésbica? Desde quando? 
Lisa: Desde que nasceu, acho. 
Miller: Cara! Certo, eu admito. Tenho preconceito contra 
homossexuais. Quando eles fazem a coisa deles, lá, será que não se 
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atrapalham? "Esse aí é o seu? É o meu?" Não quero ir para a cama 
com ninguém mais forte do que eu ou com mais pelos no peito. Pode 
me chamar de antiquado, mas me chame de homem. Além disso, só 
um homem sabe o quanto isso é nojento. 
Lisa: O homem das cavernas da casa. 
Miller: Sua boneca! Fique longe da tia Teresa [falando para a filha 
bebê]. 
Lisa: Joe, não fale assim com ela! 
Miller: Pense só. Os caras puxam ferro para parecer machos, mesmo 
sendo bichas. Não entendo isso. Estou sendo franco com você. 
Lisa: Sim, está. 
Miller: Certo. Minha pergunta é: aceitaria um cliente se você 
pensasse o tempo todo: "Não quero que ele me toque nem que 
respire perto de mim"? 
Lisa: Não se eu fosse você. 
Miller: É o que estou dizendo. Quê? 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A conversa acima descrita entre as personagens evidencia o menosprezo que 

Miller nutre acerca dos gays. Isso ocorre em decorrência do processo de construção 

de uma inferioridade e de uma submissão aos sujeitos homoeróticos em relação à 

heteronormatividade. Miller se coloca como um homem e, por ser tal, sabe o quanto 

são “anormais” as relações que se distinguem da heterossexualidade. Mais uma vez 

a personagem do advogado negro narra sua existência em termos de superioridade 

sobre os que mantêm relacionamentos amorosos e sexuais com pessoas do mesmo 

sexo. Essa é uma compreensão da sexualidade mediante a construção histórica e 

cultural proveniente do século XIX que medicaliza, classifica e patologiza os sujeitos 

dissidentes. Em diversas passagens do filme, Miller deixa transparecer o seu 

preconceito e escárnio aos gays, inclusive fazendo voz afemidada quando se refere 

a esses ou usando de termos pejorativos, como “bicha, viado, boneca, queima-

rosca, jóquei de minhoca, um entendido” – termos usados como ataque e injúria. 

Eribon (2008, p. 64) diz que “[...] a injúria é constitutiva da subjetividade 

homossexual”. Todos, de uma forma ou de outra, sofrem com ela, embora, em 

alguns casos, neguem-na e a coloquem de forma secundária na influência que pode 

exercer em suas vidas. As injúrias podem ser percebidas de diversas formas: na 

inflexão da voz, em um olhar de risos ou de ódio. É isso que recai sobre o dizer e o 

não dizer, sobre sair do armário e se assumir. No caso do filme aqui analisado, essa 

situação se apresenta nas diversas cenas em que a questão dos relacionamentos 
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gays são expostos por meio de piadas, ou descritos recorrendo a conteúdos 

pejorativos, como os que foram. 

De acordo com o exposto por Eribon (2008), pode-se dizer que a personagem 

de Andrew mantinha situações de uma “vida dupla” devido aos possíveis casos de 

injúria que sofreria no escritório de advocacia que trabalhava. É o que Goffman 

chama de reticências dos sujeitos que são estigmatizados, ou seja, eles criam “[...] 

verdadeiras relações de amizade como os ‘normais’ (por exemplo, no lugar de 

trabalho) para não terem de entrar no jogo das confidências, ou simplesmente se 

exporem a ser ‘descobertos’” (ERIBON, 2008, p. 66). 

Ainda se apoiando nas ideias de Eribon (2008), pode-se destacar que os 

sujeitos homoeróticos são expostos em determinadas situações de inferioridade. 

Isso ocorre devido ao fato de eles serem objetos do discurso dos outros no que se 

refere à sexualidade. Estes brincam com a situação dos gays e se aproveitam do 

seu lugar, traduzido como privilegiado na sociedade, para manter uma relação de 

subordinação e subalternização pela posição de nunca ter a necessidade de proferir 

acerca de sua heterossexualidade. 

Na figura 23, Andrew pesquisa, em uma biblioteca, sobre seu caso e é alvo 

de preconceito por parte de um funcionário e dos olhares de quem está próximo 

dele. Mais uma vez, o diretor do filme utiliza do close-up para aproximar o público da 

doença e das consequências sociais que ela produz, como o caso do prejulgamento 

que solidificou uma estratificação da população gay. Essa estratificação não 

segregou a comunidade homoerótica masculina em guetos, mas provocou um 

distanciamento nas relações sociais e um afastamento corporal, o que, nesse caso, 

se refere ao contato que não se queria ter com as pessoas que estavam acometidas 

pela enfermidade. 

 

Figura 23: O olhar e o isolamento. 
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No diálogo abaixo entre Andrew e o bibliotecário, fica claro que este está 

tentando retirá-lo do ambiente onde se encontram as pessoas consideradas 

saudáveis. O bibliotecário não o expulsa do espaço, mas busca colocá-lo em um 

local longe dos outros.  

 

Bibliotecário: Senhor. Este é o suplemento. Tem razão, ele menciona 
a discriminação a aidéticos. 
Andrew: Obrigado. Muito obrigado. 
Bibliotecário: Temos uma sala individual disponível. 
Andrew: Estou bem aqui, obrigado. 
Bibliotecário: Não ia ficar mais à vontade lá? 
Andrew: Não. Você ficaria mais à vontade comigo lá? 
 
 

Miller entra em cena e participa das buscas que Andrew está realizando para 

a sua defesa. No final da conversa proferida entre Miller e Andrew, há a leitura de 

um ato da Suprema Corte. Nele, há uma questão importante que precisa ser 

ressaltada: trata-se da morte social. A AIDS foi e é uma enfermidade que mata 
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socialmente. A pessoa que a contrai morre antes mesmo de seu corpo parar com 

suas funções vitais. O óbito é um fenômeno físico, porém na esfera sociocultural 

está intrinsecamente ligada aos significados que cada espaço imprime sobre ela. 

