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RESUMO 

 

No presente trabalho, investigamos a construção dos corpos e a inversão dos papéis binários 

de gênero, masculino e feminino, presentes no filme Boi Neon. Nesse contexto, homens e 

mulheres apresentam posturas que desviam do gênero que lhes é socialmente atribuído. 

Buscamos, para tanto, considerar as contribuições de Butler (2003), Louro (2001; 2008; 2011; 

2013; 2016) e Preciado (2002; 2011) para averiguar como se dá a construção de gêneros nos 

corpos, numa abordagem que parte da Teoria Queer. Também utilizaremos conceitos 

propostos por Del Río (2008), sobre performance, e Deleuze e Guattari (2000), em sua análise 

sobre devir-animal, que serão utilizadas para a análise dos personagens representados no 

filme. Boi Neon, filme cuja proposta se encaixa no que chamamos de Cinema Queer, traz uma 

narrativa que se passa em meio ao sertão nordestino, na qual os personagens são inconstantes 

em sua condição de performar o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, em linhas de 

fuga para o contexto de opressão de gênero, que se dá na performance que seus corpos 

estabelecem em relação a elementos da natureza. 
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ABSTRACT 

 

In this present work, we investigate the construction of the bodies and the inversion of the 

binary gender roles, masculine and feminine, present in the film Boi Neon (2015). In this 

context, men and women performs positions that deviate from their socially attributed gender. 

Therefore, we consider the contributions of Butler (2003), Louro (2001; 2008; 2011; 2013; 

2016) and Preciado (2002; 2011) to investigate the construction of gender in the bodies, in an 

approach that starts from Queer Theory. We will also study the concepts proposed by Del Río 

(2008) on performance and Deleuze and Guattari (2000) in their analysis on Animal Devir, 

which will be used to analyze the characters represented in the film. Boi Neon, a film whose 

proposal fits into what we call Queer Cinema, brings a narrative that takes place in the middle 

of the northeastern backlands, in which the characters are inconstant in their condition of 

performing what is suposed to be a man and what it is to be a woman, in lines of flight to the 

context of gender oppression, which occurs in the performance that their bodies establish in 

relation to nature. 

 

Keywords: Boi Neon, Body and Gender, Queer Cinema. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos numa sociedade em que identidades são construídas através de discursos 

culturais e sociais, submetidos a disciplinas incessantes que normatizam os corpos a compor 

um panorama que se restringe a dois gêneros, masculino e feminino. Numa sociedade repleta 

de imagens que reforçam modelos e padrões que moldam esses sujeitos, o cinema é um 

território que permite um campo complexo de representações, com referências aos corpos e 

seus contextos que permitem uma leitura que associe arte e política.  

Os estudos sobre o universo cinematográfico contemporâneo se debruçam de forma 

contextualizada pelo mapeamento de identidades culturais e nacionais. Como não poderia ser 

diferente, também há o recorte em torno do gênero, raça e classe, questões estruturais que 

também mobilizam a representação. Embora seja uma discussão ainda inicial, cada vez mais 

vemos produções cinematográficas com abordagens que permitem refletir sobre os gêneros e 

sua desconstrução. 

O cinema se torna um meio importante para a investigação, pois este tem o poder de 

comunicar e sensibilizar, é um espaço que possibilita novas ideias e sua disseminação, outras 

realidades e sua percepção.  

O cinema possibilita observar a realidade por meio do sensível. E como uma obra de 

arte, traz ―diferentes olhares, diferentes percepções que não temos como controlar, nem 

prever‖ (LOPES; NAGIME, 2015, p. 17). 

Trabalhar em cima de um filme requer muita atenção e interesse por analisar e 

compreender a mensagem que a obra nos quer transmitir. É bastante comum em trabalhos e 

estudos acadêmicos a utilização de filmes para exame e compreensão do sistema e práticas 

vigentes numa sociedade. 

Para tanto, este trabalho abordará o campo compreendido pela proposta do Cinema 

Queer, o qual vem se expandido, abordando questões de identidade e gênero, como também 

quaisquer subversões corporais e comportamentais. Buscamos identificar o pertencimento do 

filme a este campo, porém compreendemos que este não é um gênero cinematográfico. De 

acordo com Baltar (2015), o Cinema Queer tem o desafio de ―expressar a multiplicidade de 

feminilidades e masculinidades e perturbar, em outra escala, os corpos visíveis na tela e os 

corpos dos espectadores‖ (BALTAR, 2015, p. 42). 

 



 

 

11 

 

Nossa proposta de pesquisa busca contribuir com tais estudos de gênero buscando 

associar o debate em torno da perspectiva de gênero ao contexto nacional, na nova safra de 

cinema produzido no contexto nordestino. 

Num país que carece de um parque industrial cinematográfico suficientemente 

desenvolvido, o cinema feito no Nordeste se deu em ciclos dispersos, dependentes do 

financiamento público e de iniciativas de grupos e coletivos engajados. O cinema feito no 

Brasil também teve a região como um espaço a ser representado, geralmente de forma 

estereotipada, com paisagens áridas e tipos humanos voltados a expor o conservadorismo 

patriarcal do lugar.  

Nos últimos anos, é notório o crescimento do mercado cinematográfico nacional e no 

Nordeste. Dentre as produções de maior destaque estão as realizadas no estado de 

Pernambuco, onde o cinema vive um fluxo de produção expressivo. O cinema pernambucano 

conta com nomes já reconhecidos nacional e internacionalmente e, agora, com um novo grupo 

de jovens cineastas, que trazem trabalhos reconhecidos por público, crítica e premiações. 

O filme Boi Neon (2015), de Gabriel Mascaro, surge exatamente neste momento em 

que o cinema nacional está ganhando força e evidência com a produção de filmes que 

chamam a atenção e trazem abordagens que conflitam padrões, por meio delas discutidos e 

repensados. 

Boi Neon é um filme que traz um Nordeste em crescimento, que mistura rural e 

urbano, industrialização e vida no campo, a partir do contexto dos parques de vaquejada que 

viajam pelos interiores. Em seu universo, observamos homens e mulheres em condições que 

esboçam uma postura ―desviante‖ de gênero. Vaqueiros que costuram, mulheres que dirigem 

caminhão e dançam em boates, meninas que lidam com o trabalho de homens da vaquejada. 

Em nossa problemática, enveredemos pela análise da narrativa, em seus muitos 

elementos e pela construção de seus personagens centrais, em relação ao cenário em que 

despontam, buscando compreender de que modo podemos pensar as concepções do gênero 

binário ―masculino‖ e do ―feminino‖, em meio ao sertão nordestino, no filme Boi Neon. 

Procuramos nos estudos de gênero de Butler (2003) e Louro (2001; 2008; 2011; 2013; 

2016) explorar a questão em torno de como os corpos são moldados a esboçar o gênero como 

uma construção que lhes é imposta, e, do mesmo modo, como estes corpos podem oferecer, 

em sua performance, a oportunidade de percebermos sua dissidência a estas normas. 

Segundo Butler (2003), ―a ideia de que o gênero é construído sugere um certo 

determinismo de significados do gênero, inscritos em corpos anatomicamente diferenciados, 
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sendo esses corpos compreendidos como recipientes passivos de uma lei cultural inexorável‖ 

(BUTLER, 2003, p. 26). Também falaremos sobre Teoria Queer, da qual nos apoiaremos em 

Preciado (2002; 2011) e Butler (2003) para entender o corpo queer.  

Além da investigação bibliográfica sobre teorias do cinema e teorias de gênero 

realizada nesta pesquisa, na investigação dos elementos fílmicos utilizamos a análise fílmica 

de acordo com a proposta de Vanoye e Goliot-Lété (2002), buscamos analisar e argumentar 

sobre concepções criadas em cima da imagem do masculino e do feminino, as impressões de 

gênero visíveis no filme e o confronto com os padrões ditados pela sociedade. ―A análise‖, 

segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002, p. 13), ―vem relativizar as imagens ‗espontaneistas‘ 

demais da criação e da recepção cinematográficas‖.  

Tratamos da construção cultural e social dos corpos e dos gêneros, na perspectiva de 

identificação do binarismo de gênero como um constructo cultural que permeia a narrativa 

cinematográfica, assim como a outros dispositivos de identificação, averiguando se a 

performance dos corpos pode acarretar em outras leituras possíveis do gênero, dentro do 

contexto fílmico. Propomos para a pesquisa uma compreensão de como a imagem do homem 

e da mulher, diante da paisagem nordestina, âmbito de produção do filme, é construída pela 

sociedade e como esta pôde ser transformada e reinventada no filme, em meio a imagens 

contemporâneas do sertão.  

No que diz respeito às teorias cinematográficas, admitimos o conceito de performance, 

a partir das abordagens em torno de Del Río (2008), que toma a concepção de uma 

representação de corpos que afetam o espaço da tela por sua capacidade de emular 

referenciais gestuais que movem a identificação do espectador.  

O trabalho está dividido em três capítulos.  

 No capítulo 1, denominado O Cinema do Nordeste no Brasil, pontuamos algumas 

questões em torno da história do cinema nacional e do cinema nordestino, seus ciclos de 

produção e suas principais questões narrativas. Como nosso objeto de análise é um filme 

pernambucano, pesquisamos a história desse cinema, seus ciclos e grupos, em projeção ao 

cinema nacional, relatando os momentos que se destacaram. Percorremos as retratações do 

Nordeste e as representações do nordestino nas produções cinematográficas brasileiras.  

No capítulo 2, intitulado O lugar do queer: teoria, política e arte, nos aprofundamos 

sobre Teoria Queer explorando autores que possibilitam reflexões em torno do binarismo 

masculino e feminino na sociedade. A partir de uma investigação do surgimento do campo 

teórico que abarca a dimensão de análise queer, buscamos identificar de que modo esta 
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contempla o Cinema Queer e de que modo este pode ser investigado a partir das narrativas e 

imagens que produz, oferecendo outros modos de representação do gênero. Também 

abordaremos o corpo queer e performances da dissidência, no qual compreenderemos os 

corpos considerados abjetos e estranhos.  

Por fim, no capítulo 3, denominado Boi Neon: uma análise sobre gênero, performance 

e devir-animal, analisaremos o filme, em seu contexto, entendendo como o gênero se firma no 

corpo e explorando a relação entre devir e performance. 
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1. O CINEMA DO NORDESTE NO BRASIL 

Na cena cinematográfica, a região Nordeste tem desfrutado de significativa 

visibilidade, principalmente no que se refere ao cinema feito em Pernambuco. É notável o 

crescimento do mercado cinematográfico regional, resultando, assim, em seu 

desenvolvimento em proporção nacional. 

Hoje, muito se fala em cinema pernambucano, a nova safra de cineastas, a atual forma 

de se fazer cinema e a estética empregada nas produções. No Nordeste, a cinematografia 

pernambucana é uma das mais avançadas e de expressão. Porém, para se evidenciar nesse 

ramo, ela é marcada por uma trajetória de descontinuidades, históricas e políticas, que se 

reflete em todo o percurso do cinema nacional. 

O cinema nordestino viveria períodos de destaque em âmbito nacional como também 

períodos de esmorecimento das atividades cinematográficas no decorrer dos anos. Entretanto, 

essa situação não é específica da região, mas está presente na história do cinema brasileiro, 

tendo Pernambuco como o estado nordestino de maior evidência durante esse percurso. 

Nessa trajetória, entre 1908 e 1911, o cinema nacional desfrutaria com a chamada Bela 

Época, em que eram feitos filmes curtos e normalmente o próprio diretor era o exibidor. 

Pouco tempo depois, o cinema nacional prosperaria com a chegada dos Ciclos Regionais, dos 

quais podemos destacar o Ciclo do Recife como um dos mais expressivos e de maior 

importância do cinema brasileiro na década de 1920. Logo, já podemos observar o cinema 

nordestino começando de maneira satisfatória. 

A partir da década seguinte, na transição do cinema mudo para o cinema falado, o 

cinema brasileiro é impulsionado com o surgimento de companhias cinematográficas. Com a 

produtora Vera Cruz (1944), o cinema nacional daria uma guinada e se mostraria viável. 

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, surgiria o Cinema Novo, cujo 

movimento buscava um cinema engajado, por vezes crítico, que abrangeria questões sociais, 

políticas e culturais. Nesse contexto, o cinema nordestino seria representado pelo baiano 

Glauber Rocha, um dos nomes mais importantes ligados ao movimento e que traria um 

grande legado para os seus conterrâneos. 

Com a hegemonia de produções norte-americanas no circuito nacional, o cinema 

brasileiro enfrenta dificuldades na distribuição e exibição de filmes no país. Com isso, 

algumas políticas de incentivo à produção e comercialização surgem facilitando a entrada de 

produções nacionais no mercado interno, como o INC (Instituto Nacional de Cinema), o 

Concine (Conselho Nacional de Cinema) e a Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes S/A). 
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Nesse momento, com a cinematografia nacional crescendo e ganhando espaço por 

conta da Embrafilme, mais uma vez Pernambuco ascende no mercado com o movimento da 

Super 8.  

O fim da Embrafilme, em 1990, pelo governo do então presidente Fernando Collor, 

como também do Concine e da Fundação do Cinema Brasileiro, quase culminou na morte do 

cinema brasileiro. Mas, nessa mesma década, o cinema nacional inverteria a situação e se 

reergueria num momento que ficou conhecido por ―retomada‖. 

O início da década de 1990 foi um período muito difícil para o mercado 

cinematográfico brasileiro. Em mais ou menos dois anos, as produções cinematográficas 

brasileiras praticamente paralisaram, por conta do fechamento da Embrafilme, e 1990 foi 

considerado o ano zero do cinema (NAGIB, 2006). Pois produtores e realizadores ficaram 

sem apoio, principalmente financeiro, concedido por meio de editais e financiamentos do 

governo. 

Aos poucos, o sistema cinematográfico começa a se reerguer, com o apoio de novas 

determinações governamentais, como a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, que ajudaram na 

produção e realização de alguns filmes, chegando a competir com as produções norte-

americanas que, por fim, dominavam o mercado nacional em quase sua totalidade. Sem 

citarmos como exemplo filmes dos Trapalhões e da Xuxa, que eram voltados para o público 

infantil e tinham as maiores bilheterias do país, podemos falar de Carlota Joaquina - Princesa 

do Brasil (1995), de Carla Camurati, que marcou a retomada do cinema brasileiro e conseguiu 

reunir mais de 1,2 milhões de espectadores e uma bilheteria aproximadamente de R$ 6,5 

milhões, Central do Brasil (1998), de Walter Salles, que atraiu mais de 1,5 milhões de 

espectadores e pelo mundo rendeu uma bilheteria de US$ 22,4 milhões, e Cidade de Deus 

(2002), de Fernando Meirelles, que conseguiu uma média de 3,2 milhões de espectadores no 

país e arrecadou US$ 30 milhões no mercado internacional. 

Atualmente, a Ancine (Agência Nacional do Cinema) e a Secretaria do Audiovisual 

são órgãos que regulam o mercado cinematográfico no Brasil. As atividades cinematográficas 

no país são realizadas por conta de editais nacionais como os da Ancine, Petrobras e BNDES, 

como também por editais estaduais, que servem de auxílio e fomento na produção de obras 

audiovisuais. Também vale ressaltar iniciativas de órgãos com o intuito de atrair o público e 

assim valorizar o cinema nacional e estadual, como a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 

Em Pernambuco, por exemplo, o mercado cinematográfico encontra-se bastante ativo 

por conta dos editais e das políticas de incentivo. Tanto as grandes produções como as de 
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menores orçamentos podem ser viabilizadas por editais estaduais e nacionais. Entre algumas 

está o edital do audiovisual do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), que 

em 2007 criou um edital próprio denominada de Funcultura Audiovisual.  Com a Lei Nº 

15.307, de 4 de junho de 2014, Pernambuco se tornou o primeiro estado a ter uma lei própria 

do audiovisual, que resultou também na criação do Conselho Consultivo do Audiovisual de 

Pernambuco. 

Pernambuco se destaca por muitas de suas manifestações culturais e artísticas serem 

de cunho social e político, aqui podemos citar o movimento Manguebeat. O estado também é 

reconhecido por formar artistas renomados entre músicos, poetas e artistas plásticos. E agora é 

expoente no mercado cinematográfico, com o despontar de novos cineastas que vem trazendo 

em seus trabalhos novos olhares sobre o Nordeste e seus contrastes. 

1.1.O CINEMA NORDESTINO E A EXPANSÃO DO CINEMA PERNAMBUCANO 

O Nordeste, além de se destacar no cenário nacional por sua literatura e sua música, 

também vem se tornando referência no meio cinematográfico. Tomemos O Som ao Redor 

(2012) e Aquarius (2016), filmes pernambucanos de Kleber Mendonça Filho, como ótimos 

exemplos de sucesso e que ganharam notoriedade internacional. 

