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O colonizado [...] dá uma gargalhada cada vez que aparece como animal nas 
palavras do outro. Pois sabe que não é um animal. E, justamente, no instante 

mesmo em que descobre sua humanidade, começa a polir as armas para fazê- 
la triunfar. 

 
Frantz Fanon em Os condenados da terra 
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RESUMO 
 
 
Esta investigação tem como objetivo colaborar com o esforço de revelar e 

discutir uma possível genealogia das políticas das diferenças na luta pelas 

dissidências sexuais e de gênero no Brasil sob uma perspectiva queer. Para  

tal, será dada ênfase ao papel das produções culturais e, mais  

especificamente, do cinema como veículo que mobiliza subjetividades e produz 

um conhecimento que foge do cânone colonial. A produção do cineasta 

pernambucano Jomard Muniz de Britto, iniciada na década de 1970, se 

descortina como um potente material de imersão para pensar numa produção 

artística insurgente. Os filmes de JMB relegam a imagem de bom mocista e 

glorificam de maneira crítica a posição de subversão sexual e de gênero que 

algumas pessoas ocupam. Ao mergulhar na atmosfera jomardiana, cinema, 

afeto e desajuste às normas são ingredientes potentes para o início de uma 

deambulância debochada sem um final fixo ou feliz. 

 

Palavras-chave: Políticas das diferenças; queer; arte; cinema; Jomard Muniz 

de Britto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
This research aims to collaborate with the effort to reveal and discuss  a  

possible genealogy of politics of differences in the struggles for sexual and 

gender dissidences in Brazil, through a queer perspective. To this end, 

emphasis will be placed on the role of cultural productions and, more 

specifically, cinema as a vehicle that mobilizes subjectivity and produces a 

knowledge that escapes the colonial canons. The production of Jomard Muniz 

de Britto, filmmaker from Pernambuco, which began in the 1970s, is unveiled as 

a powerful immersion material to think of insurgent artistic production. The films 

made by JMB reject the image of docility and critically glorify the position of 

sexual and gender subversions which some people take. When diving in this 

atmosphere, cinema, affection and misfit rules are potent ingredients for the  

start of a debauched drift without a fixed or happy ending. 

 

Keywords: Politics of differences; queer; art; cinema; Jomard Muniz de Britto. 
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O PRENÚNCIO 
 
 

Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante, mesmo que a coisa 
que se combata seja abominável. 

 
Michel Foucault em Introdução a uma vida não fascista 

 

À primeira vista, este texto pode ser lido como radical ou talvez 

pretensioso. A minha estratégia principal aqui é o deslocamento. É pensar e 

dissecar as amarras da colonialidade do saber que há muito tempo embota o 

nosso olhar para outras linguagens, outras construções de conhecimento, 

outras cenas não narradas ao longo da nossa história de feudalismo cultural. 

Não se trata necessariamente de um manifesto, mas de uma ode às mãos 

subalternas que escrevem e inscrevem seus próprios processos de significação 

dentro de um sistema macro de conhecimento que ainda oprime – seja 

geograficamente, seja através das condições de privilégios identitários e 

acadêmicos, inclusive de algumas pessoas ditas ou auto-identificadas como 

queer. Este texto é um convite, um estímulo a encontros, uma promoção à 

interterritorialidade, para soprar poeiras de sítios pouco visitados. É um 

exercício de escuta, de leituras, de prazer, do desejo de estar junto. 

Quando entrei para equipe de curadoria da 3a Bienal da Bahia,   realizada 

em 2014, fui convocado a trabalhar em pesquisas sobre a Tropicália. Uma 

pesquisa árdua, já que tratava de recompor um hiato de mais de 40 anos entre 

a segunda Bienal (fechada pela ditadura em 1968) e a terceira. O projeto 

principal da 3a Bienal da Bahia tinha a proposta de refletir sobre os projetos de 

Nordeste dentro do campo das artes. Um ano antes de iniciar os trabalhos para 

a mostra de artes, Ayrson Heráclito (artista, curador, meu chefe no processo da 

Bienal e também um pai que a vida me deu) havia me falado sobre um cineasta 

pernambucano. Esse cineasta em questão era Jomard Muniz de Britto1. Eu 

estava envolvido com uma infinidade de outras questões, inclusive os  diversos 
 

1 A partir de agora sempre vou me referir como JMB ou “mau velhinho” ou ainda “avô da 
Recinfernália”. 
2 É uma autodenominação de Maria Aparecida, comentarei sobre isso mais tarde. 
3 Todas as traduções em inglês e espanhol foram feitas por mim. Optei por inserir o fragmento 
em idioma original em nota de rodapé logo após os trechos citados no corpo do texto. Trecho 
original: La “Disidencia Sexual” corresponde al nombre bajo el que se articulan una serie de 
prácticas políticas, estéticas y críticas recientes y de gran intensidad, que han generado un 
quiebre con respecto a las formas tradicionales de la política homosexual chilena. 
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compromissos acadêmicos que um mestrando possui. O nome de Jomard 

voltou a aparecer quando iniciamos a pesquisa de artistas para a Bienal da 

Bahia. Uma pesquisa que visitava arquivos, tratava sobre fantasmas, abrindo 

baús que haviam sido vedados sumariamente pela Ditadura Militar brasileira. 

Até então, meu projeto de pesquisa no programa de pós-graduação 

tratava sobre a emergência de vozes dissidentes no jornalismo brasileiro em 

relação às diferenças sexuais e de gêneros. Era uma continuidade de um 

processo acadêmico que eu havia iniciado na graduação em Jornalismo. A  

arte, no entanto, me arrebatava de forma intensa e me jogava num contrafluxo 

de pensamento enorme, provocando um abismo entre o que eu me dedicava  

na pesquisa acadêmica e o meu trabalho no campo da 

curadoria/pesquisa/produção artística. 

A intensidade dos trabalhos na Bienal da Bahia foi me aproximando do 

universo jomardiano. Primeiro, uma carta-convite por correio, depois 

telefonemas, depois a apreciação dos filmes. O primeiro impacto do cinema de 

JMB foi o de encantamento com as texturas em super-8 e toda a atmosfera que 

o cineasta compunha através de músicas de cantores, cantoras e grupos 

baianos que faziam a minha cabeça. A rebeldia da câmera nos filmes, a forma 

como os corpos surgem na tela, os discursos proferidos conspiraram para um 

interesse cada vez maior em relação àquelas obras. 

Certa feita, Leandro Colling, que tenho a imenso prazer em contar como 

orientador ao longo da minha incursão acadêmica, me mandou  uma 

mensagem no Facebook falando algo como “você já não tem mais muita 

relação com o jornalismo”. O que eu já tinha a convicção só foi confirmada com 

uma análise que vinha de outra pessoa. Foi nesse cenário que decidi fazer  

uma mudança total da minha pesquisa e focar num tema que me parecia muito 

mais caro agora. 

É a partir desse percurso que este texto é construído – com ideias na 

cabeça, com o recolhimento de folhas de roteiro já amareladas, com a 

reconstituição de frames, com o orquestramento de notas musicais arranhadas. 

Num bom exercício de compor uma marchetaria de memórias, críticas, 

conversas regadas a rum, textos xerocados e afetos pernambucanobaianos. 

Esta investigação habita um terreno de instabilidade. É óbvia a 

necessidade  de  cautela  quando  se  escreve  sobre  alguém  com  quem    se 
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conseguiu nutrir uma proximidade produtiva, atenciosa e de cumplicidade. Ao 

mesmo tempo, é duro partir num caminho que questiona o fluxo das formas de 

fazer conhecimento na universidade. Mesmo depois de tantos avanços nos 

estudos das Humanidades, ainda nos pegamos demasiadamente pendurados 

em modelos e concepções normativas. É justamente essa vicissitude que me 

fascina a continuar produzindo, a desafiar, a me aproximar de outras pessoas e 

universos – que podem até estar próximos, mas dos quais não damos conta de 

entender as suas potencialidades na valorização das diferenças. 