Assim, há uma fusão entre o biológico e o social/cultural. Com isso, o sujeito social 

se torna um ser ocultado pela sociedade e são retirados dele os direitos, como o 

direito ao trabalho. 

Com esse momento de interação entre as personagens dos advogados, há 

uma ruptura na atuação de Miller como um indivíduo homofóbico e preconceituoso, 

em relação à doença AIDS e pessoas gays, para um sujeito que dá seus primeiros 

passos em direção à produção de si por meio da construção da relação de amizade 

e respeito ao outro que lhe é diferente. Mesmo com esse momento acima, é 

importante ressaltar que Miller prima pelos direitos humanos e, por isso, mesmo não 

tendo ainda uma relação de amizade (construído ao longo do filme) e compressão 

em relação à vida de Andrew ser distinta da dele em termos de sexualidade, ele 

busca defendê-lo porque acredita que um direito foi violado e precisa ser reparado 

diante da justiça. Isso fica claro quando uma jornalista questiona Miller, sugerindo 

que ele tem uma opinião de que os gays devem ter tratamento especial. Nesse 

ponto, ele esclarece que não se trata de ter mais ou menos, mas de um direito 

violado. Há também a cena em um bar, quando alguns colegas estão questionando 

a sua sexualidade, já que está defendendo uma pessoa gay e ele diz: “Eu não gosto 

dessa gente, mas violaram uma lei”. Primeiramente há um processo jurídico, mas ao 

longo da película se transforma em uma discussão pelos direitos humanos, criado 

para proteger e preservar os seres humanos em suas interações sociais. Essa 

transformação de Miller é percebida por meio da relação de amizade e compreensão 

que vai emergindo entre as personagens. 

 
 

5.3 O tribunal 
 

Os sócios da companhia são intimados para o julgamento. Em uma conversa 

entre eles, há a fala de Charles: 

 

Charles: Andy trouxe a AIDS para o nosso escritório, para o nosso 
banheiro, para a droga do nosso piquenique familiar anual! Nós é 
que devíamos processá-lo. 
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[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 

 
 

Nessa passagem acima, percebe-se a força da morte social proferida pela 

AIDS. A partir do momento em que o sujeito que a tem possui é revelado, ele fica 

impossibilitado de manter qualquer tipo relação e contato com os que são 

considerados saudáveis. Veja-se que os espaços citados foram os banheiros, o 

escritório, a família. A enfermidade subvertia a família.  

Na fala que se segue e na figura 24, há um contraponto com o que é pensado 

pela personagem de Charles. Andrew tem uma família estruturada, que o apoia, que 

sabe de sua sexualidade e de sua enfermidade. Há uma fissura no discurso inicial 

de que as pessoas que tinham AIDS eram os sujeitos que estavam em guetos e que 

não tinham um grupo familiar organizado. 

 

Figura 24: A família 
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A cena inicial da figura 24 (os 12 primeiros fotogramas) é filmada por Miguel. 

Ninguém o vê. Só no final, quando estão todos sentados, ele se encontra ao lado de 

Andrew. Em nenhum momento da conversa com família Miguel fala, apenas faz 

gestos e sorrisos singelos. Essa personagem existe para dar suporte à construção 

de um sujeito gay forte, que, mesmo em meio à AIDS, mantém um relacionamento 

sério, trabalha, ganha causas e entra em uma grande briga judicial com a 

empregadora (firma de advocacia) que o demitiu.  

A conversa abaixo evidencia a relação diversa que a família de Andrew 

mantém com ele. Isso porque, na época em que o filme foi produzido, havia ainda 

uma segregação por parte dos familiares com os entes que tinham AIDS, ou seja, 

não havia apoio.  

 

Andrew: No julgamento, vocês vão ouvir coisas desagradáveis sobre 
minha vida pessoal. Haverá muita publicidade. Quero saber se 
concordam. 
Cunhada: Andy, quer que eu a segure? 
Andrew: Não, ela está bem aqui. 
Irmão 1: Acho muito legal você perguntar, Andy, mas isso é um 
assunto seu. 
Andrew: Obrigado, mano. 
Irmão 2: Você é meu irmão caçula, só isso importa. 
Irmã: Para ser franca, preocupo-me com mamãe e papai. Eles já 
sofreram muito, e pode haver dias difíceis pela frente. 



166 

Pai: Andy, do modo que estão enfrentando tudo isso, você e Miguel, 
com tanta coragem, não acho que alguém possa dizer algo que nos 
faça deixar de sentir um grande orgulho de vocês.  
Mãe: Não criei meus filhos para se calarem. Vamos e lute por seus 
direitos! 
Andrew: Eu amo todos vocês. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

Ainda acerca do diálogo acima, é válido reforçar a questão da ruptura com o 

filme Meu querido companheiro (1989), em que as relações familiares eram por 

laços de afinidade e não por consanguinidade. No caso do filme Filadélfia (1993), o 

núcleo familiar da personagem de Andrew lhe dá todo o apoio. Essa situação pode 

ser colocada como um caso em que há uma aceitação da família. É importante 

salientar que, em uma pesquisa realizada no ano de 1995 por Marie-Ange Schiltz, 

havia, em relação aos acometidos pela doença, 27% de aceitação do pai, 43% da 

mãe, 49% dos irmãos, 45% dos colegas de trabalho (nesse caso, para poucos e em 

regime de segredo) e 62% pela maioria dos amigos gays. Esses dados são 

relevantes para evidenciar a quebra que ocorre entre o segundo filme analisado 

nesta tese e o terceiro. O dizer e o não dizer à família são rompidos neste último 

filme. “Em todo caso, o que caracteriza o homossexual é que ele é alguém que, um 

dia ou outro, é confrontado com a decisão de dizer o que ele é, ao passo que um 

heterossexual não precisa fazer isso, já que presumidamente todos o são” (ERIBON, 

2008, p. 72). 