Após a retomada, nos anos 1990, muitas produções cinematográficas nordestinas 

foram realizadas e chamaram atenção, sendo que a partir daí o cinema nordestino só vem 

crescendo e se destacando no cenário em nível internacional. Nessa década, são realizados 

curtas no Ceará, na Paraíba, na Bahia e, expressivamente, em Pernambuco. 

Baile Perfumado (1996), dirigido por Lírio Ferreira e Paulo Caldas, é o primeiro filme 

pós-retomada a chamar atenção para o cinema que estava emergindo no Nordeste. O filme 

ganhou grande visibilidade e abriu portas para as próximas realizações da região, 

principalmente no estado de Pernambuco. 

Ao longo dos anos, cineastas nordestinos estão ganhando evidência. Mas, são as 

produções pernambucanas que possuem maior destaque e visibilidade, e que já apresentam 

uma longa caminhada na história do cinema brasileiro, como foi bem apontado por Araújo 

(2013), que diz que desde a época do cinema mudo, no Brasil, registram-se atividades 

cinematográficas fora das capitais Rio de Janeiro e São Paulo, como em Recife, Porto Alegre, 

Belo Horizonte, Campinas, entre outras cidades, das quais faziam parte dos chamados ―ciclos 

regionais‖ (ARAÚJO, Luciana, 2013). 
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O cinema pernambucano já vem, portanto, de uma longa trajetória, sendo notado como 

um dos participantes do que foi nomeado ―ciclos regionais‖ (ARAÚJO, Luciana, 2013). A 

história da cinematografia pernambucana registraria alguns ciclos e movimentos importantes 

que influenciariam no progresso e na expansão do atual cinema feito no estado. Embora os 

ciclos fossem perpassados por intervalos temporais, não significa que o cinema naquele 

estado em algum momento deixava de ser realizado, apenas referem-se a momentos históricos 

e políticos que se destacaram na história do cinema pernambucano. 

De acordo com Nogueira (2009) e Saldanha (2009), o ciclo do Recife, o movimento da 

Super-8, a concepção de Árido Movie e o movimento Manguebeat fariam parte do percurso 

do cinema pernambucano e influenciariam essa nova geração de cineastas. 

1.1.1. O ciclo do Recife 

O ciclo do Recife, que se configura entre os anos de 1923 a 1931, é o primeiro marco 

registrado na história do cinema pernambucano. Jovens pernambucanos, provenientes da 

classe média e baixa, foram os principais realizadores das atividades cinematográficas desse 

ciclo, idealizavam e tinha como referência o cinema feito no exterior, especialmente o 

americano (ARAÚJO, Luciana, 2013). 

Nesse período, como boa parte do cinema nacional, o cinema de Pernambuco enfrenta 

dificuldades com relação à exibição e distribuição de seus filmes, além da precariedade dos 

equipamentos. 

Algumas produtoras surgiram nessa época, mas o ponto alto do ciclo é a Aurora-Film, 

que chegou a produzir dois grandes clássicos do cinema mudo do estado: Aitaré da Praia 

(1925), de Gentil Roiz, e A Filha do Advogado (1926), de Jota Soares. E Retribuição (1925), 

de Gentil Roiz, viria a ser o primeiro filme pernambucano de enredo que se tem notícia. 

Com a Aurora-Film, a cinematografia pernambucana teve seu ápice durante o cinema 

mudo, mas também foi com ela que este ciclo teve seu fim. Com a chegada do cinema falado, 

as produções do estado não conseguiram prosperar e se manter, além da crise econômica e das 

concorrências no mercado cinematográfico.  

Com o final do ciclo do Recife registra-se certa diminuição no ritmo das 

produções e só em 1942 é realizada a produção de um filme sonoro O 

Coelho Sai (1942), dirigido por Newton Paiva, o primeiro filme sonoro de 

Pernambuco. Entre os anos 50 e 60 iniciam-se atividades cineclubistas no 

estado, com destaque para os cineclubes Projeção 16, Vigilanti Cura e o 

Cine Clube do Recife (MARTINEZ, 2013, p. 17). 
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Com 13 longas-metragens produzidos durante o ciclo do Recife, este se tornaria um 

dos ciclos considerados de maior agitação e representatividade no Brasil. 

1.1.2. Super-8 

A partir dos anos 1970, após alguns anos de altos e baixos, o cinema pernambucano 

volta a crescer e ganhar evidência com novas produções em Super-8, filmes feitos com 

formato com 8 milímetros de largura. 

No ciclo do Super 8, essa geração de setenta tinha como idealização e inspiração o 

cinema feito pelo Cinema Novo, que tinha como características a inovação e tendência 

nacionalista. Apesar deles não conseguirem alcançar o tamanho da proporção que foi o 

Cinema Novo, conseguiram trazer uma boa amplitude no que se refere ao cinema 

pernambucano. 

Entre os superoitistas podemos destacar Fernando Spencer, considerado o maior 

entusiasta do movimento, produzindo 36 filmes que documentavam manifestações culturais 

de Pernambuco, e Amin Stepple, que depois de uns anos seria como um mentor para a nova 

geração de cineastas pernambucanos dos anos 1990. 

De todo modo, o ciclo do Super 8 pôde ser caracterizado muito mais como 

um movimento de cinema amador, porém deixou sua marca ao longo de 11 

anos de existência, podendo ser datado de 1973 e 1983, quando conseguiu 

produzir e reunir cerca de 200 filmes (SALDANHA, 2009, p. 9). 

O fim desse ciclo seria marcado pelo filme Morte no Capibaribe (1983), de Paulo 

Caldas, que nesse tempo era apenas um jovem estudante e estava iniciando no mundo da 

sétima arte. 

1.1.3. Movimento Manguebeat coincidiu com a retomada  

Chegando à década de 1990, o cinema pernambucano vivenciaria uma de suas maiores 

expressões e efervescência cultural, que envolveria movimentos musicais indo de encontro 

com as novas atividades cinematográficas. Pois, com a retomada do cinema brasileiro, nesta 

década, as produções cinematográficas realizadas em Pernambucano também voltariam a 

crescer e se destacar no cenário nacional. Sendo que mais tarde, essa nova produção, seria 

relevante para a consolidação do cinema pernambucano e abriria espaço para o nascimento 

do, como é conhecido, ―novo cinema pernambucano‖. 

O filme Baile Perfumado (1996), de Lírio Ferreira e Paulo Caldas seria o primeiro 

filme nordestino a ganhar destaque e a ser prestigiado pela crítica durante a retomada. Além 
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dos diretores desse filme, outros nomes que se envolveram em sua produção, como Hilton 

Lacerda, Cláudio Assis e Marcelo Gomes também fariam parte dessa nova geração de 

cineastas, que, futuramente, teriam reconhecimento nacional. 

O surgimento de novos cineastas pernambucanos pode ser explicado pela força da 

retomada da cinematografia brasileira nos anos 1990, como também ―pela efervescência na 

cena cultural do Estado nos anos 90‖ (NOGUEIRA, 2009, p. 9). Como o movimento 

Manguebeat, que viria a contribuir para as atividades cinematográficas pernambucanas e 

também se beneficiaria desse mercado. 

O Manguebeat, que coincidiu com a retomada, foi um movimento que representou 

uma cena cultural bastante expressiva em Recife, se destacando, sobretudo, no cenário 

musical, do qual envolvia elementos que misturavam o maracatu rural, o pop, o rock e o hip-

hop. O movimento tinha a necessidade de resgatar a energia e estimular o que ainda restava da 

cultura recifense. 

Os maiores representantes desse movimento são Chico Science, que liderava a banda 

Chico Science e Nação Zumbi, Fred Zero Quatro, liderando a banda Mundo Livre S/A, Renato 

L, Mabuse e Héder Aragão. 

Essa cena cultural teve maior exposição no final dos anos 1990, momento em que 

―Recife vivia o ápice do movimento Manguebeat que servia como colaborador e incentivador 

da tendência cinematográfica intitulada Árido Movie, assim batizada por Amin Stepple, 

cineasta e jornalista que participou do Movimento Super 8 pernambucano‖ (SALDANHA, 

2009, p. 3). 

Nessa época, o termo Árido Movie referia à nova geração de cineastas que estava 

ganhando notoriedade no estado de Pernambuco, junto ao movimento Manguebeat. Estes 

diretores se destacariam não só no cenário regional, mas no nacional. Havia uma troca e 

colaboração em ambos os trabalhos, como podemos confirmar com a presença de músicas do 

Manguebeat na trilha sonora de filmes, caso de Baile Perfumado. 

Os cineastas buscaram no movimento manguebeat, as composições para as 

trilhas de seus filmes, além dos processos de interação dos ritmos e das 

linguagens, procurando estabelecer um olhar contemporâneo sobre as 

manifestações culturais pernambucanas, fazendo uma ponte entre a cultura 

pop e a arte popular tradicional (NOGUEIRA, 2009, p. 39). 

Além de Baile Perfumado, podemos ressaltar outras produções dessa geração 

denominada Árido Movie, que foram realizadas entre os anos 1990 e 2000, são elas: That’s a 

Lero Lero (1994), de Lírio Ferreira e Amin Stepple; Rap do Pequeno Príncipe Contra as 
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Almas Sebosas (2000), de Paulo Caldas e Marcelo Luna; Amarelo Manga (2002) e Baixio das 

Bestas (2007), de Cláudio Assis; Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), de Marcelo Gomes; 

Árido Movie (2006), de Lírio Ferreira; e Deserto Feliz (2007), de Paulo Caldas. 

A partir dessa geração Árido Movie, o cinema pernambucano passa a exercer um ciclo 

contínuo de produções que já abarcam duas gerações de cineastas. Hoje já chamada por 

alguns (NOGUEIRA, 2009; GOMES, 2016) de ―novo cinema pernambucano‖. 

1.2.NOVO CINEMA PERNAMBUCANO 

Hoje, há um grande reconhecimento a respeito do cinema pernambucano como 

referência nacional. Fala-se de um novo cinema pernambucano que tem chamado atenção pela 

forma que é realizado, pelas abordagens feitas e temas relatados, como também por sua 

estética. 

Este novo cinema pernambucano vem crescendo no ramo e se destacando com 

produções inovadoras, com contextos que vão do rural ao urbano e tentativas de concepções 

estéticas que flertam com as possibilidades de cinema autoral, das quais abordam temáticas 

variadas, como sexualidade, o nordestino, política e questões sociais. 

O grupo tem afinidades técnicas e estéticas, são formados por vínculos de amizades 

em comum ao mesmo tempo em que cada um consegue se destacar e mostrar uma identidade 

individual no trabalho, como explica Nogueira (2009): 

O conjunto de filmes desses realizadores pode ser pensado como a produção 

de um grupo – um grupo de cinema que surge em Pernambuco, retomando a 

tradição de uma produção em ciclos (o Ciclo do Recife, o Ciclo do Super 8) 

–, que se configuram como tais muito mais por uma atuação articulada em 

um mesmo momento histórico e inseridos em um mesmo cenário 

sociocultural, que por um programa de trabalho comum (NOGUEIRA, 2009, 

p. 10). 

Essa rede de amigos e conhecidos consegue driblar as dificuldades que poderiam 

surgir na realização de um filme, colaborando uns com os outros e ajudando na efetivação dos 

projetos.  

Desde a retomada, muitos cineastas pernambucanos continuam em atividade e trazem 

produções cada vez mais reconhecidas nacional e internacionalmente. 

O novo cinema pernambucano conta com nomes já consolidados no cenário 

cinematográfico, da fase Árido Movie, como Lírio Ferreira, Paulo Caldas e Cláudio Assis, 

mais uma nova geração de cineastas como Kleber Mendonça Filho, Camilo Cavalcante e 

Renata Pinheiro. 
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O filme O Som ao Redor (2012), de Kleber Mendonça Filho, é um dos últimos filmes 

nacionais de maior sucesso, passando por vários festivais internacionais e sendo até indicado 

pelo Ministério da Cultura para concorrer ao Oscar em 2014. Este filme vem marcar um ponto 

alto na história do cinema pernambucano, e assim abriria espaço para essa nova formação de 

realizadores pernambucanos. Antes de dirigir filmes, Kleber Mendonça Filho já trabalhava 

como crítico de cinema. 

Das produções mais recentes do novo cinema pernambucano podemos citar Era uma 

Vez Eu, Verônica (2012), de Marcelo Gomes; Boa Sorte, Meu Amor (2012), de Daniel 

Aragão; Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda; Boi Neon (2015), de Gabriel Mascaro; e 

Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho. 

É nesse âmbito do novo cinema pernambucano que também surgem novos nomes, 

como Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro. Esses jovens cineastas mal começariam sua 

jornada no meio cinematográfico e já trariam produções de bastante visibilidade. 

Entre as realizações de Marcelo Pedroso, doutorando em Comunicação Social pela 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), podemos apontar os documentários Pacific 

(2009) e Câmara Escura (2012), e o curta Em Trânsito (2013). Contudo, Brasil S/A (2014), 

seu primeiro filme de ficção, levaria grande destaque e seria o maior premiado de um dos 

festivais de cinema mais importantes do país, o Festival de Brasília. 

Gabriel Mascaro, que é formado em Comunicação Social pela Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), iniciou sua trajetória no meio audiovisual com a realização de 

documentários, entre eles: KFZ-1348 (2008), em conjunto com Marcelo Pedroso; Um Lugar 

ao Sol (2009); e Avenida Brasília Formosa (2010). Em 2013 lançaria mais um documentário, 

Doméstica, e um curta chamado A Onda Traz, O Vento Leva.  

Disposto a experimentar novos caminhos, Gabriel Mascaro lança Ventos de Agosto 

(2014), seu primeiro longa-metragem de ficção. Logo depois, viria Boi Neon (2015), filme de 

análise deste estudo, que o destacaria na cena cinematográfica internacional, levando-o a 

participar de vários festivais e a concorrer e ganhar prêmios como o Prêmio Especial do Júri, 

no Festival de Veneza. Além de ganhar prêmios de melhor filme em outros festivais pelo 

mundo. 

Diferentemente de alguns ciclos que ocorreram ao decorrer da história cinematográfica 

pernambucana, podemos considerar que o novo cinema pernambucano não é apenas uma fase, 

mas o início de uma trajetória que pode durar anos e consolidar, de fato, as produções do 

estado. 
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Para compreendermos o lugar das imagens e ideias que permeiam a paisagem de um 

dos filmes do novo cinema pernambucano, o longa Boi Neon, a partir do problema ―Como são 

representados o ‗masculino‘ e o ‗feminino‘, em meio ao sertão nordestino, na narrativa do 

filme Boi Neon?‖, precisamos antes entender o Nordeste no plano cinematográfico, 

compreendendo que este recria e amplia esse contexto de forma autônoma, tornando-o uma 

imagem de si mesmo. Para tanto, vamos percorrer as imagens do Nordeste exibidas no antigo 

cinema até os dias de hoje. 

1.3.RETRATAÇÃO DO NORDESTE NO CINEMA 

Não é de hoje que a representação do sertão nordestino e de seus habitantes é 

explorada nos filmes brasileiros, sendo, por sinal, bastante recorrente essa exibição nas 

produções cinematográficas nacionais. Esse interesse em retratar o Nordeste e seu povo pode 

ser explicado pelas diversas manifestações artísticas e pela forte expressividade cultural e 

política presentes em seu contexto histórico. 

De desertão [nome que possivelmente originou o termo sertão] esta 

paisagem vai se transformar em um espaço amontoado de mitos, símbolos, 

ícones, referências, citações, memórias, marcas e marcos que o engendrarão 

como este espaço superlativo e ao mesmo tempo como motivo de nossa 

pequenez, de nosso subdesenvolvimento, de nosso abatimento, de nossa 

memória, e ignorância (ALBUQUERQUE JUNIOR apud SALES, 2010, p. 

5). 

O Nordeste e seu povo são usualmente representados envoltos em misticismo e 

alegorias que são exploradas no cinema. Porém, por vezes, essa região vem carregada de 

estereótipos, abrangendo seu contexto histórico, cultural, político, social e local, além da visão 

bastante rotulada do povo nordestino. E que acaba por permanecer em nossas concepções de 

que a região ainda é um ambiente de seca e miséria e que se mantém atrasada. 

No cinema, por meio de narrativas dramáticas, podemos observar a exploração da 

seca, da pobreza, da miséria, da fome e dos retirantes, estes que fogem da seca indo em busca 

de melhores condições nos centros urbanizados. 