É interessante pensar como conheci primeiro as obras de cineastas 

transgressores como John Waters e Bruce LaBruce antes mesmo de ter  

contato com Jomard Muniz de Britto – que está tão mais perto e que trata sobre 

questões que são mais próximas à realidade em que estou inserido. É com  

uma reunião dessas “curiosidades” perturbadoras que tentarei construir este 

texto. 

 

*** 
 
 

Uma pessoa que explicitamente possui uma performatividade que transita 

entre os gêneros desce a escadaria de uma casa. Sua imagem é alternada  

com frames de um mar azul e tropical. Uma narrativa em voz off se desenrola 

abordando assuntos como raça, candomblé e violência. Incorporações. Dupla 

incorporação. Uma entidade e um corpo (des)feito. Um encontro entre a 

tradição matricial afro-brasileira e a aceitação de um gênero inconforme. Uma 

fantasia de carnaval brilhante e opulenta surge na tela. Maria Aparecida se 

enfeita e colore a cara. O destino dela é um macaratu, sincrético e resistente. A 

festa acontece, profana e histérica. A identidade carnavalesca de Maria é 

embebida por ruídos de super-8. Estetiza-se, resiste e subverte. 

Essa descrição, realizada ainda superficialmente, é do filme Maria 

Aparecida no carnaval. JMB parece querer mostrar a possibilidade de 

enfrentamentos de distintas identidades. Maria Aparecida é “transvesti”2-negra- 

candomblecista-carnavalesca-resistente. Seria uma interessante subjetividade 

para por em questão debates que tem como ponto principal a indagação  sobre 
 
 

2 É uma autodenominação de Maria Aparecida, comentarei sobre isso mais tarde. 
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identidades interseccionais e fragmentadas - temática tão em voga dentro da 

academia brasileira via, por exemplo, os Estudos Culturais. 

O filme, de 1974, sem pretensões de ser didático, nos fala da alegria  

como resistência às violências sociais a que somos constantemente 

submetidas. A obra traz uma potência de imagens que discursam. E, para além 

disso, nos revela a intenção do artista e de Maria Aparecida em nos avisar que 

é possível viver sem ter como referenciais os padrões políticos e identitários 

propagados naquele momento em que a Ditadura Militar no Brasil revelava sua 

face mais nefanda. 

Jomard Muniz de Britto é um dos responsáveis pelo pensamento 

tropicalista no Nordeste. Publicou dois manifestos que reivindicam a não 

assimilação social e econômica da arte. Participou do programa pedagógico de 

Paulo Freire e foi perseguido e preso por ser considerado como comunista – já 

que defendia a educação e a arte como ferramentas mobilizadoras e de 

transformação social. 

Mais de 40 anos depois de produzido, Maria Aparecida no carnaval é o 

meu ponto inicial nesta investigação. Que tipo de inquietação existia naquele 

período para que um cineasta produzisse algo que mesmo hoje é um assunto 

tão recorrente? Quais as implicações políticas que existem nessa e em outras 

obras? O que podem o gênero e a sexualidade no cinema de Jomard Muniz de 

Britto? Que política é essa disseminada por esses filmes? Quais os limites e as 

potências dessas subjetividades narradas nessas películas? 

Algumas questões insistiam em passear pelo meu percurso a cada filme 

que eu assistia. E são essas mesmas que me movem a levantar as trincheiras 

deste texto. A maneira como eu tento responder a essas inquietações diz 

respeito intimamente aos processos e resultados que desejo para minha 

investigação. 

Para além de uma digressão teórica pautada nos estudos queer, meu 

percurso de trabalho é também afetado pela aproximação com o mau velhinho. 

JMB me faz compreender o quanto o estar junto e o compartilhar de afetos 

consiste numa fronteira que não é compreendida apenas com textos e 

conferências de “grandes pensadores contemporâneos”. Ao disseminar 

diariamente  as  suas  poesias-objetos,  chamadas  de  “atentados     poéticos”, 
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Jomard revela que a arte é naquele momento seu principal meio de  

propagação político e ideológico. 

A arte, sua reinvenção e suas decorrências políticas me fascinam e por 

isso buscarei entender como a arte e, mais especificamente, os filmes de JMB 

nos advertem para uma política de dissidência sexual e de gênero que não visa 

integrar a qualquer custo pessoas que estão em desajuste com as normas – 

mas, pelo contrário, revelam o submundo e o deleite coletivo das  

subjetividades perversas como horizonte de resistência. 

A ideia de “dissidência sexual” (que eu acrescento também “e de gênero”) 

vem sendo utilizada recentemente como uma estratégia de delinear políticas 

que se opõem a um modelo mais tradicionalista que luta por uma “diversidade” 

através do paradigma da (suposta) igualdade. O artista ativista chileno Felipe 

Rivas nos informa que “a ‘dissidência sexual’ corresponde ao nome sob o que 

se articulam uma série de práticas políticas, estéticas e críticas recentes e de 

grande  intensidade,  que  tem  gerado  uma  flexão  com  respeito  às    formas 

tradicionais da política homossexual chilena” (2011, p. 74)3. Rivas nos conta 

que, como o argumento da “diversidade” estava cada vez mais relacionado a 

uma tática cooptada pelo Estado, foi necessária a criação de uma outra 

denominação que demonstrasse ser menos obediente e mais afastada do 

mercado de consumo gay crescente. “[...] Era a maneira de deixar de lado as 

identidades de maneira radical. Porque dissidência sexual não te diz qual é sua 

identidade, mas sim qual é seu posicionamento político”.4 (RIVAS, 2012, s/p)5
 

Os estudos queer, atualmente, gozam de um vertiginoso aumento de 

interesse e de produções que flertam com essa perspectiva. Um indicativo 

disso é o crescente número de eventos, publicações e grupos de pesquisa que 

surgem nos confins do Brasil interessados em discutir gêneros e   sexualidades 

3 Todas as traduções em inglês e espanhol foram feitas por mim. Optei por inserir o fragmento 
em idioma original em nota de rodapé logo após os trechos citados no corpo do texto. Trecho 
original: La “Disidencia Sexual” corresponde al nombre bajo el que se articulan una serie de 
prácticas políticas, estéticas y críticas recientes y de gran intensidad, que han generado un 
quiebre con respecto a las formas tradicionales de la política homosexual chilena. 
4  Nesta  entrevista  de  Felipe  Rivas,  concedida  a  Andrea  Lathrop,  ele  fala  ainda  de    um 
esgotamento da palavra queer dentro dos contextos da América Latina. Para ele, a ideia de 
dissidência sexual pode substituir a expressão em alguns casos. O artista diz que no contexto 
da América Latina “queer” está sendo muito vinculada a valores que não adquirem o mesmo 
caráter violento que a expressão carrega consigo quando proferida em inglês. Ainda assim, 
Rivas diz que recorre a “queer” em diversas ocasiões, embora prefira falar em “dissidência”. 
5 Trecho original: “[...] era la manera de dejar de lado las identidades de manera radical. Porque 
disidencia sexual no te dice cuál es tu identidad, sino cuál es tu posicionamiento político.” 
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não-normativas. Colling (2014) ressalta que, apesar do crescimento de 

publicações e produções, há ainda uma lacuna enorme no que diz respeito ao 

impacto dessas produções em políticas de sexualidade e gênero no Brasil. 

Dentre os possíveis motivos apontados pelo pesquisador para a ineficácia 

de essas ideias atingirem mais pessoas fora dos muros da universidade, está a 

forma com que a produção acadêmica se constrói – por meio de linguagens e 

metodologias obsoletas e de difícil acesso. Como sugestão, Colling insiste na 

possibilidade de compor produtos culturais que tragam em seu bojo a 

complexidade dessas disputas, mas com outras linguagens mais acessíveis e 

prazerosas. 

Imagino que esse caminho apontado por Colling talvez já fosse 

compreendido por alguns artistas e agitadoras culturais que faziam de suas 

produções estandartes de exaltação de uma marginalidade que criticava a 

obrigatoriedade de modelos de sexualidade e família. O grupo carioca Dzi 

Croquettes, com sua purpurina ácida, o pernambucano Vivencial Diversiones e 

suas intervenções poéticas heréticas, além do próprio Caetano Veloso6 - que 

ostentava uma cabeleira armada e uma gestualidade e vestuário ambíguo - já 

faziam uso da arte para provocar as estruturas sociais e as normas de gênero. 