Passam-se sete meses. Chega o julgamento. Abaixo há a fala da advogada 

de acusação: 

 

Advogada Conine: Fato: Andrew Beckett está morrendo. Fato: 
Andrew Beckett está com raiva porque o seu estilo de vida, o seu 
comportamento imprudente encurtou a sua vida e, em sua raiva, em 
sua revolta, está partindo para o ataque e quer fazer alguém pagar. 
Obrigada. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

De acordo com o discurso inicial da advogada, ser gay está vinculado a um 

comportamento imprudente, sem responsabilidade que, consequentemente, 

desencadeia na contaminação com o vírus HIV e a doença AIDS que matou 



167 

milhares de pessoas, principalmente, na década de 1980 e início de 1990. A 

representação que é fornecida da personagem de Andrew é de alguém que 

imprudentemente adquiriu a enfermidade e, por isso, está com raiva e quer se 

vingar. É importante salientar que o fato de ele ter AIDS não era o ponto importante, 

na visão dos que o demitiram, mas sim seu comportamento sexual que o levou a 

isso.  

Fora do julgamento há várias pessoas protestando, a favor e contra, com 

cartazes e uma jornalista questiona Miller: 

 

Jornalista: Acha que gays devem ter tratamento especial? 
Miller: Claro que não! Estamos em Filadélfia, a cidade do amor 
fraternal, o berço da liberdade onde os pioneiros redigiram a 
declaração da independência e não me lembro de ter lido nela “todos 
os heterossexuais são iguais”. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A fala acima de Miller expressa uma questão crucial: a discussão não é 

acerca somente da doença, mas que ela foi adquirida por meio de relações sexuais 

entre pessoas do mesmo sexo. Para dar suporte a esse argumento, há a entrada de 

uma personagem heterossexual que pegou AIDS devido a uma transfusão de 

sangue em seu parto.  

 

Miller: Sra. Benedict, trabalhou na Walsh, Ulmer & Brahm junto com 
Walter Kenton?  
Sra. Benedict: Correto. 
Miller: Na época, Kenton sabia que os sarcomas em seu rosto eram 
causados pela AIDS? 
Sra. Benedict: Com certeza. Eu avisei a todos. 
Miller: E como ele a tratou depois disso? 
Sra. Benedict: Toda vez que me via, ficava com uma expressão 
peculiar. Eu a chamava de expressão “meu Deus” porque era como 
dizer: “Meu Deus, lá vem a aidética”. 
Miller: Obrigado. Sem mais perguntas. 
Advogada Conine: Sra. Benedict, como contraiu a AIDS? 
Sra. Benedict: Numa transfusão. Perdi muito sangue no meu 
segundo parto. 
Advogada Conine: Portanto, não houve um comportamento de sua 
parte que causasse a sua contaminação. Foi algo que a senhora não 
pôde evitar, correto? 
Sra. Benedict: Acho que sim. 
Advogada Conine: Obrigado. 
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Sra. Benedict: Mas não me considero diferente de outros que têm 
esta doença. Não sou culpada nem inocente. Só estou tentando 
sobreviver. 
Advogada Conine: Obrigado, Sra. Benedict. Sem mais perguntas no 
momento. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A fala da personagem Conine, acima, traz um elemento importante para a 

discussão: a questão do contágio da AIDS. A Sra. Benedict evidencia na trama que 

há pessoas heterossexuais com a enfermidade; todavia, a forma como se adquiriu 

foi por um erro médico. Veja-se que a advogada enfatiza que não contraiu a doença 

porque mantinha um comportamento inadequado, referindo-se à sexualidade de 

Andrew e a forma como ele a vivia. Para Conine, a personagem Andrew poderia ter 

evitado a AIDS se não tivesse vivido de forma promíscua a sua vida.  

Fala de um dos sócios no julgamento: 

 

Miller: O senhor é homossexual? 
Collins: O quê?! 
Miller: É, ou não é? Responda! O senhor é homo? É uma bicha, um 
veado, um jóquei de minhoca, uma boneca, um queima-rosca, um 
entendido? O senhor é gay? 
Advogada Conine: Protesto! 
Juiz: Ordem! 
Advogada Conine: Por que isso? O advogado agora ataca a sua 
própria testemunha? As preferências sexuais do Sr. Collins não vêm 
ao caso aqui! 
Juiz: Por favor, sente-se, Srta. Conine. Pode se aproximar, Sr. Miller? 
Poderia ter a fineza de explicar o que está havendo na sua cabeça? 
Eu não consigo imaginar.  
Miller: Excelência, todos neste tribunal estão pensando em 
preferências sexuais, opção sexual, chame como quiser. Quem faz o 
quê, com quem e como. Eles olham para Beckett, e pensam nisso. 
Olham para o Sr. Wheeler, para a Srta. Conine e até para Sua 
Excelência, e imaginam. Acredite, eu sei que estão olhando para 
mim e imaginando, então vamos abrir o jogo logo, assumir o que 
devemos assumir! Este caso não envolve só AIDS, não é? Então 
vamos falar do que este caso envolve, nossa repulsa, nosso ódio, 
nosso medo dos homossexuais e de como este clima de ódio e medo 
se traduziu na demissão deste homossexual em particular: o meu 
cliente Andrew Beckett. 
Juiz: Neste tribunal, Sr. Miller, a justiça é cega para questões de 
raça, credo, cor religião e preferências sexuais. 
Miller: Com todo o respeito, Excelência, não vivemos neste tribunal, 
vivemos? 
Juiz: Não, não vivemos. 
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[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 

 
 

A fala de Miller, acima, no tribunal, é o momento de esclarecimento acerca da 

forma como as pessoas gays eram tratadas na época, principalmente as que 

estavam acometidas com o vírus do HIV e a doença AIDS. Miller diz que a questão 

não é simplesmente a enfermidade, ou ele tê-la omitido, mas sim o fato de Andrew 

ser gay. Nesse caso, ele evidencia todos os medos e ódios que as pessoas ditas 

comuns têm em relação aos sujeitos homoeróticos. Essa cena mostra o corte real na 

discussão fílmica, descortinando a repulsa dos “normais” aos “anormais”, que 

expulsa esses do convívio social, do trabalho, das relações sociais. Esse momento 

foi filmado com um plano americano de Miller, que fala para a câmera apresentando 

o caso aos que estão no julgamento e ao público. Ele enfatiza que o que está 

ocorrendo é um julgamento moral que é realizado acerca da sexualidade desviante e 

estigmatizada de Andrew. Nos Estados Unidos da América, o gay, “[...] apesar da 

conquista recente de certos direitos civis, continua sendo um marginal, um sem-

lugar, um terceiro sexo, fragilizado e vulnerável a culpabilização” (TRONCA 2000, p. 