Também outro fator recorrente, em histórias que relatam o sertão nordestino e seu 

povo, é a religião. Tanto nos dramas como nas comédias pós-retomada este tema estará 

presente, simbolizando a fé e representando a esperança do nordestino. 

Durante o Cinema Novo, período em que os filmes realizados retratavam questões 

relevantes do contexto histórico, político e social da época, destacamos um exemplo da 

representação do contexto nordestino e que seria explorado por Glauber Rocha no filme que o 
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consagrou, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964). Este filme, ambientado no sertão 

nordestino, tem como tema o cangaço e a luta contra o abuso de poder. 

 [...] Deus e o diabo na terra do sol causa impacto ao usar os beatos e 

cangaceiros historicamente presentes no Nordeste como suporte para a 

discussão de problemas sociais contemporâneos. Ambientado no sertão, logo 

após a morte de Lampião, em 1938, o filme trata de personagens que se 

rebelam contra a miséria e a exploração na região. Baseando-se no real, na 

presença de coronéis, matadores, cangaceiros e místicos na pobreza 

nordestina, o filme introduz um dado novo, a emergência da transformação da 

sociedade pela conscientização e luta contra uma situação que parecia 

imutável ao longo dos cinco séculos de nossa história (CARVALHO, 2006, p. 

293). 

Apesar de ter sido produzido em preto e branco, a fotografia do filme era rica em 

detalhes e os pontos de luz estourados proporcionavam a sensação do sol escaldante do sertão 

nordestino. 

Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma grande referência para o cinema feito no Brasil, 

dentro e fora do país, antes e após a retomada. Podemos destacar a obra de Glauber como uma 

maneira de mostrar as desigualdades vividas na época. Entendemos que, como outros filmes 

do Cinema Novo, este irá apresentar questões relevantes em seu contexto. 

Em 1965, Glauber publicaria um manifesto chamado Estética da fome (STAM, 2006), 

onde apresentaria a importância em expor a miséria de forma brutal e até mesmo feia, 

escancarando a tristeza e o desespero de quem tentava sobreviver no sertão nordestino. 

Nesse contexto, o ser oprimido iria responder à fome, aos maus tratos da terra e até aos 

políticos de forma violenta. Glauber sentia a necessidade de expor às pessoas essa miséria 

para gerar reflexão e provocar revolta, não uma forma de exibição e espetacularização 

agradável de assistir. A pesquisadora Ivana Bentes, ao falar de Vidas Secas (1963), filme de 

Nelson Pereira dos Santos gravado no sertão de Alagoas, e Deus e o Diabo na terra do sol, 

analisa: 

Pode-se dizer que filmes como Vidas secas e Deus e o Diabo na terra do sol 

inventaram uma estética e ―escrita‖ do sertão. Estética da crueza e do sertão, 

trabalhada na montagem, no corte seco, no interior da imagem e do quadro, 

na luz estourada, na fotografia contrastada, no uso da câmera na mão 

(BENTES, 2007, p. 245). 

Glauber traria o sertão nordestino como pano de fundo, retratando o contexto vigente 

na época, reproduzindo símbolos, mitos e significados, um ambiente de conflitos, e 

transformando esse cenário num ponto interessante e curioso a ser explorado pelo cinema 

desde então. 
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Não obstante o cineasta não trata de mostrar a realidade a partir de uma 

narrativa factual que se remonta a acontecimentos históricos específicos. 

Parece, na verdade que o factual não importa pelo menos em um primeiro 

momento. O que Glauber Rocha faz, na verdade, é, a partir de uma narrativa 

bastante peculiar, colocar em cena elementos que figuram entre o real e o 

fictício. Não se trata apenas de dar um caráter documental à sua obra, mas 

através de sua capacidade criativa combinar realidade e imaginação. Em 

Deus e o Diabo esta junção se torna bastante clara combinando aspectos da 

realidade e vida nordestina com imaginação e elementos simbólicos 

(OLIVEIRA; PAVÃO, 2011, p. 198). 

Na proposta de unir real e ficção, Glauber apresentaria um novo caminho a ser 

percorrido na retratação do sertão nordestino. Nesse sertão não caberia apenas perceber o que 

nos é visível, mas propõe uma construção no imaginário recorrendo a símbolos e 

personificações, que permaneceriam presentes no cinema contemporâneo. 

O trabalho de Glauber Rocha também influenciou na sustentação da imagem do 

nordestino e do próprio Nordeste já construídas por intelectuais, com seus filmes que 

mostravam o povo nordestino, a paisagem e circunstâncias da época, como a miséria e a 

violência. Em seus estudos, Albuquerque Junior define o estereótipo do nordestino como: 

Um homem de costumes conservadores, rústicos, ásperos, masculinos; um 

macho capaz de resgatar aquele patriarcalismo em crise; um ser viril [...] o 

nordestino é inventado como um tipo regional, como figura que seria capaz 

de se contrapor às transformações históricas em curso desde o começo do 

século, vistas como feminizadoras da sociedade e que levavam a região ao 

declínio (ALBUQUERQUE JUNIOR apud GALVÃO, 2008, p. 6). 

Essa concepção da imagem do Nordeste e do nordestino se encontra fundida no 

misticismo que criou em cima desses termos. No período da retomada, uma nova estética 

estaria se formando e produções do Cinema Novo influenciariam alguns filmes na 

representação do Nordeste. Nagib (2006) analisa: 

Produzem-se, neste breve período, obras que retornam ao Nordeste seco do 

cinema novo, lançando sobre ele um olhar ao mesmo tempo nostálgico e 

atualizador. Filmes como Corisco e Dadá [Rosemberg Cariry, 1996], Baile 

perfumado [Paulo Caldas e Lírio Ferreira, 1997] e Crede-mi [Bia Lessa e 

Dany Roland, 1997] apresentam um sertão cheio de cores, relação ao qual as 

imagens de mar ou grandes extensões de água apontam para a possibilidade 

ou mesmo a realização do paraíso prometido (NAGIB, 2006, p. 18-19). 

Após o drama ser bastante percorrido e utilizado nas telas de cinema, este abriria 

espaço para outro gênero, a comédia, que seria abordada principalmente nos filmes pós-

retomada. Em meio ao sofrimento no sertão e às dificuldades enfrentadas diariamente pelo 

povo nordestino, buscariam no humor uma arma de sobrevivência, como podemos ver no 

filme O Auto da Compadecida (2000), de Guel Arraes. 
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Em obras mais recentes, podemos perceber novas imagens do Nordeste que rivalizam 

com estas visões de seca e fome. Em A História da Eternidade (2014), de Camilo Cavalcante, 

por exemplo, mais que a aridez do sertão, nos deparamos com o confronto entre modernidade 

e tradições da região. Esse contraste pode ser percebido ainda mais com a retratação de 

cenários urbanos e periféricos vistos em Amarelo Manga (2002), Febre do Rato (2011) e O 

Som ao Redor (2012), filmes de Kleber Mendonça Filho, com suas versões da classe média. 

O Nordeste passa a ser percebido como um ambiente de contrastes, com tipos 

humanos que se moldam às descontinuidades históricas que rompem com essa estabilidade da 

visão da seca e da fome. 

Assim, novas releituras seriam feitas acerca do sertão nordestino, na intenção de 

apresentar as transformações decorrentes do tempo. O mundo apresentado no filme objeto de 

análise deste estudo, Boi Neon, não nos vem revelar ou denunciar um problema que causaria 

revolta ou vulnerabilidade, mas nos apresenta um contexto que gera questionamentos e 

curiosidade e certa desordem. Não é uma causa para se buscar justiça e ir à luta, mas sim 

novas situações que estariam emergindo em um sertão em desenvolvimento. Entretanto, a 

combinação da realidade com a imaginação se manteria presente da mesma forma alegórica e, 

agora, utópica. 

Tendo como pano de fundo o agreste pernambucano, o filme traz uma abordagem até 

certo ponto incômoda para o status quo, mistura sutileza e brutalidade, desconstruindo ideias 

em torno do binarismo masculino e feminino. Embora a natureza se mantenha estável, a 

relação entre homem e natureza muda, e são as relações de gêneros das personagens que 

denotam essa fluidez.  

Para tanto, Boi Neon desperta para questões sociais, que incidem em estruturas, regras 

e padrões ditados pela sociedade. Posturas ―desviantes‖ são reproduzidas por seus 

personagens, questionando os padrões históricos impostos. 

Com isso, constatamos o Cinema Queer e, consequentemente, a Teoria Queer, 

elementos fundamentais na explicação e análise do referido objeto, e que serão apresentados 

no próximo capítulo. 
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2. O LUGAR DO QUEER: TEORIA, POLÍTICA E ARTE 

Neste capítulo será apresentado o termo queer e explicado como surgiu e o que 

defende a Teria Queer. Para isso, antes se faz necessário explorar os estudos de gênero, pois, 

o gênero como algo construído cultural e socialmente, é considerado categoria importante e 

influente nos estudos queer. 

Logo depois, será apresentada uma contextualização sobre a trajetória da 

representação da homossexualidade no cinema que, como veremos, por muito tempo foi 

marcada por representações heteronormativas. E o surgimento do Cinema Queer, abrindo 

caminho para discutirmos sobre esse cinema e o que ele abarca. 

A ideia de um Cinema Queer, vem se difundindo e hoje é muito comum aparecer junto 

às produções mais populares envolvendo temáticas LGBTQs (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transgêneros e Queers). Este não apenas contemplaria o circuito alternativo, não compreende 

apenas a sexualidade e as relações afetivas das pessoas, mas envolve questões de gênero e 

identidade, possibilitando discutir como um sujeito se identifica com seu corpo e outras 

subversões comportamentais. 

Após essa contextualização sobre Teoria e Cinema Queer, por fim abordaremos o 

corpo queer e performances da dissidência. Observando como a sociedade e o cinema 

colaboram para a normalização de uns corpos e a abjeção de outros. Sendo assim, o corpo 

seria um texto construído socialmente, um documento fundamental na história da humanidade 

como também da produção-reprodução sexual, em que alguns códigos são naturalizados, 

outros tachados e eliminados, além de alguns ficarem ocultos (PRECIADO, 2002). Enfim, 

analisaremos de que forma o corpo queer, aquele que não se encaixa nos padrões 

heteronormativos, é considerado subversivo e inconstante. 

2.1.DOS ESTUDOS DE GÊNERO À TEORIA QUEER 

Em meio aos estudos e debates sobre o feminismo, provocando novas reflexões, o 

conceito de gênero surgiria como um novo objeto a ser explorado e discutido no escopo das 

análises feministas e sobre a sexualidade. Sua disseminação colocou em evidência questões 

sobre a percepção social acerca das relações de gênero, geralmente associadas ao sexo 

biológico e socialmente construídas de forma a figurar apenas duas variações: feminino e 

masculino, construção binária que perdura há bastante tempo na sociedade culturalmente 

heteronormativa. 
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Instigante e desafiador, o conceito de gênero foi disseminando-se 

rapidamente a partir da metade da década de 1970. Parte significativa da 

atração exercida por esse conceito reside no convite que oferece para um 

novo olhar sobre a realidade, situando as distinções entre características 

consideradas femininas e masculinas no cerne das hierarquias presentes no 

social. Através da utilização desse conceito, algumas autoras consideraram 

possível desestabilizar as tradições de pensamento. Para além de ter, ou não, 

respondido a essa expectativa, o conceito de gênero tem se difundido, 

notavelmente, na teoria social – suas marcas são evidentes na produção de 

reconhecidos autores tais como Anthony Giddens ou Arjun Appadurai 

(PISCITELLI, 2004, p. 43). 

É de conhecimento que o ser humano nasce com certas características físicas e 

biológicas. O pensamento culturalmente adquirido na sociedade força a ideia de que as 

diferenças existentes entre homens e mulheres devem ser determinantes para enquadrar seu 

gênero, identidade e orientação sexual. 

Sendo assim, isto reflete a propagação de um pensamento que considera a 

heterossexualidade a única orientação possível. A lógica heteronormativa é a de que uma 

pessoa com características biológicas masculinas não poderia exercer nem assumir 

características femininas, e vice-versa. Indo no mesmo caminho, também se relacionar com 

alguém possuidor das mesmas características não seria considerado ―aceitável‖ e ―normal‖. 

Além dos debates sobre gênero terem levantado discussões acerca do feminino e do 

masculino, também abriu espaço para discutir as diferenças entre sexo e gênero, que por vezes 

são confundidos e tratados como terminologias equivalentes, sendo que um diz respeito às 

questões biológicas e o outro é lido como algo construído social e culturalmente. Analisando 

tais termos, Shapiro (2004) escreveu: 

[Os termos] sexo e gênero são úteis para a análise uma vez que contrastam 

um conjunto de fatos biológicos com um conjunto de fatos culturais. Sendo 

escrupulosa em meu uso dos termos, utilizaria o termo sexo apenas para falar 

da diferença biológica entre macho e fêmea, e gênero quando me referisse às 

construções sociais, culturais, psicológicas que se impõem sobre essas 

diferenças biológicas. Gênero designa um conjunto de categorias às quais 

outorgamos a mesma etiqueta porque elas têm alguma conexão com 

diferenças sexuais. Estas categorias, no entanto são convencionais ou 

arbitrárias. Elas não são redutíveis e não derivam diretamente de fatos 

naturais, biológicos, e variam de uma linguagem a outra, de uma cultura a 

outra, na maneira em que ordenam experiência e ação (SHAPIRO apud 

PISCITELLI, 2004, p. 52). 

Quando Simone de Beauvoir (1980) disse, em seu livro O segundo sexo, que ―não se 

nasce mulher, torna-se mulher‖, ela despertou a ideia de que há uma construção social e 

cultural de gênero em torno dos corpos no qual somos submetidas. Ao analisar esta expressão, 
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Judith Butler, filósofa americana influente nos estudos de gênero, observou que ―há um 

agente implicado em sua formulação, um cogito que de algum modo assume ou se apropria 

desse gênero, podendo, em princípio, assumir algum outro‖ (BUTLER, 2003, p. 26-27). 

A expressão gerou reflexões, indagações, e problematizou uma questão, que até hoje 

movimenta debates, que nem na época em que Beauvoir escreveu era tão discutido. Logo, a 

frase foi ampliada e se estendeu ao campo masculino, visto que ―ser homem e ser mulher 

constituem-se em processos que acontecem no âmbito da cultura‖ (LOURO, 2008, p. 18). 

Assim como as mulheres, os homens também estão sujeitos às classificações e subversões de 

gêneros, sendo subjugados a seguirem padrões de comportamentos e normas que seriam 

―aceitáveis‖ na sociedade, em que a heteronormatividade é naturalizada culturalmente. 

Ao longo de nossa formação e educação, por meio das relações sociais, somos 

submetidos a hábitos e padrões impostos que definem como um homem e uma mulher devem 

ser e se portar.  

À medida que crescemos, por meio dos brinquedos, jogos e brincadeiras, dos 

acessórios e das relações estabelecidas com os grupos de pares e com as 

pessoas adultas, vamos também aprendendo a distinguir atitudes e gestos 

tipicamente masculinos ou femininos e a fazer escolhas a partir de tal 

distinção, ou seja, o modo de pensar e de agir, considerados como 

correspondentes a cada gênero, nos é inculcado desde a infância 

(BARRETO; ARAÚJO; PEREIRA, 2009, p. 48). 

 Com os estudos feministas e, posteriormente, de gênero, esses processos de 

aprendizagem foram desafiados e contestados, rejeitaram a ideia de que isso é natural 

afirmando que é algo construído social e culturalmente. 

Para Butler (2003), o gênero surgiu para contestar a ideia de que o fator biológico seria 

o destino, e que, apesar de o sexo parecer algo determinado, o mesmo não poderia ser dito do 

gênero, já que este se refere a uma construção cultural, sendo uma interpretação diversificada 

do sexo. 

Nas análises de Butler também nos deparamos com o termo performatividade, no qual 

ela diz que o gênero seria construído a partir de uma série de repetições de atos e gestos. 

Atos e gestos produziriam o efeito de uma substância. Mas, esses atos e 

gestos seriam performáticos, no sentido em que a essência ou identidade que 

supostamente expressam são construções manufaturadas e sustentadas 

através de signos corporais e de outros meios. Na perspectiva de Butler, 

gênero poderia ser considerado como um ato intencional e, ao mesmo tempo, 

performático, no sentido de construção dramática e contingente de 

significado (PISCITELLI, 2004, p. 55). 
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Ou seja, são atos que o corpo, ao repetir, configura como gênero. Deste modo, da 

mesma forma que o corpo institui o gênero, pode, também, destituí-lo. Apesar de vivermos 

numa sociedade onde há uma delimitação entre homens e mulheres, nos caracterizando e nos 

instituindo ao gênero masculino ou feminino, é preciso perceber e compreender que nem 

sempre uma pessoa se adapta ou se identifica com o gênero que lhe é compatível ao sexo. 