É exatamente nesse universo que esta pesquisa tem interesse: nas 

possibilidades de estetização das políticas de gênero e sexualidade no Brasil 

antes do surgimento daquilo que viria a ser chamado de estudos queer 

(“oficialmente” ou “oficiosamente” no final da década de 1980). Entender o 

contexto dessas produções e as narrativas que delas surgem é  um 

interessante referencial para apontar o motivo do conservadorismo que as 

políticas de gênero e diversidade sexual no Brasil adquirem nos últimos anos. 

Para tal, lanço mão de conversas e filmes do cineasta Jomard Muniz de Britto 

para referenciar um alargamento das possibilidades de atuação social diferente 

da chamada “militância tradicional”, além de por em questão a própria forma 

como o conhecimento é entendido como tal dentro da universidade hoje. 
 

6 No filme Chico: artista brasileiro (2015), do diretor Miguel Faria Jr., que narra a 
biografia do cantor brasileiro Chico Buarque, é exibida uma documentação da censura 
de seus shows no período da Ditadura Militar brasileira. Num dos documentos, o órgão 
que analisava a classificação das apresentação musicais atesta que um de seus 
shows deve ter atenção da censura porque a apresentação conta com um 
“homossexual que usa batom”, em  referência a Caetano Veloso. 
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É o afeto, aliás, que vai mover a concepção de arte que me orienta nesta 

pesquisa. Parto das formulações de Deleuze e Guattari (1992) para dissertar 

sobre a arte enquanto afeto e política. O que os dois autores trazem de 

diferente para a discussão sobre arte é que ela não apenas representa afetos e 

subjetividades, mas também os produz (ou pelo menos pode produzir muito 

mais). Dito de outro modo, de maneira resumida, há a formação de novos 

modos de vida. A arte também encarna todo o ideal interseccional de revelar o 

quanto as identidades fronteiriças têm potência e geram seus próprios  

discursos acerca da sociedade. Sua potência em fundir arte e vida é 

fundamental para revelar o quanto os traços que nos diferenciam podem 

constituir um ideal de rebeldia às normas. 

Esse trajeto será permeado pelas bases levantadas pela perspectiva 

queer e pelos estudos decoloniais, apontando como essas duas posições 

políticas e epistemológicas se constituem como margens críticas em ebulição 

para discorrer sobre as artes e seus desdobramentos sociais, estéticos, 

políticos e epistemológicos. Defenderei a ideia de que é imprescindível  

entender a arte e as produções culturais como potentes construções de 

conhecimento, que trazem consigo indicativos dos contextos históricos e 

políticos nos quais foram realizadas. Para tal, abro mão de metodologias 

universais e glorifico a possibilidade de tecermos outras cenas de um queer à 

brasileira. 

É através da ideia de resistência (ao tempo, às normatizações dos nossos 

corpos) que as estradas borradas deste texto nos encaminharão. Imagens e 

discursos serão trazidos à cena através de palavras e frames em super-8. 

Gritos gongadeiros ecoarão em nossas mentes. Gongadeiro, tal qual remete o 

título deste texto e que relembro agora, vem de “gongar”, que na gíria de  

viados e travestis significa criticar de modo ferrenho com a tentativa de 

menosprezar de maneira debochada. Neste contexto, eu e JMB tentaremos 

proferir os nossos gritos mais afetados questionando as normas de gênero e 

sexualidade e os universalismos acadêmicos. 
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O PRIMEIRO GRITO - METODOLOGIA PEBA: SOBRE COMO ESCREVIVER 
COM O QUEER SUJO DE MANGUE 

 
Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da 
complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. 
Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim 

mesma também. Porque o mundo que crio na escrita 
compensa o que o mundo real não me dá. No escrever coloco 
ordem no mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. 

Escrevo porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. 
Escrevo para registrar o que os outros apagam quando falo, 

para reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre 
você. Para me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. 

Para me descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar 
autonomia. Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa 

louca ou uma pobre alma sofredora. Para me convencer de  
que tenho valor e que o que tenho para dizer não é um monte 

de merda. Para mostrar que eu posso e que eu escreverei,  
sem me importar com as advertências contrárias. Escreverei 

sobre o não dito, sem me importar com o suspiro de ultraje do 
censor e da audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo 

de escrever, mas tenho um medo maior de não escrever. 
 

Glória Anzaldúa em Uma carta para mulheres escritoras do terceiro mundo. 
 
 

Ontem tinha um encontro marcado. Desde que cheguei no Recife, Jomard 

pensou numa programação de peças e bordejos pelas ruas da cidade. Depois 

de alguns dias de trabalhos com visitas de artistas e ateliês, o sábado 

realmente precisava ser um tanto catártico. 

“O famigerado”, como se auto proclama, reservou convites para a peça 

teatral H(eu)istória – o tempo em transe. A peça tem texto inspirado em cartas 

de Glauber Rocha, cineasta baiano aclamado pela crítica e considerado o 

mentor maior do chamado Cinema Novo, que rompeu com cânones estéticos 

no cinema brasileiro. 

Na chegada ao Teatro Arraial, à beira do rio Capibaribe, estava lá, de 

camisa colorida e cercado de amigos, Jomard Muniz de Britto. Cheguei 

acompanhado de Heráclito, Jomard nos cumprimentou e tratou em seguida de 

nos apresentar aos seus pares. “Esses são curadores curandeiros que vieram 

da Bahia para assistir a peça H(eu)istória! Estão fazendo pesquisas para a 

Bienal da Bahia”, disse JMB, com sua voz firme e bem entonada. Acenou para 

os dois atores da peça – Márcio Fecher e Junior Aguiar – para que viessem  

nos  conhecer.  Simpáticos,  vestidos  de  branco  e  com  guias  de  santo,   os 
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intérpretes nos cumprimentaram e nos ofereceram um chá com leite, canela e 

ervas – que, segundo eles, aguçaria os sentidos para o que viria logo mais no 

palco do Teatro Arraial. 

 

Figura 1 – Cartaz da peça H(eu)istória: O tempo em transe 
 
 

Soam as sirenes, convidando o público que ainda está no foyer para  

tomar assento na parte interna do simpático teatro recifense. As luzes se 

apagam e o espetáculo começa. 

O verbo, a postura visceral e de entrega dos artistas são os pontos fortes 

da peça. Correspondências de Glauber Rocha, que ao serem revisitadas  

tentam dar conta do quanto ele, além de cineasta, era um movimentador 

cultural que tinha como objetivo a promoção de uma arte política que pudesse 

mover as ordens sociais. É nesse contexto que começa a desenrolar uma 

narrativa que foi direcionada a Jomard Muniz de Britto. JMB parece ser em 

Recife um dos mais profícuos pontos de interlocução com Glauber. O cinema e 

a figura jomardiana aparecem inquietantes e complexas na obra. 

A peça acaba. Saí emocionado e motivado a continuar pensando a arte 

enquanto uma possível ferramenta de questionamento, mas também de 

aproximação com meus pares. Jomard, depois dali, me parece ainda mais 

interessante. Não apenas pela citação na peça, mas pela personalidade 

agregadora que percebi no contexto cultural de Recife. 
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Saímos do Teatro Arraial, passamos por avenidas e ruas penumbrais e 

chegamos ao Bar Mustang, ainda no Centro do Recife. Continuamos a 

conversa regada a uísque, Montila com Coca-Cola e cerveja, até que sábado 

não fosse mais sábado.  Recife, 16 de março de 2014. 

 

*** 
 

O texto acima foi uma das anotações que realizei na minha passagem por 

Recife, quando finalmente conheci Jomard Muniz de Britto depois de algum 

tempo trocando cartas e arquivos pelos Correios. A viagem fazia parte da fase 

de pesquisa da 3ª. Bienal da Bahia – em que trabalhei na equipe de curadoria 

tendo como curador-chefe Ayrson Heráclito. 