215). 

Walter, sócio que percebeu a mancha na testa de Andrew, dá seu 

depoimento: 

 

Miller: Quantas semanas passavam no mar sem paradas? 
Walter: Variava de duas semanas a alguns meses. 
Miller: Havia mulheres a bordo? 
Walter: Não quando eu servi à marinha. 
Miller: E, durante essas longas viagens, meses no mar sem mulheres 
com centenas de jovens robustos trabalhando duro no auge de sua 
força vital, apetites e desejos naturais e hormônios que Deus lhes 
deu, acontecia algo? 
Walter: Algo? O quê? 
Miller: Dois marinheiros fazendo troca-troca na estiva. 
Advogada Conine: Protesto. 
Juiz: Sr. Miller. 
Walter: Havia um sujeito assim. 
Advogada Conine: E o meu protesto, excelência? 
Juiz: Continue, Sr. Miller. 
Walter: Havia “um sujeito assim”? 
Miller: Ou seja, um homossexual? 
Walter: Ele andava nu pelos alojamentos, tentando chamar a 
atenção. Dava nojo. Estava destruindo nossa moral, então o 
notificamos de que não aceitávamos aquilo. 
Miller: Como? Por escrito? 
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Walter: Enfiamos a cabeça dele numa privada usada. 
Miller: Ensinaram-lhe uma lição, não é? 
Walter: Ensinamos. 
Miller: Como a que ensinaram a Beckett. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A personagem Walter é um das que representam a face do preconceito e de 

sua manifestação em forma de violência física. No caso acima, coloca-se que ele foi 

marinheiro; com isso, traz para a discussão a questão de o estereótipo do 

marinheiro ser gay. Veja-se que a forma achada para devolver a moral ao espaço, 

que estava sendo rebaixado por atos não aceitáveis, foi usando a violência física.  

Após esse momento, há um corte para uma festa promovida por Andrew. 

Esse momento favorece a percepção da complexidade da personagem de Miller. Ele 

já está se transformando, mudando seu preconceito para conhecimento. Vai à festa, 

conversa com os amigos gays de Andrew. 

 

Figura 25: A festa e dois marinheiros. 

 
 

 

  
 

Após a festa, Andrew escuta o motivo dos preconceitos que Miller nutre pelos 

gays: 

 

Andrew: Parabéns, advogado. 
Miller: Parabéns? 
Andrew: Sobreviveu à sua, presumo, primeira festa gay intacto. 
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Miller: Quando se é criado como eu e a maioria das pessoas neste 
país não se ouve falar muito de homossexualismo ou estilos de vida 
alternativos. Quando criança, você ouve que as bichas são 
esquisitas, que se vestem como as próprias mães, que têm medo de 
brigar, que pegam garotinhos e só pensam em tirar as suas calças. 
Isso resume o que se pensa por aí, se quer saber. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A fala acima deixa em evidência o caráter das construções sociais, feitas com 

base em verdades ditas imutáveis. Mas, elas não são, pois, a personagem de Miller, 

que de início tem preconceito e medo em relação a Andrew, no que se refere à 

sexualidade e à doença respectivamente, passa a não ter mais temor. Miller está 

representando algo comum na cultura ocidental, que é a construção da imagem do 

gay como alguém esquisito, que corrompe a sexualidade dos meninos, explorando-

os de forma sexual. 

Acerca da elaboração e reelaboração de estereótipos, Silva (2000, p. 54) 

evidencia que é uma 

 

[o]pinião extremamente simplificada, fixa e enviesada sobre atitudes, 
comportamentos e características de um grupo cultural ou social que 
não aquele ao que se pertence. O etnocentrismo, o racismo, o 
sexismo, a homofobia baseiam-se, todos, em grande parte, na 
produção e reprodução de estereótipos sobre respectivos grupos 
sociais atingidos por essas atitudes tendenciosas. 
 
 

Essas opiniões e a sua difusão acabam construindo formas de representação 

estereotipadas aos sujeitos homoeróticos que, consequentemente, recaem como se 

fossem uma identidade única, como se todos tivessem somente essa maneira de 

ser. Por isso, faz-se importante afirmar que há diversas formas de ser gay na 

contemporaneidade, assim como há múltiplos delineamentos acerca de como ser 

heterossexual. Considere-se, então, o depoimento de Andrew: 

 