Portanto, podemos entender que a definição de gênero vai além do fator biológico, 

referindo-se, assim, à identidade que uma pessoa reconhece e assume perante a sociedade, 

seja ela feminina ou masculina, podendo estar, entre outras representações de gêneros (como 

os transgêneros e transexuais) e mesmo aquelas que não se enquadram nas categorias padrões 

ou não se definem em nenhuma delas (CUNHA, 2014). 

Para um sujeito que se identifica e aceita o gênero que lhe foi concedido ao nascer, 

não há inquisições nem repreensões a serem enfrentadas. Mas, uma pessoa transgênera, 

aquela que não se encaixa ou não se identifica com o gênero que lhe foi designado, existem 

barreiras a serem destituídas para conseguir a ―aceitação‖ numa sociedade que segue a linha 

heteronormativa. Existe a necessidade de reconhecer que, com a diversidade sexual e variadas 

representações de gênero, a sociedade dispõe-se na pluralidade. 

É nesse momento, no intuito de representar as minorias sexuais, consideradas 

desviantes e que não seguem padrões heteronormativos, que a Teoria Queer manifestou-se 

afirmando, como já dito, que orientação sexual e identidade de gênero são construídas cultural 

e socialmente. Podendo ser compreendida como um movimento social e político, ela parte dos 

questionamentos sobre identidade e gênero, como também das diferentes formas de viver a 

sexualidade. 

A teoria queer nasceu nos anos 1980 como uma tentativa de se enfrentar a 

heteronormatividade homofóbica de grande parte da sociedade, inclusive 

aquela dos movimentos gays. Ser gay (ou lésbica, ou bi, ou trans) e ser queer 

não é a mesma coisa. Enquanto a primeira definição diz respeito à 

sexualidade de um indivíduo, a segunda tem mais a ver com a atitude, 

geralmente em caráter desafiador daquilo que é instituído como o aceito pela 

sociedade, além do caráter guarda-chuva que a palavra traz, por abarcar 

vários conceitos (LOPES; NAGIME, 2015, p. 12). 

Apesar dos estudos queer já estarem em andamento, somente em 1990, segundo 

Miskolci (2009), numa conferência na Califórnia, que a pesquisadora Teresa de Lauretis falou 

em Teoria Queer e a compreendeu como uma linha de estudos que abarcaria minorias sexuais 

e de gêneros, e estudos gays e lésbicos. ―Teórica e metodologicamente, os estudos queer 

surgiram do encontro entre uma corrente da Filosofia e dos Estudos Culturais norte-
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americanos com o pós-estruturalismo francês, que problematizou concepções clássicas de 

sujeito, identidade, agência e identificação‖ (MISKOLCI, 2009, p. 152). 

Queer – que significa diferente, estranho, esquisito – era um termo utilizado de forma 

pejorativa para ofender gays, sendo equivalente a ―bicha‖, ―viado‖ no Brasil (LOPES; 

NAGIME, 2015). Hoje, é um termo acolhido pela comunidade LGBTQ e que é considerado 

representativo para essas minorias. Entretanto, faz-se necessário compreender que o termo 

queer não está restrito apenas à orientação sexual de um sujeito, referindo-se também, e 

principalmente, às diversas representações de gênero e identidade e subversões corporais. 

A Teoria Queer abrange um conjunto de ideias que questionam o sexo biológico como 

algo determinante do gênero, identidade ou orientação sexual e as formas binárias 

masculino/feminino como normativas sociais. Para essa teoria, a identidade é algo instável, 

oscilante, sempre em transformação. 

Os teóricos queer propõem indagações para aquilo que compreendemos como a 

verdade, o normal e mesmo o natural, questionando os padrões binários. Com essa proposta 

de contestar padrões normativos e suas consequências sociais, também procuram desconstruir 

a coerência naturalizada entre sexo e gênero, para tanto, referem-se e entendem que sexo e 

gênero são distintos, como foi dito anteriormente. Além disso: 

Nesse contexto, ser politicamente queer implicava também, no início da 

década de 1990, contrariar a vigilância da identidade, além de opor-se às 

complexas formas reproduzidas pela heteronormatividade. Um 

posicionamento político queer se caracterizava por seu compromisso com a 

política de coalizões e, basicamente, promulgava uma política 

antiassimilacionista orientada para a subversão do imaginário 

heteronormativo, que organiza e confere sentido ao social (SABSAY, 2013, 

p. 41). 

O termo queer abrange questões que ultrapassam refletir apenas sobre a sexualidade, 

ela vai investigar as possíveis relações entre corpo, desejo e sexualidade, além disso, ―é 

paralelo ao interesse pelo transgênero, pela bissexualidade e outras situações pós-identitárias 

como os pomosexuals (fusão da palavra pós-modernidade com homossexualidade) e o pós-

gay‖ (LOPES, 2004, p. 176). 

Para Salih (2012), a Teoria Queer difere da teoria feminista, dos estudos de gênero, 

dos estudos gays e lésbicos, por trazer uma investigação e desconstrução das categorias que 

esses estudos representam. A autora explica: 

Enquanto os estudos de gênero, os estudos gays e lésbicos e a teoria 

feminista podem ter tomado a existência de ―o sujeito‖ (isto é, o sujeito gay, 

o sujeito lésbico, a ―fêmea‖, o sujeito ―feminino‖) como um pressuposto, a 

teoria queer empreende uma investigação e uma desconstrução dessas 
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categorias, afirmando a indeterminação e a instabilidade de todas as 

identidades sexuadas e ―generificadas‖ (SALIH, 2015, p. 20). 

A Teoria Queer desafia concepções e atua como forma de empoderamento para 

aqueles que se encontram e se identificam com corpos ditos abjetos. Torna-se importante 

campo de pesquisa em meio a uma sociedade padronizada pelo binarismo homem/mulher, 

heterossexual/homossexual, masculino/feminino. 

Portanto, entendemos que os debates e conceitualização de gênero são importantes e 

necessários nas discussões feministas, abordagens sobre sexualidade e para os estudos que se 

inserem na Teoria Queer. Os estudos queer vêm sendo tratados e explorados, ganhando 

significativa visibilidade em âmbito acadêmico, movimentos sociais, nas organizações não-

governamentais, como também no espaço  das políticas públicas, com várias iniciativas, a fim 

de promover a igualdade de gêneros e a luta por direitos sexuais das minorias (SOUZA, 

2007). Sua compreensão dá visibilidade tanto à diversidade de gêneros quanto à inclusão dos 

que fogem às regras pré-estabelecidas pela sociedade. 

Os Estudos Feministas, os Estudos Gays e Lésbicos e os Estudos Queer, bem 

como os movimentos e grupos sociais ligados a esses campos vêm 

provocando importantes transformações nas formas de conhecer, no que 

pode ser conhecido, no que vale a pena conhecer. Desafiando o monopólio 

masculino, heterossexual e branco da Ciência, das Artes, ou da Lei, as 

chamadas ―minorias‖ se afirmam e se autorizam a falar sobre sexualidade, 

gênero, educação e cultura (LOURO, 2011, p. 69). 

No cinema, como veremos, por muito tempo homossexuais, travestis e transexuais 

foram representados de forma pejorativa, cheia de clichês e estereótipos. Com a ampliação 

dos movimentos e estudos relacionados à sexualidade, identidade e gênero, essas 

representações começaram a mudar. E o cinema tornou-se um espaço importante para essas 

minorias, pois trouxe maior ampliação, conhecimento e compreensão para o assunto, com 

numerosos festivais e congressos, além de pesquisas no meio acadêmico, com o crescente 

número de trabalhos dedicados ao Cinema Queer. 

2.2.TRAJETÓRIA DA HOMOSSEXUALIDADE NO CINEMA AO CINEMA QUEER 

Diferentemente do que muitos possam imaginar, as representações de personagens 

homossexuais já figuram desde o final do Século XIX. Portanto, podemos dizer também que 

desde o ―princípio do cinema‖ (NAZÁRIO, 2010). Porém, por muito tempo a indústria 

cinematográfica não comentava nem falava sobre o assunto, apenas sugeria a existência da 

homossexualidade. 
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Antes mesmo de o cinema chegar ao Brasil, a primeira insinuação poderia ser vista em 

1895 no curta The Gay Brothers, de Thomas Edison, no qual dois homens dançavam uma 

valsa ao som de um violinista. No filme Behind the Screen (1916), de Charlie Chaplin, 

também podemos verificar certa sugestão homossexual. Já no filme Wings (1927), de William 

A. Wellman, primeiro filme a ganhar um Oscar, foi registrado o primeiro beijo entre dois 

homens. 

Ousando mais que as produções cinematográficas americanas, o cinema europeu 

conseguiu abordar a temática de forma mais aberta no início do século 20. Nazário (2010) dá 

como exemplo o filme sueco Vingarne e o alemão Anders als die Anderen: 

Na Suécia, o diretor Mauritz Stiller teria escandalizado o público 

com Vingarne (1916), adaptado da novela Mikael, de Herman Bang, que 

aborda a atração de um escultor por um jovem que adota como filho. Mais 

focado no tema, e talvez o primeiro filme a abordar de fato a questão, 

foi Anders als die Anderen (1919), de Richard Oswald, realizado com a 

colaboração do pioneiro da sexologia, o judeu homossexual e comunista 

Magnus Hirschfeld: neste filme, Conrad Veidt interpreta um violinista 

―diferente dos outros‖ que acaba se matando sob a chantagem do Parágrafo 

175, da Constituição de Weimar, que penalizava os pederastas (NAZÁRIO, 

2010, s/p). 

Nos anos 1920 e 1930 os filmes ficaram mais picantes e contavam com cenas mais 

ousadas. Por conta disso, nos Estados Unidos, conservadores americanos e grupos religiosos 

viram a necessidade da implantação de um código com certas determinações que censuravam 

qualquer tipo de imagens que contrariavam os ditos ―bons costumes‖.  

Com a instauração do Código Hays, em 1930, a censura não só atingia filmes que 

retratavam a homossexualidade como produções que mostravam qualquer contradição a uma 

cultura tradicional familiar e heterossexual. Filmes que mostravam nudez, cenas de sexo, 

aborto, uso de drogas, escravidão de brancos, bem como a miscigenação e relacionamentos 

entre brancos e negros, entre algumas outras situações, estavam sujeitos à censura. De acordo 

com Nazário (2010), essas delimitações impediam ―que a simpatia do público fosse dirigida 

para o lado do crime, do erro, do mal e do pecado, aí incluindo a homossexualidade‖ 

(NAZÁRIO, 2010, s/p). 

Na tentativa de evitar a censura e prováveis prejuízos, produtores começaram a adaptar 

seus filmes às regras. Dessa maneira, o documentário The Celluloid Closet
1
 (EPSTEIN, 

FRIEDMAN, 1995) observa que os gays não sumiram, mas ficaram camuflados, apareciam 

                                                 
1
 Documentário de 1995 que relata sobre a abordagem homossexual no cinema americano, bem como gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros eram representados. No Brasil é conhecido por O Celuloide Secreto ou O 

Outro Lado de Hollywood. 

https://www.google.com.br/search?sa=X&biw=1366&bih=589&q=Charles+Chaplin&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3ME4yTMlW4gAxDXOSTbVEspOt9NMyc3LBhFVqSmZJfhEAvQ40gy0AAAA&ved=0ahUKEwijvsuUmerPAhWJkJAKHUtYA_sQmxMIlwEoATAV
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discretamente e, por vezes, apresentavam-se de forma enigmática e até problemática. No 

filme Ben Hur (1959), de William Wyler, por exemplo, pode-se notar certa sugestão 

homossexual encoberta pela amizade entre os personagens do herói Ben-Hur (interpretado por 

Charlton Heston) e Messala (interpretado por Stephen Boyd). 

Certamente, como podemos constatar, a representação de um personagem 

homossexual era apresentada de forma heteronormativa, principalmente nas produções 

hollywoodianas. Cabiam a eles personagens antagonistas, criminosos ou vilões geralmente 

punidos nas tramas, inclusive com finais trágicos, ou gays com trejeitos efeminados ou 

travestidos de mulher que funcionavam como elemento de humor, tratados de forma cômica. 

Segundo The Celluloid Closet, esses personagens surgiam para provocar risos, pena ou medo. 

O primeiro filme americano voltado ao circuito comercial que trouxe um personagem 

assumidamente homossexual foi De Repente, no Último Verão (Suddenly, Last Summer, 

1959) (LOURO, 2008, p. 84), de Joseph L. Mankiewicz. Na história, o personagem havia sido 

morto de forma violenta, como podemos observar, a punição sendo quase sempre o destino 

final. 

No filme The Boys in the Band (1970), de William Friedkin, a retratação dos gays 

surgiria mostrando o estilo de vida dos homossexuais e a convivência amigável entre eles. 

Não havia final trágico, porém, por conta de conceitos autodepreciativos da época, a condição 

dita ―imprópria‖ e ―indecente‖ dos gays viria à tona, mostrando as angústias desse mundo 

com suas amarguras, repulsas e sofrimentos. 

Nesta época, a falta de maior e melhor retratação dos homossexuais faz com que eles 

se sintam excluídos, estranhos e anormais. O cinema, como parte influente na vida das 

pessoas, seja nas práticas sociais ou como um meio de educação da sexualidade, mostrava-se 

deficiente nas menções aos homossexuais. Era necessário trazer representações fora de clichês 

e estereótipos, uma forma de mostrar àqueles que não seguiam uma linha heteronormativa que 

não estavam sozinhos e que, de fato, faziam parte da realidade. 

Com o surgimento de movimentos sociais nos anos 1960, como o feminismo, lutando 

por mais visibilidade e voz no espaço público, a representação de gênero e orientação sexual 

dissidentes em produções cinematográficas passou a figurar na agenda dos movimentos pelos 

direitos humanos e civis. Sendo que, por conta desses movimentos, gays, lésbicas e 

transexuais passaram a ganhar notoriedade nas produções do mercado independente.  

[...] os movimentos sociais organizados (dentre eles o movimento feminista e 

os das ―minorias‖ sexuais) compreenderam, desde logo, que o acesso e o 

controle dos espaços culturais, como a mídia, o cinema, a televisão, os 

jornais, os currículos das escolas e universidades, eram fundamentais. A voz 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=Joseph+L.+Mankiewicz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3yC5Lr0xSAjONzMsKirXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCCbgEWMAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjA6ZGRn4PQAhVIDZAKHcX2AhUQmxMImgEoATAW
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que ali se fizera ouvir, até então, havia sido a do homem branco 

heterossexual. Ao longo da história, essa voz falara de um modo quase 

incontestável. Construíra representações sociais que tiveram importantes 

efeitos de verdade sobre todos os demais. Passamos, assim, a tomar como 

verdade que as mulheres se constituíam no ―segundo sexo‖ ou que gays, 

lésbicas, bissexuais eram sujeitos de sexualidades ―desviantes‖. Por tudo 

isso, colocava-se, como uma meta urgente para os grupos submetidos, 

apropriar-se dessas instâncias culturais e aí inscrever sua própria 

representação e sua história, pôr em evidência as questões de seu interesse 

(LOURO, 2008, p. 20-21). 

Nos anos 1970, o aparecimento de produções com abordagens que não seguiam o 

padrão normativo heterossexual e envolviam questões de gênero, mesmo que ainda no 

circuito alternativo, seriam mais comuns, tais como Pink Flamingos (1972), de John Waters, e 

The Rock Horror Picture Show (1975), de Jim Sharman. A realização dessas produções 

mostrava que existia um público de interesse que correspondia e se sentia representado 

(ARAÚJO, Tatiana, 2013). 

As demonstrações de carinho entre homens que, antes, no cinema eram correntes e 

naturais passaram a ser rejeitadas. Como podemos ver em The Celluloid Closet, a afeição foi 

substituída e a resposta veio com violência, até um beijo era um ato violento. O filme 

Cruising (1980), de William Friedkin, que relata uma história abordando assassinatos de 

homossexuais, causou revolta da comunidade gay. 

Making Love (1982), de Arthur Hiller, foi o primeiro filme a tratar a 

homossexualidade como um ato de amor e não de violência, para tanto, apesar de não haver 

sexo explícito, a produção chegou com uma mensagem que alertava as pessoas para sua 

temática e seu conteúdo. 