Essa narrativa serve como ponto de partida para este capítulo por trazer 

alguns pontos relevantes para este trabalho. Primeiro, para entender o contexto 

do qual tratarei – produções culturais realizadas a partir da década de 1970, 

tendo como conjuntura política o período da Ditadura Militar e a ebulição da 

Tropicália. Segundo, compreender a escrita de forma processual, indissociável 

das vivências e sem uma pretensão de imparcialidade (que é um mito, aliás).  

E, por fim, para entender como o afeto me move para a realização deste 

trabalho. 

O exercício da escrita e as produções cinematográficas de Jomard Muniz 

de Britto formam uma díade que ele nomeia de “escreviver” e “cineviver”. Essas 

duas fabulações semânticas, que propõem a união entre arte e vida, revelam o 

entendimento da arte como algo radicalmente intenso. Isso, a partir das minhas 

significações sociais, me informa ainda mais. Escurece que essas duas 

ferramentas podem servir como artefato de rebeldia política, já que minha 

própria vida diariamente se dá desse modo: (r)existindo. Ou como defendeu 

Paul B. Preciado: “se a escrita não é uma arma, estamos perdidos”7 (EL 

ESPECTADOR, 2014). Portanto, este texto é a minha criação de resistência, 
 

7 O texto em espanhol é "Si la escritura no es un arma, estamos perdidos". Nesta entrevista, 
Beatriz Preciado (hoje, Paul B. Preciado) trata, dentre outras questões, da impossibilidade de 
uma chamada escrita feminina – já que essa expressão dá margem a pensar que o corpo 
feminino, naturalmente, produz uma escrita típica de sua marca de gênero. Para ela, é mais 
adequado pensar numa escrita feita por mulheres que subvertem a lógica da escrita para tratar 
da complexa rede de opressões às quais elas estão submetidas. 
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de afeto e de partilha. Resultado da afeição aos encontros que a vida propõe, 

como o meu e o de Jomard – que embora preso e perseguido, conseguiu 

compor tantas obras inquietantes e sedentas por liberdade. 

Outro anseio em construir esta pesquisa reside na maneira pela qual  

certa produção de JMB continua sob o espectro do esquecimento dentro da  

sua trajetória. Como ele mesmo diz, O palhaço degolado é a sua obra mais 

visitada e pode ser apontado como seu filme mais famoso e polêmico. A 

película retrata um palhaço que interroga o avanço de um movimento 

regionalista como tática de homogeneização da cultura. O melancólico 

personagem lança ao vento os nomes de Gilberto Freyre e Ariano Suassuna 

para por em questão que cultura brasileira era aquela da qual tanto se falava 

naquele período. 

Suassuna, a partir do legado intelectual freyriano, dá as bases ao 

Armorialismo - que tinha como traço principal a rejeição e a desvalorização de 

aspectos culturais que vinham de fora, reforçando uma imagem de um 

Nordeste mítico que mergulha na cultura popular local. O referencial cultural 

proposto por Suassuna serve como parâmetro para a construção de políticas 

culturais no estado de Pernambuco, postas em prática por um governo filiado 

às elites. A consequência disso é a edificação de uma imagem hegemônica 

sobre um Nordeste tradicionalista a partir de Pernambuco. Com essa política, o 

estado se torna um local em que outras linguagens e manifestações mais 

radicais e menos institucionalizadas foram duramente postas à prova.  Por 

trazer explicitamente uma série de assuntos que tensionam esses 

autoritarismos regionais e colocar o dedo na ferida de baluartes da 

intelectualidade nordestina, o filme O palhaço degolado se tornou um símbolo 

de resistência estética e rendeu diversos estudos e referências, a exemplo da 

competente dissertação de Francisco Aristides Filho (2012). É necessário citar 

que Jomard e Ariano Suassuna participavam de movimentos contraditórios – 

ainda que JMB tenha sido aluno dele na Escola de Filosofia. A autora Ana Mae 

Barbosa cita ambos como fundamentais para os processos culturais de 

Pernambuco: 

 
De um lado, temos Ariano Suassuna, dramatugo famoso no Sul 
e no exterior que, como professor de estética de várias 
gerações    de    estudantes    da    Universidade    Federal   de 
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Pernambuco, defendia uma abordagem cultural voltada para a 
visualidade do meio circundante [...]. Do outro lado, Jomard Muniz 
de Britto, também com enorme influência na formação  da 
mentalidade da juventude da Paraíba, de Pernambuco e do Rio 
Grande do Norte, encarregou-se da divulgação crítica das teorias 
da pós-modernidade. (MAE, 2012, p. 220) 

 

Suassuna se opunha radicalmente aos ideais da Tropicália, ao ponto de 

proibir que o grupo de teatro da Universidade Católica de Pernambuco fizesse 

apresentações de uma peça escrita por ele porque o espetáculo teria uma verve 

tropicalista (TELES, 2000). Outro ponto alto da postura anti-tropicalista e de 

oposição à JMB é quando Suassuna agride o jornalista Celso Marconi – que havia 

escrito críticas ao Armorialismo – dando-lhe dois socos que, segundo ele, um era 

para o próprio Celso e o outro era para Jomard. (BRITTO apud TELES, 2000) 

Iniciei um processo de imersão nos arquivos menos falados de JMB,  ainda 

sob a ocasião da pesquisa para a Bienal da Bahia. Encontrei um tesouro de filmes 

que trazem pessoas que de alguma maneira possuem processos de subjetivação 

em desajuste com as normas de gênero e sexualidade. Numa leitura rápida, 

parece óbvio o motivo pelo qual esses arquivos continuam em invisibilidade 

perante a crítica e a academia. É como se aquelas pessoas mostradas nesses 

filmes tivessem uma dimensão política menor do que o palhaço que explicitamente 

se coloca contra as regras de um regionalismo autoritário. São esses filmes – 

menos mostrados, não-autenticados pelo mercado/crítica do cinema e que trazem 

pessoas em contexto de transgressão das normas de gênero e sexualidade – que 

minha pesquisa segue. Antes de arremessar-me pelos logradouros movediços 

dessa investigação, que espero que seja prazerosa, resta que aconteça um 

encontro entre JMB e quem lê este texto. 

Jomard Muniz de Britto é cineasta, poeta, agitador, terrorista cultural, pop- 

filósofo, uma mente integralmente inquietante e inquietadora. Mas  é  identificado 

mais comumente como professor, tarefa que ele diz ser sua verdadeira inclinação. 

Ele mesmo se nomeia como “JMB, o famigerado”, além de “o mau velhinho” – 

numa rápida oposição à sua imagem afável de cabelos grisalhos penteados para 

trás, olhos redondos que portam sempre óculos de aros grossos escuros. Jomard, 

antes de tudo, é um disseminador das  diversas 
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linguagens artísticas. Está sempre no Cinema São Luiz na Rua da Aurora e 

também vendo exposições e peças teatrais. Além de distribuir, quase todos os 

dias, pelo Centro do Recife, as suas crônicas-poesias, que ele chama de 

“atentados poéticos”, impressos em folhas de papel A4 dobradas, que são uma 

maneira eficaz e próxima de Jomard mostrar-se um exímio comentarista ferino 

da atualidade. 

Para além das minhas impressões sobre Jomard durante as minhas  

visitas ao Recife, existe um longo material escrito por ele ou comentado por 

críticos e amigos. Paulo Marcondes Soares, ao apresentar a compilação de 

entrevistas no livro Jomard Muniz de Britto – encontros nos alerta para a 

impossibilidade de enquadrar JMB dentro de algum arquétipo. Melhor seria, 

segundo ele, “localizar pistas por ele deixadas, ao longo de sua trajetória 

intelectual” (SOARES, 2013, p. 8). Mais do que isso, diria que não existe bom 

escritor que possa biografar Jomard, ou melhor, Jomard não se deixa ser 

biografado. Suas identificações são múltiplas e seu pensamento é efervescente 

ao ponto de fragmentar qualquer certeza essencialista e vã. O próprio Glauber 

Rocha, escrevendo o prefácio do livro de Jomard, Do Modernismo à Bossa- 

Nova (originalmente publicado em 1966), nos informa que o mais fascinante na 

persona do pernambucano “[...] é a sua desaristocratização, sua erudição é 

diluída no seu grande interesse pela vida, sobretudo pela vida que o cerca, a 

que vive nos inesperados caminhos de hoje” (ROCHA apud MAIA JUNIOR, 

2009, p.22). 