Advogada Conine: O senhor disse há pouco que aspirava a ser como 
a pessoa de espírito aventureiro, correto? 
Andrew: Eu disse algo assim. 
Advogada Conine: O senhor corre riscos? 
Andrew: No meu trabalho? Sim. Riscos calculados. É necessário. 
Advogada Conine: A sua médica lhe disse para tomar cuidado com a 
estafa, já que o excesso de trabalho cansativo e estafante poderia 
danificar seu sistema imunológico e acelerar a doença? 
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Andrew: Minha médica mencionou o impacto que a AIDS...  
Advogada Conine: Perdão. 
Andrew: Minha médica mencionou o impacto que a estafa teria. 
Advogada Conine: Já esteve no Cine Teatro Stallion, na rua 21? 
Andrew: Eu estive, eu estive naquele local três vezes na vida. 
Advogada Conine: Que tipo de filme é exibido lá? 
Andrew: Filmes gays. 
Advogada Conine: Filmes gays pornográficos? 
Andrew: Sim. 
Miller: Protesto. 
Advogada Conine: Tais perguntas são vitais para o aspecto da 
credibilidade. 
Juiz: Vamos ver para onde isso vai. Continue, advogada. 
Advogada Conine: Homens fazem sexo entre eles naquele local? 
Andrew: Alguns. 
Advogada Conine: O senhor fez sexo ali? 
Andrew: Sim, uma vez. 
Advogada Conine: Quando? Aproximadamente em que ano foi isso? 
Andrew: Acho que foi em 1984 ou 1985. 
Advogada Conine: O senhor sabia então que havia uma doença fatal 
chamada AIDS que podia ser transmitida pela atividade sexual? 
Andrew: Eu tinha ouvido falar de alguma coisa da “peste gay”, do 
“câncer gay”, mas não sabia como era transmitida nem que era fatal. 
Advogada Conine: Quer fazer uma pausa? 
Andrew: Não, mas gostaria de beber água. 
Juiz: John, traga um copo d'água, por favor. 
Advogada Conine: Enquanto esteve na Wyant Wheeler, fez todo o 
possível para esconder que era um homossexual ativo, correto? 
Andrew: Incorreto. Nunca menti a respeito.  
Advogada Conine: Os homossexuais, com frequência, precisam 
ocultar a própria sexualidade, não é? 
Andrew: Em certas circunstâncias. 
Advogada Conine: Não é verdade que viveu fingindo ser o que não 
era a tal ponto que a arte do disfarce e da desonestidade... 
Miller: Protesto! 
Advogada Conine: Retiro a pergunta. Sr. Beckett, estava vivendo 
com Miguel Álvarez em 1984 ou 1985, quando teve o seu encontro 
sexual anônimo no cinema pornô? 
Andrew: Sim. 
Advogada Conine: Então poderia tê-lo contaminado, correto? 
Andrew: Miguel não foi contaminado. 
Advogada Conine: Não respondeu à pergunta. Poderia ter 
contaminado o Sr. Alvarez? 
Andrew: Sim. 
 
 

[Retirado do filme Filadélfia (1993)] 
 
 

A personagem de Conine questiona se Andrew frequentava cinema gay e o 

que se fazia nele. Diante da resposta dada, busca-se construir uma imagem 

negativa da personagem com base na vivência de sua sexualidade antes e mesmo 

durante a união com Miguel. Isso ocorre mesmo Andrew demostrando a todo o 
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instante que vive de acordo com as normas heterossexuais, ou seja, que se firmou 

em um relacionamento monogâmico. De acordo com Goffman (2017, p. 11), “[a] 

sociedade estabelece os meios para categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas 

categorias”. 

Nessa passagem, a advogada Conine coloca a sexualidade homoerótica 

ligada ao disfarce e à desonestidade, buscando com isso rebaixar a atuação da 

personagem Andrew. Por muito tempo, as práticas sexuais que divergem da norma 

são, em muitas situações, escondidas, pois são estigmatizadas, estereotipadas, da 

mesma forma que correm perigo. Há um grande avanço nos índices de homofobias, 

que recaem sobre violência simbólica e física que, em muitos casos, levam à morte 

do sujeito. 

Mesmo havendo a construção de uma imagem negativa da personagem 

Andrew, este ganha a causa. O julgamento termina. Ele é indenizado pelos danos 

causados por sua demissão e morre na mesma noite. Veja-se que ele é 

recompensado, no filme, com a vitória em cima dos que o demitiram, mas mesmo 

assim morre. Finaliza a sua vida lutando contra os prejuízos morais e financeiros 

que a doença AIDS, em conjunto com sua sexualidade, provocou em sua vida. Já 

Miller finaliza a sua atuação completamente transformado. Isso fica evidente com a 

sua ida ao hospital para visitar Andrew, demonstrando afeto e carinho com seus 

familiares. 

A visibilidade gay é representada no filme por meio da história de amor entre 

duas pessoas do mesmo sexo, que mantêm um relacionamento monogâmico, sendo 

que uma está com AIDS. É importante atentar para o fato de que essa enfermidade 

colocou um fim na perspectiva da revolução sexual, no sentido de que não se podia 

mais viver a sexualidade sem ter a obrigatoriedade de manter sobre si e sobre os 

outros uma vigilância. Nesse momento, a indústria cultural pôde se colocar como 

liberal e tolerante, pois “[...] tendo a AIDS apagado o horizonte da revolução total dos 

instintos, a sociedade de consumo pode demonstrar sua tolerância para com os 

homossexuais, e até casamentos gays são agora oficiais sem causar terremotos” 

(NAZÁRIO, 2007, p. 104).  

Diante do contexto de discussão do filme analisado neste capítulo, 

evidenciou-se algumas transformações que a AIDS propiciou na forma como o gay é 

entendido na sociedade (norte-americana). Em Filadélfia se percebe a luta de uma 
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personagem pelos direitos humanos que lhe foram negados dentro do ambiente de 

trabalho. Nesse aspecto, a batalha por visibilidade, por ser um cidadão se situa na 

individualidade de uma personagem gay. Mais uma vez a doença é motivo de luta 

particular e não universal. A enfermidade é uma questão social por isso necessita de 

políticas públicas de saúde e de educação. Ela atinge a população mundial, não se 

limitando a sexualidade, a raça e a classe social menos abastada. Por meio do 

panorama da visibilidade homoerótica nos três filmes, cabe trazer os seguintes 

questionamentos como forma de fechar esta tese: Qual a relevância desse debate? 

Qual a atualidade do tema ser discutido dentro do cinema? Diante das análises se 

percebeu que por mais que a sexualidade seja um tema presente nos meios de 

comunicação há ainda uma recorrência nos preconceitos e violências. Isso se 

evidencia diante dos números altos de mortes de pessoas LGBTs no mundo e no 

Brasil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A verdade não quer deuses a seu lado. – A fé na verdade 
começa com a dúvida em relação a todas as “verdades” 
até então acreditadas (NIETZSCHE, 2008, p. 23). 