Na década de 1980, as produções que retratariam a homossexualidade vão tomando 

espaço e se ampliando em meio ao circuito de filmes independentes. Com o advento da AIDS, 

as representações também começariam a mudar e passariam a fazer parte de grandes 

indústrias cinematográficas, tais como Hollywood. 

A AIDS, considerada a ―doença dos gays‖, se tornaria tema frequente nas abordagens 

homossexuais no cinema. Eram novas histórias contadas, mas ainda carregando uma imagem 

negativa dos homossexuais. Apesar da proliferação da doença, era necessário que outras 

questões aparecessem nas produções de imagens artísticas, não somente nas discussões 

acadêmicas (ARAÚJO, Tatiana, 2013). Havia uma necessidade maior de realizar produções 

que retratavam narrativas contrárias à heteronormatividade, tema comum e frequente no 

cinema. 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=Arthur+Hiller&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDKyKIpXAjMNK0xzTbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAj1X3SMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj8ycSN1fHPAhWIjpAKHavzAwYQmxMIeygBMA8
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Cada vez mais se viam filmes de diretores com propostas ousadas e narrativas que 

provocavam a padronização cinematográfica. O aumento das produções e participação em 

grandes festivais marcou esse período, e o conjunto de filmes com abordagem de temas que 

não seguiam narrativas heteronormativas passaram a ser conhecidos por Cinema Queer. Em 

1992, B. Ruby Rich utilizaria a expressão New Queer Cinema ―descrevendo um tipo de filme 

que quebrava com convenções de subjetividade, de gênero e também com formas de narrar‖ 

(BALTAR, 2015, p. 41). 

Cinema Queer se refere às produções cinematográficas que rompem de alguma 

maneira com modelos normativos de masculinidade e feminilidade. Surgiu com a intenção de 

trazer novas representações para o meio cinematográfico, que por anos só deu visibilidade a 

uma realidade social padronizada pela heterossexualidade. No cinema, a heteronormatividade 

sempre foi frequente e abordada como condição única e superior, ignorando outras realidades 

sexuais e de gênero, dos quais podem se expressar através do corpo, das relações afetivas e 

estilos de vida. 

O cinema queer cria diferentes narrativas do mundo, oferecendo alternativas 

aos mapas capitalista, nacionalista, hetero e homo-normativos vigentes. Cria 

novos e dissidentes modos de afeto e prazer, bem como novos estilos 

cinematográficos. As visões cinematográficas queer, sejam através de 

personagens e narrativas ou por meio de representações do desejo queer, têm 

a capacidade de tornar o global legível (SCHOONOVER; GALT, 2015, p. 

99). 

Portanto, pensar e falar sobre Cinema Queer, não significa referir-se a filmes que 

abordam temáticas homossexuais, mas, sim, a filmes que, de alguma forma, rompem com a 

normativa heterossexual ou binarismo – masculino x feminino, homem x mulher, 

heterossexual x homossexual. Araújo (2013) completa: 

Talvez se um filme apresente inúmeros elementos que podem ser 

considerados queer, ele pode ser caracterizado como Cinema Queer, mas 

isso não impede, e não deve excluir, as pequenas subversões que acontecem 

também em produções mais mainstream, e, consequentemente mais 

normativas (ARAÚJO, Tatiana, 2013, p.7). 

No Brasil, podemos encontrar várias produções na perspectiva queer, apresentando 

problemáticas sobre sexualidade e questões de gênero e identidade. Muitas dessas produções 

não retratam prazeres e romances convencionais, o que podemos perceber são quebras de 

padrões tradicionais. 

Entre alguns filmes nacionais que tocam nesses pontos podemos destacar: A Rainha 

Diaba (1974), de Antonio Carlos da Fontoura, Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz, Elvis 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=Karim+A%C3%AFnouz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCqoyDHMVYKwy8vTCuK1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEARcFtFzIAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi1qrmPtM7PAhWKf5AKHRsgDpoQmxMInwEoATAW
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& Madona (2010), de Marcelo Laffitte, Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda, Ralé (2015), de 

Helena Ignêz e Boi Neon (2015), de Gabriel Mascaro. 

Segundo Bessa (2016), existem mais de duzentos e cinquenta e seis festivais 

destinados à cultura e filmografia LGBTQ
2
 no país. Em vários estados brasileiros, diferentes 

festivais e mostras têm como objetivo promover debates em torno do gênero, sexualidade e 

diversidade sexual. O Brasil conta com a Mostra New Queer Cinema e o Festival MixBrasil 

de Cultura da Diversidade, um dos festivais internacionais de cinema LGBTQ mais antigos. 

Entre outras iniciativas no país, podemos destacar o Rio Festival Gay de Cinema, no Rio de 

Janeiro, For Rainbow e o Curta o Gênero, de Fortaleza, Festival CLOSE, de Porto Alegre e a 

Mostra Possíveis Sexualidades, de Salvador. Algumas partindo de ONGs e institutos de arte e 

cultura, outros de estudantes e pesquisadores da área, e de grupos LGBTQ (BESSA, 2016). 

É notável que o Cinema Queer tem se proliferado pelo mundo, as produções e o 

consumo desses filmes têm aumentado, ―de modo que as dissidências sexuais e de gênero 

tornam-se visíveis em várias culturas‖ (SCHOONOVER; GALT, 2015, p. 98). 

Um dos fatores responsáveis pelo crescimento de produções audiovisuais queers é o 

baixo custo financeiro, com a utilização de câmeras digitais e softwares de edição. (BESSA, 

2016). Podemos citar como exemplo o filme americano independente Tangerine (2015), que 

foi filmado inteiramente por câmeras de três aparelhos iPhones 5s. ―A ideia na cabeça e a 

câmera na mão continua sendo um potencial transgressor que libera a criatividade para fora 

dos esquemas narrativos e cinemáticos dos filmes de alto custo, produzidos nos grandes 

estúdios de cinema‖ (BESSA, 2016, p. 30). 

Acredita-se que a força da abordagem queer pode ir além da inclusão da diversidade 

sexual, quando se propõem estudos direcionados às diversas formas de gênero e 

relacionamentos afetivos, como também gestões e práticas eróticas singulares (BESSA, 

2016). E o cinema pode ser um importante meio de dar visibilidade às diversas formas de 

representação. 

[...] a política queer parece projetar no cinema e em seus espaços 

institucionais uma forma de engajamento social real e virtual. Como a 

estética e política desses diversos exemplos sugerem, o cinema continua a 

ser crucial para o modo como gênero e sexualidade circulam globalmente 

(SCHOONOVER; GALT, 2015, p.106-107). 

Um filme queer pode ser artístico como também ativista, apresentando caráter político 

e social. O Cinema Queer dá notoriedade às diversas formas de ser, ver e estar inserido em 

                                                 
2
 Bessa utilizou o termo GLBTQ, mas optamos por LGBTQ, como forma de dar visibilidade e valorizar as 

lésbicas no contexto da diversidade sexual bem como aproximar este termo utilizado em outras culturas. 

https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=638&q=Marcelo+Laffitte&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SEqOj6_MUkKws7XEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQC9P0vrMgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwia7ov_vtPPAhWEj5AKHW0RCYwQmxMIlwEoATAV
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-268064/
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uma cultura, na sociedade e no mundo. Como também pode ser uma forma educativa de se 

conhecer, perceber e respeitar as pessoas que se inserem nesse contexto. 

Antes, pouco discutidas as diferentes realidades sexuais e de gênero que fugiam às 

regras da heteronormatividade, hoje, estão se ampliando e se tornando temas necessários de 

diversas áreas de estudo, incluindo os estudos de cinema. 

2.3.O CORPO QUEER E PERFORMANCES DA DISSIDÊNCIA 

Para falar sobre o corpo queer, retornemos à explicação do termo queer que, segundo 

Louro (2001), ―pode ser traduzido por estranho, talvez ridículo, excêntrico, raro, 

extraordinário‖ (LOURO, 2001, p. 546). Diante disso, podemos compreender o corpo queer 

como subversivo, vergonhoso, diverso ou dissidente. Um corpo que foge às regras normativas 

da sociedade e não se limita a essas normas impostas. 

Este termo, com toda sua carga de estranheza e de deboche, é assumido por 

uma vertente dos movimentos homossexuais precisamente para caracterizar 

sua perspectiva de oposição e de contestação. Para esse grupo, queer 

significa colocar-se contra a normalização – venha ela de onde vier. Seu alvo 

mais imediato de oposição é, certamente, a heteronormatividade compulsória 

da sociedade; mas não escaparia de sua crítica a normalização e a 

estabilidade propostas pela política de identidade do movimento 

homossexual dominante. Queer representa claramente a diferença que não 

quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma de ação é muito mais 

transgressiva e perturbadora (LOURO, 2001, p. 546). 

 

Dentro desse contexto, podemos identificar um corpo queer como aquele que se 

permite vivenciar outras posturas, condutas desviantes, fora dos padrões. São oscilantes, 

instáveis, incertos, em deslocamento e transformação. ―Alguns não se contentam apenas em 

mudar de um ‗lugar‘ para outro e escolhem viver na fronteira, numa espécie de entre-lugar‖ 

(LOURO, 2008, p. 87). 

De corpo queer, também podemos falar em corpo abjeto, aquele considerado 

desprezível, abominável, sórdido. Butler (2000) traz em suas análises o abjeto como ―aquelas 

zonas ‗inóspitas‘ e ‗inabitáveis‘ da vida social‖ (BUTLER, 2000, p. 153), ou seja, que não se 

encaixam na sociedade. 

Mas, a partir de que norma ou comportamento corporal apontaremos como modelo 

para que esses corpos sejam considerados desviantes, diferentes, subversivos? A resposta é 

simples: pela condição heterossexual, da qual Butler chama de ―quadro regulatório altamente 

rígido‖ (BUTLER apud LOURO, 2013, p. 33), sendo declarada normal, adequada e até 

natural. A condição de identidade ou de gênero e de sexualidade que cada indivíduo pode 
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apresentar, distanciando do padrão binário (homem/mulher, masculino/feminino), é negada 

perante a normativa heterossexual. 

A heterossexualidade hegemônica opera sobre nossos corpos, instituindo e 

regularizando padrões. Ao se portar ou fugir de certos padrões, condutas, rejeitando-os, 

ficamos vulneráveis e suscetíveis a julgamentos, e a exclusão do meio de convivência social 

pode vir a ocorrer. 

Nossa maneira de ser, de falar, de portar e nossos trejeitos são formados ao longo de 

nossa vivência e experiência por meio de contatos e aprendizagens sociais. Nessa disciplina 

incessante dos corpos, dos quais somos submetidos desde o nascimento, parece regra a 

normalização de certos corpos e a patologização de outros. Com base nos conceitos de Butler, 

Louro (2013) explica que: 

O anúncio ―é uma menina‖ ou ―é um menino‖, feito por um profissional 

diante da tela de um aparelho de ultrassonografia morfológica, põe em 

marcha o processo de fazer deste ser um corpo feminino ou masculino, 

acredita Butler. Esse ato, de caráter performativo, inaugura uma sequência 

de atos que vai constituir alguém como um sujeito de sexo e de gênero. Para 

ela, mais do que a descrição de um corpo, tal declaração designa e define o 

corpo (LOURO, 2013, p. 32). 

Portanto, é baseando-se na normativa heterossexual que a sociedade destaca e 

reconhece os que se afastam dessas normas como o esquisito, o estranho, o diferente. E, se 

designamos algo como diferente é porque nos apoiamos em algo que normatizamos e 

determinamos como o exemplar, este com o poder de nos guiar e nos definir, num processo 

que nos marca cultural, histórica e politicamente. 

O corpo, como matéria, admite caráter performativo de gênero, sendo o principal 

elemento a registrar certas impressões e sinais, sejam estes dentro ou fora da ordem 

heteronormativa compulsória. Ao desviar da hegemonia heterossexual, abre-se caminho para 

aquilo que é considerado singular, esquisito e excêntrico. Logo, ―conforme registra o 

dicionário, excêntrico é aquele ou aquilo que está fora do centro; é o extravagante, o esquisito; 

é, também, o que tem um centro diferente, um outro centro‖, observa Louro (2002, s/p.). 

Os sujeitos, como podemos ver, que se deslocam para fora do centro acabam por 

ocupar um lugar alternativo, diversificado, exótico. Não buscam se adequar, serem ―aceitos‖ 

ou ―integrados‖ (LOURO, 2002), a lógica é exatamente a de não pertencer ao comum, 

desafiando a heteronormatividade social. 

Esta forma de renegar e contrapor-se ao padrão heterossexual e sua disciplina 

constante foi analisado por Beatriz Preciado (2002), em seu Manifesto Contra-sexual, como 



 

 

39 

 

uma prática contra-sexual, em que corpos não deveriam ser categorizados, já que poderiam 

assumir diversas sexualidades quanto possíveis. 

Preciado (2011) também fala em multidão queer, referindo-se a um conjunto de 

sujeitos que tentam romper com a norma heterossexual. Segundo ela:  

O corpo da multidão queer aparece no centro disso que chamei, para retomar 

uma expressão de Deleuze, de um trabalho de ―desterritorialização‖ da 

heterossexualidade. Uma desterritorialização que afeta tanto o espaço urbano 

(é preciso, então, falar de desterritorialização do espaço majoritário, e não do 

gueto) quanto o espaço corporal. Esse processo de ―desterritorialização‖ do 

corpo obriga a resistir aos processos do tornar-se ―normal‖ (PRECIADO, 

2011, p. 14). 

Ainda de acordo com Preciado (2011), esses indivíduos ―anormais‖, como 

proprietários de seus corpos, apenas estão no dever de reivindicarem seus direitos ao prazer 

inalienável. Tornam-se operantes na realização de viverem outras possibilidades sexuais e de 

identificação. 

Ainda assim, é preciso continuar afirmando que não estamos falando aqui de gays ou 

lésbicas, com suas políticas, as quais, porventura podem vir a se encaixar em definições 

masculinas ou femininas, mas sim, de indivíduos – que podem, até, apresentarem desejos 

heterossexuais ou homossexuais – que renegam qualquer norma ou regime imposto. Preciado 

(2011) explica: 

Por oposição às políticas ―feministas‖ ou ―homossexuais‖, a política da 

multidão queer não repousa sobre uma identidade natural (homem/mulher) 

nem sobre uma definição pelas práticas (heterossexual/homossexual), mas 

sobre uma multiplicidade de corpos que se levantam contra os regimes que 

os constroem como ―normais‖ ou ―anormais‖: são os drag kings, as gouines 

garous, as mulheres de barba, os transbichas sem paus, os deficientes-

ciborgues... O que está em jogo é como resistir ou como desviar das formas 

de subjetivação sexopolíticas (PRECIADO, 2011, p. 16). 

Citado por Preciado como exemplo de um corpo considerado anormal e fora dos 

padrões, o drag king seria uma espécie de parodização ou imitação, performance do gênero 

masculino, enquanto a drag queen, seria a performance do gênero feminino. Podemos 

compreender, também, como um espetáculo ou desempenho corporal de reproduzir uma 

crítica em cima das regras e convenções sociais. 

Já a travesti, que transcende as barreiras ao se vestir e adotar gestos que seria do sexo 

oposto, torna possível a recriação de seu corpo considerado masculino para uma versão de 

identidade feminina, como explica Zambrano: 

O corpo travesti não se ajusta ao canon imperante, mas joga 

permanentemente nos limites corporais, os transpassa. Ao remontar a 

masculinidade e colocá-la perto da feminilidade, se funde em seu limite, 
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transgredindo a normativa heterossexual; sem cumprir a ordem biológica da 

reprodução e sem deixar de ser masculino, parodia da masculinidade ao 

tempo em que recria a feminilidade reafirmando-a em sua identidade gestual, 

corporal (ZAMBRANO apud COLLING, 2010, p. 14). 

 O corpo travesti pode-se dizer, assim, que apresenta uma caracterização vista como 

excêntrica e grotesca das performances masculina e feminina. Ao mesmo tempo em que 

coloca em questão a coerência entre sexo e gênero. 

Com relação ao Cinema Queer, essas performances da dissidência representam a 

resistência ao corpo heteronormativo, na qual os trejeitos, a afetação, o travestimento são 

reproduzidos. Podemos identificar aqui uma estética, conhecida por camp – ―termo que pode 

ser traduzido por ‗fechação‘‖ (PAIVA, 2009, p. 11) – , da qual é marcada pelo artifício e 

exagero, como explica Lopes (2006): 

O termo camp aponta para uma sensibilidade e uma estética marcadas pelo 

artifício, pelo exagero, presente no interesse por ópera, melodramas e 

canções românticas. O camp se situa no campo semântico de ruptura entre 

alta cultura e baixa cultura, como o kitsch, o trash e o brega. Como 

comportamento, a palavra remete à fechação, ou seja, ao homossexual 

espalhafatoso e afetado, ao transformista que dubla cantores conhecidos, tão 

presente em boates e programas de auditório [...] (LOPES, 2006, p. 384-

385). 