A apresentação escrita por Glauber também nos leva ao contexto da 

construção do pensamento de JMB dentro da universidade. Ele forma-se em 

Filosofia pela Universidade do Recife e começa a dar aulas em escolas 

secundaristas. Jomard passa a integrar a equipe de Paulo Freire através de um 

trabalho pedagógico de vanguarda na educação de adultos. Sua vinculação 

com o pensamento de Freire, que compreendia a educação como uma 

ferramenta de transformação social, além da publicação do livro Contradições 

do homem brasileiro, o levaram à prisão pela ditadura militar em 1964. Apesar 

de sua vinculação com o universo acadêmico, JMB nos provoca: “Por que não 

trocar a Universidade pela Univercidade?”, num claro jogo de palavras que  

tenta mover nosso olhar para o conhecimento da vida cotidiana. E continua: 
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Para ser intelectual, ou ser um poeta, ou ser uma pessoa que 
tenha um trânsito na academia, na sociedade letrada, tem que 
ter uma postura de seriedade, tem de estar enquadrado, que é 
uma hipocrisia, ter de fazer um jogo de cortesia e eu aprendi 
com o Tropicalismo a me lixar para estas  coisas. (BRITTO 
apud BASÍLIO, 2004, p. 160) 

 

Jomard, em entrevista, nos informa que o início da sua produção no 

formato cinematográfico do super-8 teve uma íntima ligação com o próprio 

método de ensino de Paulo Freire, além de seus desdobramentos dentro da 

antropologia. 

A conclusão que se tirava, era que as pessoas, mesmo sendo 
analfabetas, elas eram produtoras de cultura, agentes de 
cultura, porque trabalhavam com a natureza e já modificavam a 
natureza. O interessante dentro do meu trabalho é  essa  
ligação com o Paulo Freire, com a antropologia. Eu me lembro 
que o primeiro filme que eu fiz foi o “Lixo cultural”, foi baseado 
no trabalho de um amigo meu, já falecido, que chamava-se 
João Batista de Queiroz. O “Lixo cultural” era baseado em 
sucatas e material do tipo, e a partir disso, ele produzia suas 
esculturas. Foi convidado para ter uma bolsa nos Estados 
Unidos. Depois daí que começo a produzir o filme [...]  
(BRITTO, entrevista, 2014a). 

 

Em 1968, Jomard Muniz de Britto figura entre os protagonistas da cena da 

Tropicália – escrevendo manifestos, livros e artigos para jornais. O  

Tropicalismo de Jomard, no entanto, habita outras geografias daquele projeto 

estético mais conhecido de Gilberto Gil e Caetano Veloso. As conexões eram 

outras. Recife, Natal e João Pessoa deflagraram uma outra frente estética 

quase que ao mesmo tempo daquela efervescência que teve como pano de 

fundo o Sudeste, como ressalta José Teles (2000), em Do frevo ao 

manguebeat. No entanto, o desejo de mudança era o mesmo: 

 
A Tropicália metia os pés nas portas podres do 
conservadorismo e reunia uma série de artistas que realizava 
um clímax anarcovisionário nos trópicos, mediadas pelo 
experimentalismo musical e por uma visualidade em puro 
transe psicodélico. O corpo era um local de transgressão, 
através de happenings, proposições, indumentárias mutantes e 
de estados alterados de consciência. (HERÁCLITO; 
SANT’ANA, 2014, p. 1) 

 

Jomard Muniz de Britto, junto ao compositor Aristides Guimarães e ao 

crítico  Celso  Marconi,  lançam  o  manifesto  Porque  somos  e  não      somos 
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tropicalistas. Nesse escrito, os três contestam o que é “legitimamente novo”, 

ressaltando a potência criativa e política do trânsito e do transe tropicalista, 

reivindicando o sexo contra os dogmas da sociedade conservadora e 

retrógrada. Jomard me contou que, pelo fato de Celso Marconi ter assinado o 

manifesto junto com ele, foi hostilizado dada a sua vinculação com um 

cineasta, tropicalista e gay. (BRITTO, 2014b) 

Contraditoriamente, é no período de arrocho militar mais forte que JMB 

inicia a sua produção fílmica, embora já estivesse embebido pelo contexto 

cultural do cinema brasileiro – ao ser crítico e jurado de diversos festivais pelo 

Nordeste. Jomard passa a ter uma íntima relação com o chamado Cinema 

Marginal - produzido através de poéticas que não se enquadravam no mercado 

de cinema internacional e quase sempre de caráter crítico à dura realidade 

social da época. Voltarei a esse tópico mais tarde quando discutirei a visão 

cinematográfica de Jomard que, para além de estar sintonizado com um 

cinema marginal, traz em seus filmes um cinema que persegue o abjeto – 

retratando pessoas e experiências cujas materialidas são de difícil 

inteligibilidade, tomadas como não importantes e cujas existências são julgadas 

como descartáveis da vida social (BUTLER, 1993). 

Para além de tendências estéticas como o Cinema Marginal, o cinema 

jomardiano só pode ser acompanhado se imaginarmos que suas obras sempre 

tratam de contradições e tensões sociais. O mesmo espírito questionador do 

Armorialismo é aquele que celebra a não-binaridade do corpo em trânsito em 

Outras cenas da vida brasileira; que lança um olhar voyeur sobre dois rapazes 

em Esses moços, pobres moços; que cinematografa os happenings do grupo  

de Olinda Vivencial Diversiones; que critica o colonialismo/feudalismo cultural 

no Nordeste. 

Quando perguntado sobre como era produzir cinema durante o período  

da Ditadura Militar, Jomard me diz que a ditadura parecia ser mais sexual do 

que política. E, em antítese a isso, ele relata que era muito mais fácil produzir e 

rodar filmes com pessoas nuas e que transgrediam as normas de gênero e 

sexualidade naquela época do que hoje: “Hoje em dia eu acho que jamais eu 

poderia fazer isso porque a censura não deixaria. A democracia não deixaria. 

As pessoas ligariam para polícia: Olha, imoralidade aqui na rua, cheio de gente 
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nua.” (BRITTO, 2014b).8 Essa afirmação ecoou durante um bom tempo nas 

minhas reflexões. Recorri a filmes que tinham, em seus contextos, pessoas que 

reiteravam discursos, proferidos por palavras ou por meio de sua própria estética 

da existência (FOUCAULT, 1988) para entender a que Jomard poderia estar se 

referindo. E a máxima dele parecia ter sentido. Seus filmes trazem  uma série de 

personagens que, mesmo diante de um contexto de intensa opressão, 

ressaltavam sua condição de diferença racial, social, sexual e de gênero. 

O cinema jormadiano foi aos poucos se desvelando como um palanque para 
conjecturar como pode ser construída uma política de dissidência sexual e de 

gênero que não tem uma ligação exclusiva com uma política identitária e 

essencialista9.  Risquei  algumas  questões  em  minha  agenda  após    assistir 
alguns dos filmes de Jomard. Questões que não necessariamente precisariam ser 

respondidas para mim mesmo naquele momento, porém, que talvez servissem 

como possibilidade de divagação teórica. Compartilho o que havia escrito: em que 

medida produções culturais podem ser indicativos dos contextos históricos nos 

quais estão inseridas? Existe política de gênero e sexualidade dentro da arte? A 

arte pode construir uma política de gênero e sexualidade? Ela se basta? O que 

produções culturais podem trazer de diferente e quais as potências políticas delas 

no combate às opressões de gênero e sexualidade? 