 
 

A pesquisa teve por finalidade realizar uma investigação etnográfica e uma 

análise de discurso de três obras cinematográficas norte-americanas: Parceiros da 

noite (1980), Meu querido companheiro (1990) e Filadélfia (1993). Recorreu-se a 

esses filmes com o propósito de avaliar como foi construída a visibilidade 

homoerótica masculina nas épocas assinaladas pelo contexto histórico, cultural, 

político e econômico nos quais as obras se encontravam imersas. A tese refletiu 

acerca da construção da visibilidade gay no cinema antes, durante e depois do 

descobrimento da AIDS, entendida como uma experiência social e cultural que 

estigmatiza os sujeitos gays. 

À guisa de conclusão, torna-se relevante evidenciar que esta investigação 

efetua uma contribuição para as pesquisas que buscam realizar análises em torno 

de filmes, assim como demonstrar a atualidade do debate em torno da relação 

homoerotismo e AIDS. Com isso, verificou-se significativo a percepção de que a 

cultura e seus produtos – por exemplo, o filme – não estão fora das interações entre 

as outras instâncias como a ideologia, a política e a economia. Sendo, portanto, 

espaços investigativos. Ficou perceptível que a avaliação reflexiva em torno de uma 

obra cinematográfica precisa ser realizada com base em seu contexto histórico. 

Esse elemento permite interpretações para além do que está evidenciado nas 

interações sociais cotidianas. Esta perspectiva se sobrelevou neste trabalho por 

meio da ênfase que é fornecida à AIDS como sendo algo do indivíduo. Uma 

proposição que suscita um esvaziamento no debate acerca da questão pública e 

social da doença no mundo. Em termos ideológicos, esse discurso sobre a 

enfermidade, provoca a exigência de uma moral sexual para as relações 

homoeróticas. Politicamente, há um descaso com a população atingida pela 

enfermidade que se deveu, principalmente, ao pouco ou quase nenhum gasto 

público com pesquisas e políticas públicas de enfretamento da AIDS. 

Cada capítulo esclarece perfis diferenciados para as personagens 

homoeróticas. O primeiro traz as escolhas metodológicas tomadas para a produção 

deste trabalho. O segundo elucida o debate acerca da visibilidade homoerótica 
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masculina em torno do filme Parceiros da noite (1980). Nessa obra emerge uma 

personagem anônima (sem nome), localizada em uma ordem social diferente da 

esboçada pela heterossexualidade. O terceiro e o quarto capítulos apresentam uma 

nova forma de visibilidade. Meu querido companheiro (1990) e Filadélfia trazem o 

sujeito gay pela lente da AIDS. 

Mediante a análise desses três filmes, constatou-se a importância de manter 

sempre presente o debate sobre a maneira como a visibilidade gay é operada nas 

relações sociais. Isso porque mesmo com as discussões sendo maiores em torno da 

sexualidade, questão explícita nos meios de comunicação, por exemplo, há ainda a 

continuação dos preconceitos, os quais recaem em violências simbólicas e, 

principalmente, físicas. 

A respeito desse segundo aspecto os números fornecidos pelo Grupo Gay 

da Bahia (GGB)54, são bastante elucidativos revelando esta defesa pela insistência 

de debates contínuos. Matam-se mais pessoas gays no Brasil, hoje, do que em 

países do Oriente e África, onde se tem, inclusive, pena de morte para os sujeitos 

que mantêm relações amorosas e sexuais com pessoas do mesmo sexo, como é o 

caso do Sudão, Iêmen, Arábia Saudita, entre outros. No Brasil, a cada 25 horas uma 

pessoa LGBT é morta. “Dos 343 assassinatos registrados em 2016, 173 das vítimas 

eram homens gays (50%), 144 (42%) trans (travestis e transexuais), 10 lésbicas 

(3%), 4 bissexuais (1%), incluindo na lista também 12 heterossexuais, como os 

amantes de transexuais (T-lovers)55”. 

A imagem cinematográfica foi relevante nesta investigação devido a 

possibilidade de fornecer elementos outros que o texto escrito nem sempre dá conta. 

As luzes, as cores, as sombras, os enquadramentos, os cortes foram primordiais 

para fornecer sustentação às análises da realidade social do homoerotismo. Diante 

da linguagem visual os sentidos puderam ser investigados em diversos ângulos, 

além dos diálogos (textuais). A imagem extrapola esses últimos, porque ela se 

integra com a subjetividade do escritor e do leitor/espectador. Cada pessoa lerá de 

forma diferente, conforme sua visão de mundo, o que ainda propicia novas 

                                                           
54 O Grupo Gay da Bahia (GGB) é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos 
homossexuais no Brasil. Fundado em 1980, registrou-se como sociedade civil sem fins lucrativos em 
1983, sendo declarado de utilidade pública municipal em 1987. Definição retirada do site: 
<http://www.ggb.org.br/ggb.html>. Acesso em: 02 de julho de 2017. 
55 Dados retirados do site: <http://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/numero-de-mortes-de-lgbts-
bate-recorde-em-2016-bahia-teve-32-homicidios/>. Acesso em: 02 de julho de 2017. 
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possiblidades de leitura, deixando a produção da pesquisa aberta para outros 

olhares além do que foi proposto. 

Nesse sentido, dentro da busca por compreender a construção da 

visibilidade gay em produções fílmicas e da constatação de que a 

heteronormatividade a atravessa, ficou perceptível outras nuances. Constatou-se 

que há assuntos que ficam ofuscados, como o descaso da gestão Ronald Reagan 

(regida pelo enfraquecimento das políticas públicas e sociais em prol do mercado 

global capitalista) que ocorreu em meio a descoberta da AIDS e do aumento dos 

casos devido a inexistência de políticas públicas voltadas para a prevenção e a 

assistência às pessoas doentes. Isso se evidencia mais ainda quando se olha para 

as duas últimas películas analisadas e se vislumbra a individualização da questão 

social AIDS. Portanto, há uma aparente grande difusão de informações, quando, na 

verdade, se percebe que essas foram feitas de uma forma equivocada, o que ajudou 

no aumento dos números de pessoas infectadas e doentes. 