Porém, também compreendemos que o Cinema Queer não é representado apenas pelo 

gay afetado nem marcado apenas pelo exagero, e que o camp é apenas um dos segmentos 

deste cinema de subversões e desordem. O Cinema Queer é marcado pelo estranho, pelos 

corpos e sexualidades desviantes, indo além do cinema gay ou lésbico. 

Sendo assim, reparamos que o filme objeto de análise desta pesquisa, Boi Neon, se 

insere no que chamamos de Cinema Queer por apresentar pequenas subversões, em que os 

gêneros masculino e feminino se deslocam.  

A performance de gênero e o corpo subversivo presentes no filme, entretanto, não 

seguem um código paródico, mas se dão numa dimensão estética e conceitual que irá munir-

se dos códigos de masculinidade e feminilidade acerca das personagens naquele contexto 

rural nordestino. Os desvios, sejam num gesto ou num ato, não se dão pelo exagero nem 

atitudes espalhafatosas. 

O diretor do filme, Gabriel Mascaro, explica que esse trabalho foi estimulado pela 

representação e atuação do corpo, assim como sua condição: ―A ideia foi justamente 

questionar a hierarquia do corpo, seja ele animal ou humano, masculino ou feminino‖ 

(MASCARO apud CARNEIRO, 2016, s/p). Portanto, entendemos a produção como uma 
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forma de subverter a norma heterossexual, tocando em pontos que podem regulamentar essa 

norma, como, por exemplo, o corpo. 

Enfim, podemos considerar que tanto em nossa realidade quanto no cinema os corpos 

queers são resistentes dessas instâncias e delimitações corpóreas que somos sujeitos a aderir 

consecutivamente todos os dias. Ao compreendermos que todas as ações e atos contínuos de 

performances de gêneros são construtos sociais, ―o grande desafio talvez seja admitir que 

todas as posições podem se mover, que nenhuma é natural ou estável e que mesmo as 

fronteiras entre elas estão se desvanecendo‖ (LOURO, 2002, s/p). 

No próximo capítulo, analisaremos como esta dimensão e estes trânsitos se expressam 

no devir corporal presente em Boi Neon. 
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3. BOI NEON: UMA ANÁLISE SOBRE GÊNERO, PERFORMANCE E DEVIR-

ANIMAL 

3.1.ANÁLISE FÍLMICA 

A análise fílmica consiste na descrição e interpretação que se faz de um filme, 

considerando aspectos que o compõem e são importantes para sua compreensão e, até, sua 

apreciação. É, por vezes, utilizada em pesquisas e análises de trabalhos universitários para a 

conclusão de um curso. Sendo também utilizada por pesquisadores, professores, críticos e 

diretores de cinema quando necessário. 

Segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002), muitos obstáculos devem ser enfrentados e 

superados durante a análise fílmica, sejam obstáculos de ordem material ou de ordem 

psicológica. 

Um filme compõe muitos detalhes importantes para a investigação que devem ser 

notados e anotados para uma análise eficaz. Portanto, fazer análise de um filme requer muita 

atenção e dedicação. ―De qualquer modo, o analista deverá estabelecer um dispositivo de 

observação do filme se não quiser se expor a erros ou averiguações incessantes‖. (VANOYE; 

GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 11). 

Para fazer a análise fílmica você passará de um mero espectador, que vê um filme por 

diversão ou contemplação, para um analista técnico, que observa e assimila detalhes técnicos, 

dando atenção ao movimento de câmera, à montagem das imagens, ao enquadramento, à 

composição da luz e das cores, à parte sonora, entre outros pontos. Outro componente 

importante num filme é o personagem, cujos movimentos, posições e performances diante da 

câmera podem ser trabalhados durante a análise. 

Além disso, é interessante observar que o trabalho de análise não recai apenas sobre o 

filme, mas também sobre o analista, que repõe ―em questão suas primeiras percepções e 

impressões, conduzindo-o a reconsiderar suas hipóteses ou suas opções para consolidá-las ou 

invalidá-las‖ (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 13). 

Numa análise fílmica a desconstrução (descrição) e a reconstrução (interpretação) do 

texto fílmico se fazem necessárias, para tanto, o analista deverá sempre estar atento ao filme 

objeto trabalhado, para que se evite a reconstrução de um outro, constata Vanoye e Goliot-

Lété (2002). 

Interpretar os elementos que compõem um filme é um dos motivos e objetivos de 

realizar uma análise fílmica, considerando a leitura, a compreensão e a reconstituição de um 

produto já finalizado, ou seja, é um estudo dedicado ao cinema e seus recursos.  
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Portanto, é analisar os elementos fílmicos que compõem tanto técnica, estética e 

narrativa, priorizando alguns desses aspectos em função da problemática escolhida para o 

recorte. Um filme é composto, além de sua montagem técnica estrutural, de narrativa e 

personagens, que também acionam sentidos a partir de construções específicas. A análise se 

preocupa em decodificar essas perspectivas. 

Através de um filme podemos identificar abordagens e reflexões sociais, que propõem 

críticas e avaliações, deixando de ser apenas um recurso de imagens ilustrativas. Por fim, 

―analisar um filme é também situá-lo num contexto, numa história‖, observa Vanoye e Goliot-

Lété (2002, p. 23). 

No presente trabalho, o filme Boi Neon é submetido a uma análise fílmica que se 

orienta por uma questão central, pelo problema: ―Como são representados o ‗masculino‘ e o 

‗feminino‘, em meio ao sertão nordestino, na narrativa do filme Boi Neon?‖. Deste modo, 

utilizamos a decupagem de cenas e elementos fílmicos para investigar como a narrativa é 

construída em torno de três personagens, cujo lugar na história contempla a investigação 

proposta. 

3.2.O FILME 

Boi Neon é um filme que tem como cenário o agreste pernambucano e o mundo das 

vaquejadas. Na história, observamos um jogo de opostos: masculino x feminino, adulto x 

criança, humano x animal, cavalo x boi, vaqueiro/peão x vaqueiro/funcionário, arena x 

bastidor. Além dessa ambiguidade, o filme também remete à hierarquização dos corpos. 

Para tanto, o filme do cineasta Gabriel Mascaro ganha evidência na coleção de filmes 

produzidos no Nordeste, sobretudo do novo cinema pernambucano. Novas imagens do 

Nordeste estão emergindo, em que observamos a transformação deste lugar mítico e 

simbólico. A representação nostálgica de um Nordeste seco e de justiça e vingança, presente 

nas histórias de cangaceiros, dão espaço para uma narrativa de trânsitos e de fantasia na 

retratação de um sertão em desenvolvimento. 

Boi Neon traz essa carga de mudança e investe na oscilação, no qual o corpo ganha 

notoriedade e se torna ponto central. Aqui, os personagens do filme se desprendem de corpos 

socialmente construídos, cuja reflexão de papéis de gênero acentua-se. O diretor explica: 

No filme proponho não necessariamente a inversão de gênero, mas a 

dilatação destas representações. A partir da ritualização do ordinário, tento 

não fazer destes deslocamentos de gênero algo sensacionalista, mas sim 

normalizar essas curvas. E para muito além da psicologia dos personagens, 

eu engajo o filme através da presença corpórea dos personagens e em todo o 
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entorno que esta coreografia é capaz de mobilizar enquanto experiência. O 

filme não segue necessariamente a jornada de um personagem protagonista, 

mas aposta na experiência performática enquanto potência. É um filme de 

personagens estranhos, de experiências intensas, mas pouco sabemos quem 

são essas pessoas e porque nos envolvemos com elas. O filme registra o 

cotidiano e as contradições mínimas de uma rotina de trabalhadores 

(MASCARO apud MEIRELES, 2016, s/p). 

A abordagem desconstrutiva que o filme oferece, num ambiente onde a tradição 

resiste, desafia e confunde todo um pensamento preconcebido em torno dos códigos 

normativos de gênero do Nordeste patriarcal. 

O filme não traz uma trama de heroísmos com lições exemplares, mas um contexto em 

estado de transformação. A imagem do nordestino é deslocada por experiências intensas, 

criando uma memória afetiva nova que irá mesclar-se aos códigos sonoros e visuais do âmbito 

do sertão e das vaquejadas. 

No decorrer do filme, imergimos na atmosfera das vaquejadas. Na arena, dois 

vaqueiros, cada um em cima de um cavalo, correm emparelhados ao boi, o vaqueiro chamado 

de ―puxador‖ segura seu rabo e tenta derrubá-lo. Já nos bastidores, observamos o trato com os 

bois e a rotina de viagens de uma vaquejada a outra. 

O trato dos personagens se aproxima com o dos animais. No mesmo caminhão onde 

são carregados os bois, redes são armadas e banheiros são improvisados. Assim, 

compartilham do mesmo ambiente e das mesmas condições.  

Nesse ambiente, delicadeza e brutalidade se intercalam e gêneros se desviam. Somos 

apresentados a personagens retratados numa abordagem heteronormativa e acompanhamos a 

rotina dessas figuras emblemáticas que vivem da vaquejada, dentre os quais destacamos e 

serão objetos dessa pesquisa: Iremar (Juliano Cazarré), um vaqueiro de aparência máscula e 

que tem o sonho de ser estilista; Galega (Maeve Jinkings), caminhoneira que transporta os 

bois para as vaquejadas, dançarina e mãe; e Cacá (Alyne Santana), filha de Galega, uma 

criança atrevida que gosta de cavalos, cuja a questão do intergênero ganha evidência. 

Tanto os personagens centrais quanto os secundários oferecem ambiguidade à 

paisagem da performance de gênero. Podemos citar, por exemplo, a vendedora de perfumes 

Geisy (Samya de Lavor) e o vaqueiro Júnior (Vinícius de Oliveira). 

Geisy é uma vigilante noturna de uma fábrica de roupas e está grávida, a personagem 

desempenha uma função erótica na trama. A barriga fértil de Geisy adquire uma função 

erótica na trama, como veremos na análise. Enquanto Júnior é um vaqueiro cuja ambiguidade 

de sua aparência oferece questões e contraste no cenário em que ele sobrevive. Ele aparece no 
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filme alisando os cabelos compridos com chapinha e exibe um aparelho artificial nos dentes, 

não por necessidade odontológica, mas, ―por achar bonito‖. 

Enfim, num espaço de resistência, Boi Neon transita na ambiguidade dos personagens 

e de seus desejos. Corpos dissidentes se manifestam sutilmente, dos quais o masculino e o 

feminino se confrontam e conciliam constantemente. 

3.3.CORPORALIDADE E DEVIRES DE GÊNERO 

3.3.1. A disputa de sentido de gênero se dá no corpo 

O gênero se materializa através do corpo, é por ele concebido e processado. Uma vez 

determinado pelo fator biológico, os gêneros masculino e feminino se fazem presentes e 

ganham significado por meio do corpo. O corpo biológico é apropriado socialmente na 

determinação da caracterização de um gênero, dentro de uma perspectiva binária de 

masculino e feminino, é a partir de cada um destes que o corpo é moldado e disciplinado. 

Através de processos culturais, definimos o que é — ou não — natural; 

produzimos e transformamos a natureza e a biologia e, consequentemente, as 

tornamos históricas. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos 

gêneros — feminino ou masculino — nos corpos, é feita, sempre, no 

contexto de uma determinada cultura e, portanto, com as marcas dessa 

cultura. As possibilidades da sexualidade — das formas de expressar os 

desejos e prazeres — também são sempre socialmente estabelecidas e 

codificadas. As identidades de gênero e sexuais são, portanto, compostas e 

definidas por relações sociais, elas são moldadas pelas redes de poder de 

uma sociedade (LOURO, 2000, p. 9). 

 

Ao estabelecer o papel sexual de um homem e de uma mulher, a sociedade que 

normatiza essas regras age também sobre nossas identidades. Há uma codificação do gênero 

masculino sobre o macho e do gênero feminino em relação à fêmea. Portanto, a projeção do 

corpo na sociedade se dá pelo determinismo biológico instaurado pela política social, do qual 

é considerado algo natural e decisivo em relação ao gênero. 

O corpo, no decorrer de nosso desenvolvimento e nossas experiências, é moldado 

passando por transformações e por uma construção social e cultural. Podemos indagar como 

seriam nossos corpos sem esse sistema que nos impõe limites e regras que recaem sobre eles. 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 

aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 

empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 

de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 

inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 

por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por 

muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase 

soberanos (LOURO, 2008, p. 18). 
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Portanto, por meio dos aprendizados sociais vamos se adaptando (ou não) a exercer o 

papel masculino ou feminino, postos devido ao fator biológico antes mesmo do nascimento. 

Podemos compreender, assim, que o binarismo masculino e feminino não parte de 

algo natural pertencente ao corpo, mas, sim, de um efeito da construção social e cultural. ―A 

construção do gênero e da sexualidade dá-se ao longo de toda a vida, continuamente, 

infindavelmente‖ (LOURO, 2008, p. 18). O gênero não nos pertence, se faz ao longo de nossa 

existência, e através dos nossos corpos se firma e se efetiva com o apoio das normas 

padronizadoras. 

Por meio das classificações, nossa cultura e sociedade costumam nos definir, com o 

propósito de ordenar e normatizar. Por fim, é no corpo que a significação de gêneros ganhará 

sentido, os quais tornam aquele corpo um órgão regulado e inerte. 

Também constatamos que o corpo tem a capacidade de reproduzir e enunciar seus 

significados levando em conta seu entorno, como explica Goellner: 

Um corpo não é apenas um corpo. É também o seu entorno. Mais do que um 

conjunto de músculos, ossos, vísceras, reflexos e sensações, o corpo é 

também a roupa e os acessórios que o adornam, as intervenções que nele se 

operam, a imagem que dele se produz, as máquinas que nele se acoplam, os 

sentidos que nele se incorporam, os silêncios que por ele falam, os vestígios 

que nele se exibem, a educação de seus gestos... enfim, é um sem limite de 

possibilidades sempre reinventadas, sempre à descoberta e a serem 

descobertas. Não são, portanto, as semelhanças biológicas que o definem, 

mas fundamentalmente os significados culturais e sociais que a ele se 

atribuem (GOELLNER apud LOURO, 2010, p. 72-73). 

 

Diante disso, concordamos que são essas intervenções que irão demarcar um corpo e 

apontá-lo a um gênero masculino ou feminino. Nosso corpo é moldado tanto pela disciplina 

que define comportamentos, ações, gestos e atos quanto por roupas e acessórios, estes 

considerados masculinos ou femininos.  

Entretanto, como não existe apenas uma forma de viver a sexualidade, também não 

existe um único jeito de ser masculino e/ou feminino. Como uma construção social, o gênero 

irá variar através do tempo e entre as culturas. Além disso, o fator biológico não deve ser 

determinante para se rotular um corpo, já que uma pessoa que nasce homem pode apresentar e 

identificar-se com o gênero feminino, como também uma mulher pode manifestar 

características e comportamentos considerados masculinos, colocando em trânsito a 

masculinidade e/ou a feminilidade. 

3.3.2. Devir-animal 
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Ao falarmos em devir, não podemos deixar de citar o filósofo Gilles Deleuze, que 

aborda o termo e nos imerge em outra dimensão sobre o ser. Partimos da ideia de que tudo 

está em constante mudança, modificação, alteração, que nada é definitivo. Assim, acredita-se 

que o ser está em permanente devir, ou seja, em permanente transformação. Segundo 

Deleuze: 

Devir é nunca imitar, nem fazer como, nem se conformar a um modelo, seja 

de justiça ou de verdade. Não há um termo do qual se parta, nem um ao qual 

se chegue ou ao qual se deva chegar. Tampouco dois termos 

intercambiantes. A pergunta 'o que você devém?' é particularmente estúpida. 

Pois à medida que alguém se transforma, aquilo em que ele se transforma 

muda tanto quanto ele próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, 

nem de assimilação, mas de dupla captura, de evolução não paralela, de 

núpcias entre dois reinos (DELEUZE apud ZOURABICHVILI, 2004, p. 24). 

Como foi colocado por Deleuze, não se pode dizer que o devir é imitação, mas um 

tornar-se. ―Não se abandona o que se é para devir outra coisa (imitação, identificação), mas 

uma outra forma de viver e de sentir assombra ou se envolve na nossa e a ‗faz fugir‘‖ 

(ZOURABICHVILI, 2004, p. 24-25). 