Dada a contextualização dos meus pontos de partida e de uma aproximação 

maior com Jomard, o meu próximo passo nessa breve introdução à minha 

pesquisa é avisar que as margens do rio que seguirei não serão tão 

8 Um fato interessante de ser referenciado é que durante a realização do II Seminário Internacional 
Desfazendo Gênero, entre os dias 4 e 7 de setembro de 2015, na UFBA, foi realizada uma oficina 
em que as pessoas tiravam a roupa em uma área aberta  da universidade. A oficina, ministrada 
pela artista Diana Torrez, tratava sobre pornotorrerismo e as potencialidades de corpos dissidentes. 
Fotos foram divulgadas em jornais locais, afirmando  que estudantes da universidade assistiam 
aulas sem roupa. A repercussãoo na internet foi imediata e uma série de comentários 
discriminatórios foram disparados em fóruns virtuais. Também ocorrida no evento, a performance 
dx artista Tamiris Spinelli gerou grande repercussão nas redes sociais. X performer banhava-se 
com azeite de dendê numa trabalho intitulado Gordura Trans. Várias montagens e chistes contra o 
corpo gordo de Spinelli foram postados na página oficial do Seminário no Facebook e o endereço 
foi retirado permanentemente do ar por ser denunciada por publicar fotos com nudez. Ver 
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/estudantes-sao-flagrados-assistindo-aula-pelados-na- 
ufba/?cHash=cc13dc2c3e1b32b2f4f1f42f68ec5cea 
9 Discutirei as noções de “política da diferença” e “política identitária” logo mais no texto, 
quando trato da emergência do queer e das críticas aos movimentos LGBTs mais 
institucionalizados. 
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simples quanto parecem. A complexidade dos panos de fundos históricos, o 

perfil inquietante de Jomard e os rigores da universidade me fazem avaliar 

como realizar um trabalho que seja satisfatório, que tenha uma metodologia  

que não seja normativa e que não engesse a pesquisa na infrutífera dicotomia 

pesquisador x objeto. 

Talvez o processo metodológico que mais tenha consonância com o que 

desejo é aquilo que Jack Halberstam (2008) indica como metodologia queer: o 

estranhamento como estratégia para ressaltar as diferenças e realizar escritas 

que são erigidas por mãos subalternas a partir de saberes igualmente 

subalternos. Halberstam ressalta a viabilidade de cruzar crítica textual, 

etnografias e produção não necessariamente acadêmicas para traçar uma via 

que rechaça, de algum modo, a tradição que supervaloriza textos teóricos e 

deixa de lado de maneira categórica uma série de outras produções que não 

transitam com intensidade dentro da universidade. Ele questiona “como 

podemos  desenvolver  metodologias  queer  se  como  pessoas pesquisadoras 

estamos situadas em departamentos tradicionais?” (HALBERSTAM, 2008, 

p.32)10 Afinal de contas, o que adianta trazer assuntos que pretendem  

subverter as ordens sociais por meio da replicação das mesmas formas que 

legitimam aquilo que nos oprime – a exemplo do pensamento cartesiano e do 

discurso higiênico? 

 

*** 
 
 

“Mas me diga, Jung. Me fale o que é sua pesquisa”, me indagou Jomard 

enquanto mexia numa xícara de café à sua frente e se referindo a mim com o 

apelido que me dera meses antes em uma homenagem irônica a Carl Gustave 

Jung. O clima era agitado em Recife em decorrência da Copa do Mundo de 

Futebol. Estávamos no Shopping Boa Vista no efervescente Centro da cidade, 

onde sentamos num café para uma conversa-entrevista. Eu sorri e respondi  

que era curioso ele me fazer perguntas e não o contrário. Tirei um papel que 

estava dobrado no bolso e comecei a relatar um pouco sobre minha 

investigação: “Eu tenho interesse de pensar seus filmes a partir de uma ótica 
 

10 Trecho original: “como podemos desarollar metodologías queer si como personal investigador 
estamos ubicados en departamentos tradicionales?” 
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de gênero e da sexualidade. Existe uma perspectiva que estou mais próximo, 

chamada de estudos queer”. “Existe algum teórico mais conhecido?”, comecei  

a citar algumas pessoas, contudo, falei que minha pesquisa tentava  

exatamente por em questão a supremacia de uma hipervalorização do 

conhecimento como uma escrita, dentro de determinados padrões acadêmicos. 

“Interessante”, respondeu perguntando em seguida quais os filmes dele eu 

achava que teria conexão com isso. Listei alguns títulos anotados no papel 

meio amassado e começamos a conversar sobre os contextos desses filmes. 

 

Recife, 16 de junho de 2014. 
 
 

*** 
 
 

Escolhi esse relato como um ponto de inflexão para continuarmos o 

caminho dessa deambulância. Um ponto que revela que a tentativa de 

enquadramento normativo entre “sujeito e objeto” como epistemologia de 

pesquisa é uma ficção questionável. Primeiro, pelo próprio falso ideal de 

objetividade que tem nisso – característica herdada de um conhecimento 

colonial e eurocêntrico. Segundo, que essa díade insiste numa posição estática 

tanto de um suposto “objeto” quanto de quem teria a capacidade de explorá-lo. 

Ora, se aquele que, a priori, é entrevistado se torna entrevistador, como não 

acreditar nas dinâmicas da pesquisa como algo que está incluindo dentro de 

relações mais complexas e com menos fixidez de papéis? Como não entender 

que as falas dessas pessoas não são somente “materiais para análise”, mas 

sim uma construção intelectual e de conhecimento tão real e importante quanto 

este texto, por exemplo? 

A minha escolha de andar por caminhos menos estáveis para realizar  

esta pesquisa não é em vão. Minha metodologia e forma de escrita estão 

intimamente ligadas com os próprios processos de desenvolvimento dessa 

investigação. Não tenho a intenção de aplicar teorias e métodos engessados, 

mas o contrário, incorporar a figura de um flaneur epistêmico, que habita as 

vielas mais escuras, menos confortáveis, mais divertidas e perversas do 

conhecimento. 
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Nos primeiros contatos com Jomard comentávamos sobre a existência de 

uma expressão chamada PEBA. A priori, PEBA seria o encontro entre pessoas 

realizadoras de filmes de Pernambuco e Bahia durante a década de 1970 nas 

Jornadas de Cinema da Bahia. Uma sinfonia interestadual, estética e libertária, 

movida pelo desejo de mudança política e de realizar uma revolução estética 

nos trópicos. PEBA invoca uma mítica família entre esses dois estados que 

burla a suposta rivalidade entre Pernambuco e Bahia (FERREIRA, SANT’ANA, 

2014). Num dos atentados poéticos escrito por JMB - distribuídos por Recife e 

Salvador - o mau velhinho nos revela que “ser PEBA é continuar 

experimentando sem a pré-ocupação de ser experimental pela reinvenção de 

linguagens atravessando contemporaneidades” (BRITTO, 2014d, s/p). Jomard 

sempre comentava como o contato comigo e com Ayrson Heráclito, além de 

sua participação na 3a Bienal da Bahia, reavivava essa chama PEBA, essa 

capacidade do contato de desterritorializar e fissurar a barreira temporal do 

Tropicalismo. Na dedicatória escrita à caneta que me ofereceu nas primeiras 

páginas livro Encontros ele registrou: “para Tiago, reinventor das artes PEBAS 

expandidas pelo coração famigerado do mundo em transe. Com o abraço 

(recifense) cúmplice do Jomard”. 
 
 

 

Figura 2 - Registro de dedicatória no livro Jomard Muniz de Britto – Encontros. 
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Numa das tentativas de atualizar ou de entender a atmosfera da época, 

comecei a pesquisar uma série de arquivos e entrevistas sobre o PEBA.  