Foi relevante trazer o cinema como espaço de investigação, pois, mediante 

ele pôde-se evidenciar as relações históricas e ideológicas que permeiam a 

produção da obra, das personagens e das interações sociais no campo e no 

extracampo se relacionando de forma mútua. Tem-se, dessa forma, a importância 

da análise fílmica em termos sociológicos. Assim como foi possível atentar para a 

atualidade do debate em torno de filmes como Moonlight – sob a luz do luar (Barry 

Jenkins, 2016) e 120 batimentos por minuto (Robin Campillo, 2017). 

Moonlight – sob a luz do luar trata da busca por si. A obra cinematográfica 

traz uma pessoa negra, com uma mãe viciada e com a figura paterna projetada em 

um traficante, Juan. No filme quem está no lugar marginal é mais uma vez o gay em 

sua trajetória de descoberta, que agora carrega a luta enviesada também com as 

questões étnicas e de classe. É nesse meio cheio de construções de masculinidades 

e violências que a personagem de Chiron se acha e se descobre. Um lugar 

marginalizado pela sociedade como era o gueto em Parceiros da noite. Essa 

correspondência entre as obras ocorre mesmo sendo elaboradas em contextos 

históricos diferenciados, evidenciado a persistência dos preconceitos relacionados 

às pessoas gays. Moonlight foi produzido em um momento marcado por mudanças 

no cenário político e social norte-americano. Em 2016 o país era governado pelo 44º 

presidente, Barack Obama. Um dirigente que além de buscar melhorias no combate 

à recessão e ao desemprego, promoveu reformas na saúde, construiu uma ponte de 
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aproximação com Cuba e manteve um apoio pessoal a legalização do casamento 

gay. Fato ocorrido em junho de 2015, quando a Suprema Corte declarou que a 

Constituição garante o direito para os casais formados por pessoas do mesmo sexo. 

Já o segundo filme, 120 batimentos por minuto, evidencia, de forma 

abrangente e profunda, o universo de funcionamento do ACT UP56. Nele se tem as 

lutas empreendidas pelo grupo frente ao poder público e as indústrias farmacêuticas 

na década de 1990 na França, da mesma forma que mostra a sobrevivência das 

personagens diante da AIDS. O filme traz o cenário da indiferença do governo de 

François Maurice Adrien Marie Mitterrand (1981-1988/1988-1995) e da relutância da 

indústria farmacêutica em disponibilizar a todos, possíveis soluções em um momento 

que havia poucas opções para as pessoas com a sorologia positiva. 

A época em que o filme se passa retrata o momento em que o básico de 

hoje não existia, como agulhas descartáveis e preservativos. Tudo isso era motivo 

de luta, porque a AIDS era considerada uma doença do gueto gay. As ações do 

grupo presente na obra cinematográfica evidenciam a formação de organizações 

lutando em busca de ações públicas negadas pelo governo. Nota-se com essa 

produção uma mudança na ênfase que é dada, por exemplo, em Meu querido 

companheiro. Nesse se percebe o surgimento tímido de ONGs voltadas a 

informação acerca do contágio da doença, algo que é passageiro no filme e que não 

aparece em Filadélfia. Isso expressa o esvaziamento da discussão do público e do 

social em torno da enfermidade nas produções cinematográficas norte-americanas. 

120 batimentos por minuto amplia o debate da necessidade da luta organizada, 

esclarecendo que fazer barulho é relevante para a comunidade ser ouvida, mas 

também necessário para minimizar os preconceitos cristalizados. 

Esses dois filmes atestam a atualidade do debate aqui construído. 

Mostrando, principalmente, que embora haja formas de informação, a comunicação 

não tem sido efetiva. Haja vista que há uma ampliação nos números de violências 

em relação às pessoas gays, como foi exposto acima e uma elevação dos números 

de indivíduos acometidos pelo HIV/AIDS. Isso está diretamente ligado a falta de 

políticas públicas de educação que se restringem a momentos específicos, como o 

carnaval. No Brasil, de acordo com o UNAIDS, houve um aumento de 3% dos casos 

                                                           
56 ACT UP (AIDS-coalização para desencadear o poder). Organização sem fins lucrativos 
internacional fundada em 1987 em New York, que discutia e realizava atos públicos acerca dos 
impactos da AIDS, das pesquisas em relação ao tratamento e do preconceito em relação às pessoas 
gays. 
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de infecção entre 2010 e 201757. Já no Rio Grande do Norte houve também um 

crescimento entre os jovens com faixa etária de 20 aos 34 anos. Alguns 

especialistas da área58 expressam que esse aumento se deu, principalmente, devido 

ao tratamento que torna a AIDS uma doença crônica, como a diabetes. Com isso se 

perdeu o medo de contraí-la. 

Diante do contexto da atualidade tem-se ainda a edição da revista Época de 

dois de abril de 2018. A capa traz uma pílula azul e a seguinte frase: “A outra pílula 

azul. O novo medicamento que está fazendo os gays abandonar a segurança da 

camisinha”. Essa abordagem gerou uma série de críticas advindas da população gay 

e do Ministério da Saúde. Dentre elas está a questão do reforço de estigmas 

construídos no início da descoberta da doença, quando essa era associada somente 

aos sujeitos homoeróticos masculinos. Nesse sentido, percebe-se o quanto na 

atualidade há fortes resquícios dos discursos pronunciados na década de 1980. 

Mesmo se passando mais de 30 anos desde a emergência da enfermidade tem-se 

ainda a ligação da AIDS à comunidade gay. 