Pelo devir ―cria-se uma zona de indiscernibilidade, de vizinhaça‖ 

(VASCONCELLOS, 2005, p. 16). Não há distinções, mas proximidades. O ser é visto pela 

multiplicidade e não pela subjetividade. 

Em devir-animal, podemos dizer que o homem se encontra na sua forma menos 

humana, em que se desprende das referências humanas. Compreendemos o devir-animal 

como viver de forma intensa, assim, o homem que passa pelo devir-animal está num estado de 

trânsito animalesco. 

A visão de que o ser humano é um animal racional, sempre nos colocou em outra 

posição, tida como superior em relação aos outros animais. Porém, Deleuze abriu uma nova 

interpretação, da qual identificamos que não nos distanciamos tanto assim dos animais 

irracionais. 

Recebemos instruções e ensinamentos para que tenhamos educação, e assim não 

hajamos feito animais. Mas, sem escapatória, em algum momento, até mesmo no cotidiano, 

faremos algo considerado selvagem, de origem animal, e é aí que o nosso devir-animal se 

manifesta. É um devir que nos coloca em fronteira com códigos sociais restritos, que nos 

aproxima de experiências sensíveis que a normatividade humana tolhe, confina.  

O devir-animal é considerado o mais próximo dos humanos (GOMES, 2002). É por 

meio da educação que somos humanizados e socializados, Gomes (2002) explica: 
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A Educação foi constituída para civilizar, fazer do homem um cidadão, 

diferenciá-lo do bárbaro, selvagem e animal. Ser educado é controlar os 

instintos, disciplinar as "necessidades básicas" e evitar ao máximo que os 

furores biológicos, principalmente os de ordem escatológica, se manifestem 

socialmente (GOMES, 2002, p. 60-61). 

 Gomes (2002) diz que apagamos sinais do animal em nós com simples ações 

cotidianas como lavar e comer sobre pratos, limpar a casa, tomar banho e escovar os dentes. 

A guerra é um bom exemplo da qual o homem devém-animal, pois como um animal 

ele irá lutar por terras, demarcar seu território na busca de um lugar melhor para sobreviver e 

viver. Portanto, ―se toda guerra é uma luta pelo domínio de territórios e, se todo animal faz 

território, guerrear é um modo de fazer subir o animal no homem‖ (GOMES, 2002, p. 62). 

Médio, o devir-animal se aproxima do devir-criança, do devir-mulher e do 

devir-cadáver. Por outro lado, também se relaciona com o devir-vegetal e 

outros devires, mais imperceptíveis e impessoais do que os humanos. E, 

exatamente por sua proximidade com o humano, talvez seja ele o devir que 

mais incomoda (GOMES, 2002, p. 64). 

 

No que diz respeito à sexualidade, o devir-animal pode ser compreendido também 

como um trânsito, o animalesco nos permite outras formas de performance, de experiências 

sobre o corpo e a sexualidade que admitem borrar fronteiras de gênero. 

Em Boi Neon o devir-animal pode ser visto como um elemento narrativo e 

performático. Está presente na gestualidade, na coreografia, nos cenários e na forma como 

seres humanos e animais se entrelaçam, expressando desejos e funções adquiridas em 

proximidade com as demandas da natureza. 

3.3.3. Relação entre devir e performance 

Entende-se gênero como algo construído cultural e socialmente, logo, ele pode se 

materializar a partir de uma sequência de reproduções de atos e gestos, da qual foi citada por 

Butler como sendo uma performance de gênero, ela declara: 

Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são 

performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por outro lado 

pretendem expressar são fabricações manufaturadas e sustentadas por signos 

corpóreos e outros meios discursivos. O fato de o corpo gênero ser marcado 

pelo performativo sugere que ele não tem status ontológico separado dos 

vários atos que constituem sua realidade (BUTLER, 2003, p. 194). 

Butler (2003) continua afirmando que essas reproduções ou repetições de atos e gestos 

são efeito de um discurso social. Ocorrendo na esfera pública, se regulariza na superfície do 

corpo. Dessa forma, em modo performativo, significados se inscrevem em nossos corpos 
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constantemente, como se fossem algo de ordem natural, mas que, na verdade, são mantidos 

por normas reguladoras da sociedade. 

Quando a desorganização e desagregação do campo dos corpos rompe a 

ficção reguladora da coerência heterossexual, parece que o modelo 

expressivo perde sua força descritiva. O ideal regulador é então denunciado 

como norma e ficção que se disfarça de lei do desenvolvimento a regular o 

campo sexual que se propõe descrever (BUTLER, 2003, p. 194). 

A heterossexualidade produz normas e leis reguladoras de atos e gestos corporalizados 

performaticamente, ou seja, em caráter imitativo do gênero. E quando se quebra essa norma, 

passamos a compreendê-la como uma criação imposta e simulada, e não como algo natural. 

Segundo Louro (2013, p. 33), ―performativos de gênero são repetidos constantemente. 

Citados e recitados em contextos e circunstâncias distintas; no âmbito da família, da escola 

[...]; na mídia [...]; nas regulamentações da justiça ou da religião‖. Porém, os resultados 

podem ser diversos, já que ―os efeitos dos performativos são sempre imprevisíveis‖ (LOURO, 

2013, p. 33). 

Através de discursos regulatórios, o gênero é formado e efetivado. De acordo com 

Louro (2013), Butler acredita na vulnerabilidade do corpo em relação à linguagem, pois esta 

sendo performativa opera e sustenta o corpo.  

Butler complica a noção de ―identidade de gênero‖. Afirma que gênero não é 

algo que somos, mas algo que fazemos. Não é algo que se ―deduz‖ de um 

corpo. Não é natural. Em vez disso, é a própria nomeação de um corpo, sua 

designação como macho ou como fêmea, como masculino ou feminino, que 

―faz‖ esse corpo. O gênero é efeito de discursos. O gênero é performativo 

(LOURO, 2013, p. 32). 

Entretanto, em outra concepção de performance constata-se que o corpo não reproduz 

apenas imitações e repetições de gênero, mas que o corpo está constantemente sujeito a 

transformações e modificações, podemos dizer, assim, em devir. Entende-se ―que esse é um 

processo contínuo do qual não se pode precisar o fim. Talvez nem mesmo a origem. Mais do 

que isso, acredita que é um processo do qual nunca se atingiria a meta‖ (LOURO, 2013, p. 

32). 

Enquanto Butler entende o corpo como linguagem, em que os corpos portam discursos 

e, ao repeti-los ou transgredi-los, configuram o gênero, Del Río reforça o quanto esta noção 

de performatividade é insuficiente para a compreensão da performance cinematográfica, pois 

esta precisa ser pensada também a partir do paradigma da representação.  
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Ao tentar pensar uma teoria da performance, Del Río delineia o gesto como elemento 

de disposição cinematográfica capaz de elencar devires, e, tomando as palavras de Deleuze, 

uma linha de voo. Ela contesta Butler ao propor que:  

A ideia de que tudo, incluindo os processos naturais, é "construído no 

discurso" (Massumi 1996: 231) também é central para a teorização do 

performativo de gênero de Butler. Como mostro no Capítulo 1, em vez de 

atender à força positiva de diferença na repetição – a singularidade de cada 

evento performativo – Butler submete o gesto repetitivo a um jogo 

fantasmático culturalmente predeterminado ideal que restabelece uma lógica 

transcendental de mesmice e uma noção de desejo baseada na falta e na 

negatividade. Da perspectiva da performance como evento afetivo, 

argumento, as expressões do corpo não são esgotadas pelas pressões para 

atuar de acordo com as exigências culturais, linguísticas ou necessidades 

ideológicas. Em vez disso, ao lado da inevitabilidade de se conformar a essas 

pressões, sempre existe a possibilidade de que a intensidade afetiva possa 

fornecer uma linha de fuga – nas palavras de Deleuze, uma linha de voo 

(DEL RÍO, 2008, p. 5-6)
3
. 

Ou seja, Butler delimita a performance à repetição e imitação de atos e gestos, já Del 

Río fala que a performance cinematográfica não faz apenas repetir essas representações de 

gênero, mas que o ato performático pode adquirir outras formas, um novo caminho que busca 

seu próprio lugar de escape, como um devir. 

Assim, identificamos que a performance apresentada em Boi Neon não se limita a atos 

reiterados de gênero, vai além do caráter imitativo, ou melhor, a performance no filme se dá 

também pela ruptura do masculino e do feminino, ela se aproxima de um ―tornar-se‖, para 

representar a si mesmo ou uma nova possibilidade de fuga, da qual o devir-animal se 

manifestará. 

3.4.GÊNEROS EM DESLOCAMENTO 

3.4.1. Mulher-cavalo 

O filme pontua o conflito entre a ideia de papéis e lugares sociais relacionados ao 

gênero. Antes de fazermos uma análise mais detalhada do personagem Iremar, vemos em 

Galega e Cacá também personagens ambíguos que representam desconstruções de discursos e 

convenções sociais. 

                                                 
3
 Tradução nossa de: ―The idea that everything, including natural processes, is ―constructed in discourse‖8 

(Massumi 1996: 231) is also central to Butler‘s theorization of the gender performative. As I show in Chapter 1, 

instead of attending to the positive force of difference in repetition – the uniqueness of each performative event – 

Butler submits the repetitive gesture to a culturally predetermined phantasmatic ideal that reinstates a 

transcendental logic of sameness and a notion of desire based on lack and negativity. From the perspective of 

performance as affective event, I argue, the body‘s expressions are not exhausted by the pressures to perform 

according to cultural, linguistic, or ideological requirements. Rather, alongside the inevitability of conforming to 

these pressures, there always lies the possibility that affective intensity may provide a line of escape – in 

Deleuze‘s words, a line of flight‖. 
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A primeira aparição de Galega (figura 1) já nos apresenta as diversas facetas da 

personagem: a mulher caminhoneira, a mulher vaidosa e a mulher mãe. Ao anoitecer, Galega 

se transforma numa dançarina que desempenha a função vestindo uma roupa provocante, mas 

da qual se destaca uma estranha cabeça de cavalo, movimentando-se e mexendo-se com 

gestos que remetem aos do animal. 

Galega contrapõe questões relacionadas ao que se espera de uma mulher: ser mãe 

solteira e mulher independente estão entre eles, marcando a sua dissidência, bem como o fato 

de ser uma caminhoneira, ocupação pouco usual entre as mulheres. Ela também confronta a 

cultura formada pelo patriarcado, cuja a ideia é baseada no homem como o provedor e a 

mulher como a mãe que tem a função de educar os filhos. A concepção do patriarcado, no 

sentido da dominação masculina seria a de que mulheres deveriam ficar em casa, cuidando do 

lar, do marido e dos filhos. 

O conceito de patriarcado, útil do ponto de vista da mobilização política, 

colocou sérios problemas no que se refere à apreensão da historicidade da 

condição feminina. O conceito foi importante à medida que distinguia forças 

específicas na manutenção do sexismo, e útil, em termos da tentativa 

feminista de mostrar que a subordinação feminina, longe de ser inevitável, 

era a naturalização de um fenômeno contingente e histórico, se o patriarcado 

teve um início poderia ter um fim (PISCITELLI, 2004, p. 48). 

A personagem rompe com idealizações em torno do corpo da mulher e em relação ao 

feminino. Ela consegue transitar vários signos em seu corpo, num ambiente em que às 

mulheres estaria destinado o estereótipo da mãe ou da esposa ou da predadora sexual. Num 

determinado momento, Iremar a previne que rosa choque é coisa de rapariga, sua filha 

também se refere assim ao identificar o tipo de roupa íntima que ela consome, mas Galega 

não deixa de portar a sua sexualidade em trajes sedutores, fora de seu contexto diurno, 

compondo uma personagem ambivalente. 

Galega transporta um corpo que seduz, que batalha, que trabalha. Seu corpo lhe traz 

prazer como também aparato de sobrevivência. 

Em duas cenas emblemáticas, observamos sua performance que, com uma cabeça de 

cavalo, provocando com seu gestual animalesco os espectadores e espectadoras. Pois nesse 

universo ambientado por vaqueiros, o cavalo é uma ―mercadoria‖ de desejo e vaidade. Metade 

mulher, metade cavalo, Galega imita as formas e feições de um cavalo, em movimentos lentos 

e sensuais.  

Podemos interpretar, no filme, a imagem de Galega vestida com trajes sumários e 

portando uma cabeça de cavalo, como uma associação entre o corpo da mulher à imagem do 
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cavalo, pela associação estética e visual ao exótico e erotismo. Assim como Iremar, ela 

também se encontra em devir-animal. Em transformação, Galega está impregnada de afeto, 

―onde toda forma se dissolve‖ (NABAIS, 2009, p. 117).  

Figura 1 – Galega: caminhoneira, mãe, mulher-cavalo e dançarina. 

 

Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015). 

3.4.2. Criança-potro  

Através de uma personagem criança, Cacá (figura 2), somos expostos a um ser em 

formação que carrega um corpo desprendido de convenções sociais e culturais. Portanto, 

compreendemos que nosso corpo é uma construção que decorre de discursos reiterados e 

experiências vividas. Nosso corpo é moldado e nossa identidade é formada. 

Cacá é uma menina que adora cavalos e que, em fase de crescimento e construção da 

identidade, se encontra em ambivalência de gênero, é ao mesmo tempo o masculino e o 

feminino, como nenhum destes. Livre e contestadora, sempre presente nos rituais dos 

vaqueiros e apaixonada por cavalos, podemos identificá-la como um animal que ainda será 

domesticado. Seu corpo híbrido não distingue o que há nele de humano e de animal. 

Vivendo no meio dos adultos, entre os vaqueiros e sua mãe, Cacá tem nas duas 

imagens tanto o masculino quanto o feminino, que serão significativas para a sua formação, 

construção e identificação. O parentesco cria modelos. E do ponto de vista afetivo, segundo 

Ceccim e Palombini (2009), a criança completa o núcleo familiar. 

Sem a presença do pai, Cacá parece associar Iremar à figura paterna. Com o convívio, 

os dois criam laços e afeição. Em certa ocasião, ela pergunta se Iremar não quer ir com ela ver 

os cavalos, este responde que no momento não pode, e nesta mesma cena ela pede um abraço 

a ele. 

A criança não se faz de classificações, mas já é sujeita aos discursos normativos. No 

filme, por exemplo, observamos uma cena em que Cacá cai e se machuca, sua mãe se 

aproxima e lhe diz que a menina devia ter ficado na cozinha com ela ao invés de ficar com 

Iremar, cuidando dos bois. Portanto, desde que nascemos somos submetidos a uma cultura e 
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sociedade regrada que nos ensina o que é certo e o que é errado, o normal e o diferente. Ao 

distanciarmos dessas normas somos advertidos e corrigidos pelas normas impostas. 

Figura 2 – O abraço entre Iremar e Cacá, Cacá com um cavalo e a criança que brinca. 

 

Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015). 

3.4.3. O homem-boi: devir animal e a masculinidade ambígua de Iremar 

Boi Neon começa com os bastidores de uma vaquejada, em que, na primeira cena 

vemos bois espremidos numa fila. Iremar surge penteando o rabo dos bois (figura 3), um por 

um, e depois emite sons acionando os animais a andar. Embora parecesse grosseiro e bruto ao 

tanger, em seu ato de pentear a cauda dos animais ele se mostra forte, mas cuidadoso. 

Iremar é um vaqueiro que possui o trabalho árduo e severo de cuidar dos bois nos 

bastidores das vaquejadas, entretanto sabe costurar e nutre o sonho de se tornar estilista e 

―trabalhar com fabrico de roupa‖, como define. 

Nessa primeira aparição de Iremar, podemos observar a figura habitual de um 

nordestino adaptado ao estereótipo do ―cabra-macho‖, másculo e viril.  

Como já explicamos, a imagem do nordestino é marcada por estereótipos construídos 

por signos em torno da seca, da miséria, da religião, entre outros, dos quais também 

contribuem para a representação de um homem forte e masculino, emanando virilidade. 

Bourdieu (2002) fala que a virilidade é uma carga cheia de potência reprodutiva, 

sexual e social, ―construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a 

feminilidade‖ (BOURDIEU, 2002, p. 77). 

No sertão nordestino, onde os costumes pareciam inalteráveis, Iremar representa a 

decadência do mito da masculinidade. Ele rompe com estereótipos do nordestino, como 

também com discursos feitos em torno da masculinidade. Pois, assim como a mulher, o 

homem também é submetido a constantes regras e aprendizagens, ―estão prisioneiros e, sem 

se aperceberem, vítimas, da representação dominante‖ (BOURDIEU, 2002, p. 75). 
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O personagem desempenha uma performance ambígua que parece transitar entre o 

masculino e o feminino, o humano e o animal, o vaqueiro e o estilista, quebrando barreiras de 

discursos culturais e sociais e criando novas possibilidades de ser, pertencer e viver. 