Concluí que o meu encontro com JMB poderia também ser entendido por aí. E 

mais que isso, minha concepção de composição epistemológica poderia 

também trilhar nesse sentido. Não somente porque a relação entre mim e ele 

consistiria uma genuína troca geográfica PEBA, mas também invocando o 

próprio sentido geral que a expressão “peba” adquire no cotidiano: algo 

precário, sem valor, sem consagração, mas que tem como principal 

característica a inventividade, a solução alternativa. Ou nas palavras de JMB  

no atentado poético “porque somos e não somos PEBA”: 

 

Ignorando o legítimo significado de palavra tão 
Minúscula, decidimos encarar o Dicionário HOUAISS 
Da Língua Portuguesa. 
Tendo origem tupi o vocábulo PEBA pode até 
Nos desorientar entre “o sem valor e/ou sem importância; 
reles, orginário, plano, liso, largo...” 
Porém na década dos 70 do passado século nas 
Jornadas de Cinema do Guido Araújo na Bahia 
Para o mundo, os mais gozadores superoitistas 
Começaram a designar produções cinematográficas 
Entre o Recife e Salvador de PEBA: no plural. 
Pernambuco/Bahia sem barras. 
Ironia amorosa? Sarcarmo constrangedor? 
Hoje podemos até admitir, segundo o multiartista 
Sérgio Lemos, que se trata bem e mal de uma idiotia. 
Idiossicrasias? Impertinência? 
Sejamos então os eternos idiotas das mais fecundas 
Famílias entre o conservadorismo dos rituais e a 
Irreverência deflagradora em performatividade. 
Denomina-se PEBA para indiciar sob e sobre a 
Pele das imagees, ora documentários “valente como o 
Galo”, ora palhaços degolados em transe memorial. 
Mas talvez a palavra-chave-sem-clichê 
Para reaproximar, libidinosamente, essas duas 
Culturações seja o verbo DEFLAGRAR [...] (BRITTO, 2014c, 
s/p) 

 

Decidi, portanto, que a forma de abordagem no meu trabalho seria peba – 

refutando conhecimentos cristalizados em detrimento de uma postura que 

busca nas brechas, nas fissuras e nas resistências uma possibilidade de fazer 

conhecimento dentro da universidade (e não só dela). Que o verbo deflagrar 

seja tomado como referência, na definição de provocar minimamente 

desconfortos acadêmicos. 
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A partir desse ponto, é prudente pensarmos como essa postura 

epistemológica pode dialogar com uma série de outras iniciativas realizadas   

por pessoas vinculados a uma postura crítica decolonial de produzir 

conhecimento. Meu flerte com uma metodologia peba também está enlaçado 

com os posicionamentos que nos alertam sobre a necessidade de tecermos 

nossas próprias marcas de escrita sob uma interpretação decolonial, no qual é 

necessário nos munirmos do aparato que nos for possível para narrar nossas 

dores e expor as angústias que ainda nos maculam. 

Aníbal Quijano tece o conceito de colonialidade para descrever os fluxos 

históricos do colonialismo – que ascendia a Europa a uma posição de Centro  

do mundo - e como existe um ranço histórico que perdura e dá continuidade às 

vias de dominação colonial, mesmo depois do fim dos modos de operação 

governamentais e políticos nas chamadas colônias. “Um dos mitos mais 

poderosos do século XX foi a noção de que a eliminação de administrações 

coloniais levou à decolonização do mundo. Isso levou a um mito de um  mundo 

pós-colonial”  (GROSFOGUEL,  2011,  p.  13).11  Assim,  há  que  realizar  uma 

distinção entre “colonialismo” e “colonialidade”, entendendo como há uma 

“transição” de dispostivos que opera ainda hoje, mesmo com a mudança do 

sistema-mundo. Colonialidade pressupõe a permanência de formas de 

dominação e estruturas construídas nas periferias globais mesmo sem a 

presença da administração colonial. É a propagação de posturas racistas, 

sexistas, políticas, econômicas e epistemológicas validadas por grupos 

privilegiados para subjugar pessoas em posição de subalternização/abjeção. 

Restrepo e Rojas (2010) trazem em seu livro um potente debate sobre o 

conceito de colonialidade do saber. Eles discutem como essa mirada pode ser 

levada em consideração para analisar radicalmente a dimensão de 

colonialidade na esfera epistemológica. Essa posição crítica nos indica como  

se construiu uma “arrogância epistêmica” em que geolocalizações que 

reivindicavam para si a ideia de “modernas” espalharam ideais de 

subalternatização/invisibilização de uma multiplicidade de conhecimentos e 

estratégias  que  estão  vinculadas  a  populações  que  não  são      européias, 

 
11 Trecho original: “One of the most powerful myths of the twentieth century was the notion that 
the elimination of colonial administrations amounted to the decolonization of the world. This led 
to the myth of a ‘postcolonial’ world”. 
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estadunidenses, brancas ou “científicas”. “A pretensão de universalidade, 

objetividade e neutralidade do ‘conhecimento ocidental’ é onde se finca sua 

suposta superioridade epistêmica que inferioriza ou invisibiliza as formas de 

conceber e produzir conhecimentos diferentes” (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 

138)12. 

Desse modo, todo o “distanciamento” ao qual muitas pessoas ligadas à 

universidade dizem estar - e algumas, inclusive, filiadas ao campo das 

Humanidades - advém de uma “herança colonial”, em que seria possível 

estabelecer uma distinção radical entre as partes envolvidas na produção do 

conhecimento, sem contaminações. Sobre isso, Santiago Castro-Gómez (2007) 

vai traçar uma metáfora com o “olhar de Deus” ou como ele chama “a hybris do 

ponto zero”. Esse ponto neutro seria um local de observação privilegiado no 

qual uma pessoa igualmente neutra refletiria uma “estrutural universal racional”. 

Ou seja, o ponto zero implica uma linguagem intimamente ligada àquilo que o 

Iluminismo trazia como o modo ideal de se construir conhecimento: 

autocentrada, objetiva e num local de privilégio asséptico intelectual. Restrepo  

e Rojas (2010, p. 138) vão apregoar que essa defesa 

supõe um conhecimento sem sujeito, ou melhor, um 
conhecimento onde o sujeito toma distância de si para 
produzir um conhecimento “não contaminado” por suas 
particularidades e seus interesses. Este distanciamento 
de si, esta supressão dos efeitos da subjetividade 
mundana  é  condição  de  possibilidade  para  gerar   um 
conhecimento válido, um conhecimento com pretensão  
de validez universal.13

 

 
De tal modo, produções que não flertam com esse tipo de postura são 

relegadas ao esquecimento e à subalternização. É esse fator que municia 

Castro-Gómez (2007) a indicar que a colonialidade do saber é algo constitutivo 

do colonialismo através de uma dimensão epistêmica. Castro-Goméz esboça 

um olhar para como a universidade tem reforçado o modelo colonial de 

conhecimento  com  a  qual  foi  engendrada.  A  universidade  estaria  pautada 
 

12 Trecho original: “La pretensión de universalidad, objetividad y neutralidad del ‘conocimiento 
occidental’ es donde se afinca su supuesta superioridad epistémica que inferioriza o invisibiliza 
las formas de concebir y producir conocimientos diferentes”. 
13 Trecho original: “La objetividad y neutralidad suponen un conocimiento sin sujeto, o mejor, un 
conocimiento donde el sujeto toma distancia de sí para producir un conocimiento ‘no 
contaminado’ por sus particularidades e sus intereses. Este distanciamiento de sí, esta 
supresión de los efectos de la mundanal subjetividad, es condición de posibilidad para generar 
un conocimiento válido, un conocimiento con pretensión de validez universal”. 
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numa fixidez em que os conhecimentos estão submetidos a uma 

disciplinarização, como se existisse uma essência em cada área do 

conhecimento. Castro-Goméz aventa que é só a partir da decolonização do 

conhecimento que se podem estabelecer diálogos entre os diversos saberes. A 

pureza e a higienização seriam deixadas de lado em prol de uma contaminação 

produtiva. 

O pesquisador ressalta que a quebra dos binarismos é necessária para 

que possa ocorrer a decolonização da universidade, aproximando conceitos e 

diálogos que foram arbitrariamente separados pela lógica tecnicista do 

capitalismo. Castro-Goméz ressalta a necessidade de que haja uma 

interrelação dos conhecimentos produzidos por zonas que foram excluídas do 

“mapa moderno”, de tal modo que o eurocentrismo seja posto à prova e se 

produza um espaço para “um pensamento integrativo em que a ciência 

ocidental possa enlaçar-se com outras formas de produção de conhecimentos” 

(CASTRO-GOMÉZ, 2007, p.90).14
 

A partir desse pressuposto que defende a neutralidade como local ideal  

de produção do conhecimento, Grosfoguel disserta sobre a existência de uma 

“ego-política do conhecimento”, uma parte constitutiva da colonialidade do 

saber (RESTREPO, ROJAS, 2010; GROSFOGUEL, 2007). Esse termo nomeia 

criticamente a ideia de que pode existir uma ausência do corpo na tessitura dos 

conhecimentos. Seria como uma suspensão do sujeito em relação aos seus 

processos de relações históricas-epistêmicas, dos seus locais, sua 

historicidade e suas relações de dominação. A “ego-política do conhecimento”, 

portanto, replica a ideia de que as localizações e as relações interculturais 

podem ser apagadas nas posturas epistemológicas dos sujeitos. 