Em face do exposto é importante destacar que a disseminação global da 

epidemia e a organização da sociedade civil em busca de acesso à informação, a 

verbas para a realização de pesquisas, assim como de novos medicamentos e a 

possibilidade de alargar a discussão sobre outros temas que corroboram com a 

AIDS (como sexualidade, morte, uso de drogas ilícitas, dentre outras) oportunizou 

benfeitorias. Por exemplo, a inserção e a participação de pessoas infectadas pela 

doença em congressos médicos e em comissões de governo que estavam ligadas 

ao controle da doença ajudou na mudança de visão acerca de que todos eram 

passíveis de adquirir AIDS. Portanto, são relevantes a construção e a manutenção 

por parte do poder público de grupos organizados em prol da discussão acerca da 

enfermidade e de sua separação nas relações afetivas para que, assim, não se 

continue com um quadro de debate focado na individualidade, quando se tem uma 

questão social. 

Diante desse panorama, há a morte. Ela está presente em todos os três 

filmes analisados. Todavia, ela se manifesta de forma diferente. Em um primeiro 

momento, essa faz parte de um mundo de suspense e rodeada por assassinatos – 

                                                           
57 Dados retirados do site: https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2017/07/casos-de-aids-
aumentam-3-no-brasil-alerta-onu.html>. Acesso em: 22 de fevereiro de 2018. 
58 Ver: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/rn-registra-crescimento-de-aids/331476>. Acesso em: 
22 de fevereiro de 2018. 
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Parceiros da noite (1981). Já nas duas últimas obras apreciadas – Meu querido 

companheiro (1989) e Filadélfia (1993) – ela emerge por meio da ideia de 

higienização da sociedade, na qual a enfermidade é usada para limpar o que não 

está em acordo com os padrões expressos como normais referente à sexualidade. 

Esse discurso se alia ao que institui aos corpos e práticas sexuais e afetivas que 

respeitam o projeto de utilidade e de rentabilidade proposto pela ordem do consumo 

e das relações de trabalho pregadas pelas sociedades neoliberais (BUTLER, 2003). 

Tem-se, com isso, uma relação íntima entre a moral e a economia, que constroem 

uma inclusão de sujeitos agora traduzidos em uma identidade que lhe é segura e 

reconhecível pela sociedade, pois esses estão comprometidos com a cidadania e 

vivendo sob a égide das normas heterossexuais. 

Mesmo havendo o atravessamento das normas regulatórias da 

heterossexualidade, há sempre espaços para resistência e locais para a 

manifestação de outras formas de opressão, subalternização, por exemplo, a étnico-

racial do filme Filadélfia, as quais, muitas vezes, ficam ocultas e se passam como 

uma distração apenas. Entretanto, por meio de uma reflexão alicerçada no contexto 

social, cultural, histórico, econômico e político, pôde-se perceber e evidenciar essas 

nuances mascaradas, que são afetadas pela ideologia dominante da realidade social 

investigada. 

À vista das discussões realizadas nos capítulos desta tese se constatou a 

hipótese de que a visibilidade operada nos três filmes é manipulada pelo padrão 

moral da heteronormatividade. Identificou-se, portanto, que a base de entendimento 

do perfil da personagem gay revela uma aceitação do homoerotismo a contar do 

instante em que há um deslocamento de um espaço de atuação marginal, presente 

em Parceiros da noite (1980), para locais de apresentação não periféricos e com a 

apropriação de características da heterossexualidade, como é o caso de Meu 

querido companheiro (1989) e Filadélfia (1993). Diante das análises foi também 

possível alargar a hipótese e compreender que há outras nuances em torno das 

obras cinematográficas e o contexto, como a indiferença dos governos dos EUA nas 

análises dos dois últimos filmes frente a questão social AIDS. Assim como da 

atualidade do desinteresse dos gestores em manter políticas públicas educacionais 

mais abrangentes e pontuais em relação ao contágio da doença, aos estereótipos e 

aos estigmas que a mesma carrega. 
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Nesse sentido, esta tese permitiu uma problematização de questões sociais 

que podem ser refletidas com base nas ideias que são disseminadas por um filme. O 

uso da linguagem do cinema provoca a interpretação de significados múltiplos 

acerca da realidade, convocando sentidos do real. Nesse caso, as obras analisadas 

se apresentam como locais de manifestação de conteúdos que são expostos em 

detalhe. A interpretação de filmes é uma ferramenta para a compreensão do social 

por diferentes níveis. A obra cinematográfica é um documento histórico, um quadro 

que possibilita compreensões de uma época, dos agentes sociais de seu tempo, 

assim como permite a reflexão sobre a atualidade do debate. Já a linguagem do 

cinema revela realidades de sentidos, que proporciona ao sociólogo um vislumbre 

das ações dos sujeitos sociais. 

Estas reflexões permitiram um entendimento do diálogo entre cinema e a 

compreensão da realidade. A linguagem cinematográfica apreciada nos objetos de 

análise desta investigação denota sentidos e conflitos sociais importantes para a 

interpretação das relações cotidianas do passado e do presente. 

Se baseando nas ideias de Bakhtin (2011) e Silva Júnior (2016), tem-se que 

mediante essa forma de representação da realidade, os indivíduos percebem a 

imagem, objetivando manter um relacionamento com ela. Isso coloca o espectador 

em uma situação de participante da construção. Esse novo sujeito que emerge cria 

um olhar renovado sobre a realidade, que permite a recriação de lugares que não 

existiam, os quais são realocados e socializados com os demais sujeitos sociais. O 

cinema torna visível o conjunto de significações que circunscreve os indivíduos. Um 

espelho de sentidos e significados da sociedade, que se reconstroem mutuamente 

por meio das reflexões dos sujeitos sociais diante do cotidiano.  
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Título no Brasil: Parceiros da noite 
Título original: Cruising 
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Ano: 1980 
Duração: 106 minutos 
Direção William Friedkin 
Roteiro: William Friedkin e Gerald Walker (argumento) 
Gênero: Policial/Drama 
Elenco: Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, entre outros. 
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Ano: 1989 
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Diretor: Norman René 
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