Porém, em vez de pensarmos o corpo de Iremar como uma substância que desempenha 

ora a masculinidade e ora a feminilidade, podemos pensá-lo como uma substância que 

desprende dessas construções sociais e faz, assim, sua própria criação. 

Nessa perspectiva, vale apontar que Del Río menciona uma questão proposta por 

Spinoza e posteriormente citada por Deleuze, ―o que podem os corpos‖? (BRANDÃO; LIRA, 

2013, p. 195). ―Ainda para a autora, Deleuze compreende o corpo como um conjunto de 

forças que afetam e são afetadas em consonância com uma gama de outras forças e devolve 

ao corpo o seu campo de intensidades anuladas nos modelos de representação‖ (RIBEIRO, 

2010, p. 658).  

Iremar irá encontrar, a partir do devir-animal, uma possibilidade de subjetivação. É um 

corpo que não se limita a reproduções ou representações repetitivas das convenções sociais. É 

um corpo devir que traça suas formas e seu lugar, transformando-se e reinventando-se.  

Para Brandão e Lira (2013), ―os corpos que transformam e se deixam transformar 

estão pregnantes de afeto‖ (BRANDÃO; LIRA, 2013, p. 195). E de acordo com Del Río, 

―Afeto é precisamente uma inscrição do fora no dentro, do novo e imprevisível no familiar‖ 

(DEL RÍO apud BRANDÃO; LIRA, 2013, p. 195). 

Remetendo a uma construção corporal, observamos certa cena numa área da região, na 

qual materiais e peças são jogados, como pedaços de tecidos, provavelmente pelo pólo de 

confecções instalado na localidade, onde Iremar caminha e apanha partes fragmentadas de 

manequins, como uma parte abaixo do tronco do corpo, um braço e uma cabeça. Com esses 

pedaços ele monta seus manequins, como uma espécie de Frankenstein e que, aqui, 

correlacionamos à sua própria construção corporal e pessoal.  

Logo na cena seguinte compreendemos que Iremar não é estritamente um vaqueiro. 

Dentro de um caminhão, moradia dos personagens, ele aparece tirando medidas, com uma fita 

métrica, do corpo de Galega. Os personagens aparecem colocados de lado para a câmera 

(figura 4), ele sentado e ela em pé de frente e depois de costas, fazendo alusão a uma posição 

sexual. 

Iremar não demonstra incômodo, nem parece sentir atração ou interesse pelo corpo de 

Galega. E no diálogo entre os dois personagens revela-se que Iremar planeja uma roupa para 

ela. Galega diz: ―tu falasse que queria uma coisa forte, eu pensei em rosa choque‖, ele 
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responde: ―Nã... rosa choque é coisa de rapariga‖. Iremar demonstra segurança a respeito da 

modelagem da roupa e tendências de moda, adaptáveis àquele contexto. Então, ele avisa que 

irá comprar uma estampa de animal print, Galega não argumenta. 

Figura 3 – Iremar penteando um rabo de boi.    Figura 4 – Iremar e Galega. 

 

Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015).        Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015). 

Em outra ocasião, Iremar acorda, se levanta da rede e busca uma revista masculina, 

com nus femininos, que estava na rede de outro vaqueiro. Ele abre a revista e com uma caneta 

preta desenha o que pode ser um biquíni ou uma calcinha (figura 5), neste esboço, recobre o 

órgão sexual da mulher, mostrando-se interessado no corpo feminino apenas como moldura 

para as suas criações de moda, desinteressado sexualmente nas formas que incitam a 

imaginação de seu colega de quarto, proprietário da revista. Este, indigna-se ao perceber que 

seu objeto de interesse havia sido recoberto pela caneta do vaqueiro. Percebemos aqui um 

contraste de expectativas de masculinidade. E, em tons de brincadeira, Iremar é alvo de 

zombaria do amigo Zé (Carlos Pessoa), ―parece aquelas mulher costurando‖, provoca. 

Iremar expressa a ambiguidade entre o homem que cria sobre o corpo da mulher e o 

emblema do vaqueiro como uma persona sexual que objetifica a mulher e a cobiça, com uma 

masculinidade predadora. 

Em algumas ocasiões, notamos uma incerteza subliminar em relação à sexualidade de 

Iremar. A figura máscula e viril de Iremar não resume os sentidos de sua sexualidade, o que 

nos causa dúvidas em relação a esta. 

Mudando de cena, somos expostos a um ambiente com pouca luz, certa referência à 

pouca iluminação dos interiores do Nordeste, no qual observamos Galega, a pequena Cacá, 

filha desta, o personagem Zé e outro vaqueiro, dançando e se divertindo ao som de Meu 

vaqueiro, meu peão, da banda Mastruz com Leite.  

Enquanto isso, Iremar aproveita para costurar uma roupa numa máquina de costura 

(figura 6). Delicado, ele parece concentrado e atento à peça. No seu espaço pessoal também 

podemos ver, na parede interna de seu caminhão, papelões com gravuras e recortes de 
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vestidos, calças e conjuntos e alguns em corpos de mulheres, mostrando sua preferência por 

moda feminina. 

A performance de Iremar é transgressora, e por performance podemos entender que ela 

―promove uma desestabilização das verdades‖ (BRANDÃO; LIRA, 2013, p. 194). Tais 

verdades, podemos considerar os discursos sociais e culturais reguladores de nossos corpos, 

que são imitados e reiterados. Como afirma Brandão e Lira (2013), ―as performances dadas 

produzem afetos, devires, e não imitações‖ (BRANDÃO; LIRA, 2013, p. 194). 

Iremar, não necessariamente move-se por esses discursos, mas transita pelo binarismo 

de gênero masculino e feminino. Fora de adequações, ele transpassa esses limites, tornando-se 

aquilo que lhe cabe. 

Figura 5 – Iremar esboçando numa revista.         Figura 6 – Iremar costurando. 

  

Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015).          Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015). 

Nesse ambiente de contrastes, também nos deparamos com a imagem selvagem e 

exótica do cavalo e a imagem mansa do boi. Cavalos são arrebatados e vendidos num leilão, 

evento comum no mundo das vaquejadas. Cavalos e éguas desfilam mostrando seu porte com 

adereços e o corpo cheio de glitter, nas feiras e exibições. 

Vamos acompanhando a construção do personagem do vaqueiro de falas simples, com 

expressões e sotaques do interior, em meio a situações cotidianas. Além da relação do 

vaqueiro com os bois, que percorre todo o filme. 

Numa situação, vemos Iremar dizendo à Cacá que é a partir da gordura da vaca que se 

faz o sorvete e é a gordura da canela do boi que serve para fazer a gelatina. Ele diz: ―Do boi 

tem muita serventia, do boi faz de tudo‖. E Cacá responde: ―Mas eu prefiro cavalo 100%‖. 

Ele rebate: ―Cavalo só faz correr e ser bonito, boi serve pra muito mais coisa‖. 

A relação de Iremar com os bois vai além dessa preferência e de seu trabalho. Ambos 

são animais e partilham do mesmo ambiente. Observamos a performance desse personagem 

bem próxima a do boi. Iremar se encontra em constante devir-animal, tornando-se um 

homem-boi. O boi é também um macho castrado, portanto, não é um reprodutor. Nas 

fazendas há ainda a figura do boi rufião, assim como o cavalo rufião, utilizado para atiçar as 



 

 

57 

 

éguas, para que elas se disponham a serem fecundadas pelos touros selecionados, machos 

férteis do rebanho. Iremar tem à disposição de seu toque o corpo de Galega, mas ele o vê 

como um manequim a ser recoberto. Também é Iremar quem tenta se incumbir da coleta do 

sêmen de um cavalo de raça, numa cena do filme. E o único momento em que Iremar 

manifesta sua sexualidade, este interesse é direcionado a uma mulher grávida, uma fêmea 

fecundada por outro homem. Tal qual o boi, grande em porte e impressionante para as fêmeas, 

mas incapaz de fecundá-las, Iremar representa uma ambiguidade, por vezes próxima da homo 

e bissexualidade, numa performance cujo erotismo reside justamente nos trânsitos que o corpo 

do personagem emula. 

Citando Deleuze e Guattari (1997), que conceituam devir-animal, entendemos que 

Iremar está passando por um processo de involução, nos termos de Gomes (2002), este 

explica que: 

Tornar-se animal não é deseducar-se, é fazer diferença, tomar-se diferente. 

Não ser mais homem, mas homem-lobo, homem-cachorro, homem-

papagaio. Não se trata de regredir e sim de involuir: "regredir é ir em direção 

ao menos diferenciado. Mas involuir é formar um bloco que corre seguindo 

sua própria linha, 'entre' os termos postos em jogo, e sob relações 

assinaláveis" (Deleuze e Guattari, 1997, p. 19). A involução é a tomada do 

selvagem, o contágio do elemento estranho que implica em novos arranjos 

para os traços diagramáticos que constituem a subjetividade (GOMES, 2002, 

p. 5). 

 

Entrando em cena, a personagem Geisy transporta em seu corpo toda a feminilidade de 

uma mulher. Geisy representa um feminino voluptuoso, prenhe, os cheiros que ela porta 

contrastam com o cenário dos cheiros de fertilidade animal e esterco que rondam Iremar. 

Logo, não podemos deixar de relacionar esse fato aos animais que:  

emanam seus cheiros e sinais, afetando, sutil ou agressivamente, uns aos 

outros. O devir-animal faz proliferar estranhos humores e imperceptíveis 

secreções que deixam o corpo humano à mercê de acontecimentos 

moleculares insondáveis (GOMES, 2002, p. 4).  

Além de vendedora de perfumes, Geisy também trabalha como vigilante noturna numa 

fábrica de roupas. Mais uma vez, a narrativa traz uma personagem que oscila entre o 

feminino, o perfumado e o vulnerável, como índices de um corpo binário e a imagem 

contrastante, nesse caso, de uma vigilante, armada e equipada para oferecer segurança. 

Em uma cena longa e notável, Iremar faz sexo com Geisy (figura 7), que, grávida, 

exibe sua fertilidade visível como elemento narrativo de sedução, tal quais os animais que 

Iremar trata. A cena representa o ponto máximo do devir-animal em Iremar, ele se torna o 

animal, o homem-boi. Pois, assim como o boi, que é o macho castrado da vaca, nesse ato 
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sexual, Iremar não tem finalidade reprodutiva. Entendemos que ―todo devir é intenso, decorre 

dos afectos, dos encontros e das trocas moleculares entre corpos‖ (GOMES, 2002, p. 64). 

Nesse caso, o devir-animal é uma partilha da qual a relação com a natureza é parte da 

performance e da coreografia dos corpos. 

Nessa performance sexual, Iremar é conduzido por Geisy, assim como os bois são 

conduzidos pelos vaqueiros. Ele se torna o boi dominado e domado. E mesmo tornando-se o 

boi, Iremar não deixa de representar a si mesmo. 

Grávida, Geisy ostenta a gestação como elemento de sedução, da cena e de seu corpo. 

Quebra clichês em torno da mulher grávida, como também em torno da mulher como passiva, 

já que ela quem conduz e quem toma a iniciativa no ato sexual, posicionando sobre o 

vaqueiro.  

O corpo em devir, parafraseando Deleuze, Ribeiro (2013, p. 5) fala que ―é sobre esse 

terreno desconhecido, em saber o que pode o corpo, é que podemos relacionar as 

possibilidades de experimentação, de ativação de potências, de sensibilidades vibráteis 

(Deleuze, 2010)‖. 

Na cena, que acontece na fábrica de roupas, Iremar parece se aproximar de seu sonho 

de ser estilista e costurar roupas femininas.  

Figura 7 – Iremar e Geisy.                                  Figura 8 – Iremar entre os bois. 

 

Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015).        Fonte: Boi Neon (Gabriel Mascaro, 2015). 

A cena final é bastante simbólica, da qual compreendemos como uma analogia feita 

entre o homem e o boi (figura 8). Na vida, Iremar está muito mais próximo de vir a ser o boi, 

animal que serve por sua carne e couro e que atrai as fêmeas para os touros, do que o cavalo, 

semeador e protagonistas dos espetáculos de vaquejada. Em meio aos bois, Iremar parece 

pertencer a este universo animal, tendo o seu sonho de trabalhar como estilista adiado. 

Numa representação metafórica, o cavalo representa o mundo da beleza e imponência, 

da qual penetra nos sonhos de Iremar, que produz criações inspiradas em suas formas, haja 

vista a fantasia que este desenha para Galega ser a de uma mulher cavalo, enquanto o boi 
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representa a sua realidade, o seu trabalho e sua posição de um simples vaqueiro que atua nos 

bastidores. Iremar e o boi se encontram em igualdade de lugar e de valor. 
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho, constatamos que o cinema nacional vem progredindo e com isso novas 

formas de retratar a realidade e questões sociais estão sendo produzidas. No caso de nosso 

objeto, destacamos o contexto particular em que este se desenvolve: o cinema pernambucano. 

Identificamos períodos que de destacaram na trajetória do cinema realizado em Pernambuco, 

como o Ciclo do Recife, o movimento da Super-8 e o Movimento Manguebeat, que coincidiu 

com a retomada nos anos 90. 

Também averiguamos que o atual ciclo de produção, também chamado de novo 

cinema pernambucano, conta com cineastas já renomados em âmbito nacional e uma geração 

que tem primado por obras que buscam formular propostas estéticas e narrativas acerca da 

identidade cultural do país, dando maior visibilidade ao contexto nordestino a partir de seu 

lugar de fala, o que proporciona leituras que conflitam com os estereótipos recorrentes em 

torno do Nordeste, usualmente exibido no cinema nacional como um território de aridez, 

miséria e forte conservadorismo patriarcal.  

Ao analisarmos um filme nordestino e que traz um contexto que se passa no sertão 

nordestino, observamos um olhar que busca romper com os binarismos que costumam balizar 

as narrativas em torno deste espaço. A ideia de homem versus terra, homem versus mulher, 

homem versus natureza, sertão versus cidade, místico versus cultural, presente em narrativa, 

passa por questionamentos e revisões, numa tentativa de se propor novas imagens e estéticas. 

Em nosso objeto específico, identificamos e analisamos como se dá a construção dos 

corpos, do gênero e identidade. Abordamos sobre a Teoria Queer e corpos dissidentes, cujos 

corpos são tachados como abjetos por conta dos padrões que configuram o gênero, voltado a 

manutenção de uma heteronormatividade. Tratamos da formação do masculino e do feminino 

e de suas consequências estruturais, que se valem de narrativas e imagens para manterem-se 

ativas. 

Boi Neon, em sua construção social dos corpos e gênero, evidencia performances que 

buscam burlar os códigos de masculino e feminino, e nos apresenta imagens de performances 

de homens, mulheres e crianças que utilizam códigos que reescrevem o binarismo.   

Nos personagens retratados no filme, percebemos a dilatação e o deslocamento dos 

gêneros masculino e feminino. De início, é notável a inversão de papéis apresentados na 

narrativa. O filme reescreve nos corpos os códigos de gêneros e também o binarismo que 

opõe o humano e a natureza. É por meio da quebra imagética dessa linha divisória que 
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percebemos as ficções de gênero que dão suporte ao imaginário do Nordeste patriarcal. Além 

disso, identificamos que o filme gira em torno principalmente do corpo e sua hierarquização. 

Tanto as personagens femininas quanto as masculinas transitam entre os gêneros. 

Assim, pudemos através do conceito de devir, observar que os corpos desses personagens são 

inconstantes em sua condição de performar o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. 

O devir-animal é uma perspectiva que nos leva a elaborar sobre a trama, percebendo que, na 

narrativa e na construção particular de três personagens centrais: Galega, Cacá e, sobretudo, o 

vaqueiro-costureiro Iremar, as linhas de fuga para o contexto de opressão de gênero se dá na 

performance que seus corpos estabelecem em relação a elementos da natureza: o boi, o 

cavalo.  

Boi Neon não se propõe apenas trabalhar os discursos culturais e sociais em torno dos 

gêneros, o filme fala de oposições e posições corporais. A partir das transformações que estão 

acontecendo no sertão nordestino, verificamos que novas paisagens, retratações e 

representações também estão emergindo. 

Uma de nossas propostas era analisar a questão do gênero no corpo, do qual 

compreendemos que por meio de discursos e padrões ditados pela sociedade, que vão de 

acordo com a norma heterossexual, ele é construído.  
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