 
Se trata, então, de uma filosofia onde o sujeito epistêmico 
não tem sexualidade, gênero, etnicidade, raça, classe, 
espiritualidade, língua, nem localização epistêmica em 
nenhuma relação de poder, e produz a verdade a partir  
de um monólogo interior consigo mesmo, sem relação 
com ninguém fora de si. Quer dizer, se trata de uma 
filosofia surda, sem rosto e sem força de gravidade. O 
sujeito sem rosto flutua pelos céus sem ser   determinado 

 
 
 

14 Trecho original “un pensamiento integrativo en el que la ciencia occidental pueda ‘enlazarse’ 
con otras formas de producción de conocimientos” 
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por nada nem por ninguém. (GROSFOGUEL, 2007, p. 
64)15

 

 

Esse distanciamento epistêmico dá corpo ao mito de que há uma ciência que é 

capaz de analisar fielmente a realidade, produzindo um conhecimento 

“legitimado” e “adequado” nas Ciências Sociais. Restrepo e Rojas (2010) 

situam ainda que a valorização e o fortalecimento da cientifização do 

conhecimento oferece um dos pilares da colonialidade do saber. Porto- 

Gonçalves (2006), também trilhando nesse sentido, adverte que o pensamento 

universal foi construído para ser pensado como um e somente um. Ou seja, 

somente o que foi produzido na Europa (de fala inglesa, francesa e alemã)  

seria legítimo. Para o autor, é necessário por em questão a ligação entre 

saberes e territórios para entender como se dão essas agências da  

colonização do conhecimento. Porto-Gonçalves defende que o deslocamento 

do território de enunciação proporciona outros olhares e saberes. 

Para esta investigação, mais detidamente, é interessante apontar como 

minha proposta segue um caminho inverso. Se existe na “hybris do ponto zero” 

uma reiteração de um ambiente neutro, aqui o que vale mais é a contaminação, 

o desejo de estar junto e o conhecimento que constrói barricadas nas lutas pela 

decolonialidade e pelas dissidências de gênero e sexualidade. A pessoa que 

aqui escreve está inserida em dinâmicas sociais diversas enquanto negro, 

bicha, jornalista com fracasso de audiência, curador, artista, corpo perturbador. 

Alio-me a Garcés quando ele afirma que: 

 
[…] meu próprio pensar e meu próprio dizer serão, não 
somente uma prática de construção textual empenhada em 
conter ideias teóricas sobre o tema, mas também  um 
enunciado realizativo, que na mesma escrita se move num jogo 
de práticas de poder e de tomada de posição ante tal realidade. 
Não é, então, uma prática cultural asséptica, mas sim 
contraditária, em pesquisa e de caráter política. […] (GARCÉS, 
2007, p. 219)16

 

 
15 “Se trata, entonces, de una filosofía donde el sujeto epistémico no tiene sexualidad, género, 
etnicidad, raza, clase, espiritualidad, lengua, ni localización epistémica en ninguna relación de 
poder, y producela verdad desde un monólogo interior consigo mismo, sin relación con nadie 
fuera de sí. Es decir, se trata de una filosofia sorda, sin rostro y sin fuerza de gravedad. El 
sujeto sin rostro flota por los cielos sin ser determinado por nada ni por nadie”. 
16 “[...] mi propio pensar y mi propio decir serán, no sólo una práctica de construcción textual 
empeñada en contener ideas teóricas sobre el tema, sino también un enunciado realizativo,2 
que en la misma escritura se mueve en un juego de practices de poder y de toma de posición 
ante  tal  realidad.  No  es,  entonces,  una  práctica  cultural  aséptica,  sino  contradictoria,  en 
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É precisamente através da proximidade com JMB, das políticas queer e 

das trocas de conhecimento que este trabalho se instaura e constrói pouco a 

pouco sua legitimidade. Essa movida de pensar a localização e os discursos 

que o corpo carrega dão o tônus a uma “geo e corpo-política do conhecimento” 

(GROSFOGUEL, 2007). Nessa ótica, o sujeito que fala enuncia os seus locais 

de emissão e sua situação política dentro dos contextos. É como abandonar e 

implodir iconoclasticamente o “olhar de deus” da “ego-política” e cair numa  

orgia intensa e subversiva para fora dos sistemas hegemônicos da 

cientificidade ocidental. Geografia e corpo escrevem e inscrevem 

conjuntamente na composição do conhecimento. Nesse sentido, é importante 

nos empoderarmos dos acontecimentos inscritos em nossas existências e 

continuar resistindo. É preciso prestar atenção para o ideal de resistência, 

insurgência e oposição aos saberes ligados ao traço colonizador. Catherine 

Walsh (2009) ressalta que, apesar da desumanização, é imprescindível que 

haja uma resistência que catalize uma transformação nas estruturas sociais e 

também nos campos do saber e da vida. A naturalização da diferença oculta 

desigualdades e baseia a permanência das ideias colonizadoras sobre o 

conhecimento e a existência. 

Grada Kilomba (2010), uma escritora negra portuguesa, em seu livro 

Plantation memories, apresenta dois momentos importantes para apontar como 

as experiências pessoais e as diferenças devem ser o campo principal de 

batalha das nossas produções. Primeiro, ao analisar o cenário racista da 

universidade, Kilomba nos chama atenção para como as normatividades 

branca/colonial reagem quando tentamos deslocar essas ciências que  

possuem como paradigma a objetividade e neutralidade: 

 
Interessante, mas não científico; interessante, mas subjetivo; 
interessante, mas pessoal, emotivo e parcial. "Você interpreta 
demais", disse um colega. "Você deve pensar que você é a 
rainha da interpretação." Esses comentários revelam o infinito 
controle sobre a voz do sujeito negro e o desejo de governar e 
comandar a forma como abordamos e interpretamos a 
realidade. Com essas observações, o sujeito branco tem a 
garantia do seu senso de poder e autoridade sobre um grupo 

 
 
 

búsqueda, y de carácter politico […]”. 
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que rotula como “menos dotado de conhecimento”. (KILOMBA, 
2010, p. 30, grifos da autora)17

 

 
Em outro momento, a mesma escritora, ao citar Frantz Fanon, salienta 

como o psiquiatra e filósofo negro não tinha o interesse em lançar um olhar 

universalista e puro em relação ao mundo, tal qual replicam as ciências 

ocidentais sob a égide da colonialidade. Ela analisa como Fanon faz um  

convite às pessoas que leem seus textos a adentrar o seu mundo a partir de 

sua vivência enquanto homem negro e numa condição marginal. É exatamente 

esse olhar deslocado que seria, segundo ela, uma potente forma de criação de 

um conhecimento decolonial. (ibidem, p. 50) 

A	 partir desses últimos sinais, lanço a proposta de ponderar como a 

colonialidade do saber também opera nos formatos de se produzir 

conhecimento. Sendo mais específico, me interessa discutir como existe a 

tendência em valorizar a escrita formal, as revistas acadêmicas, a cientificidade 

estritamente universitária como parâmetro principal (ou talvez o único) para 

identificar o que seria legítimo enquanto conhecimento ou não. Na passagem 

trazida por Kilomba percebemos como produções que não estão calcadas na 

cientificidade dentro dos cânones coloniais podem até ser consideradas como 

“interessantes”, contudo, são julgadas como insuficientes formas de análise 

social e construções discursivas complexas. 

Algumas indagações sempre me vêm à mente quando começo a divagar 

sobre isso. Levamos em consideração um filme como um interessante material, 

que basta em si mesmo, para traçar uma historiografia? Por que temos a 

necessidade de interpretar e traduzir um filme em textos acadêmicos? Por que 

replicamos a história que está escrita e não a que está filmada, cantada, em  

um cordel, um fanzine ou mesmo num livro de poesia? Por que as narrativas 

cinematográficas foram relegadas nos processos de conhecimento e 

historiografia? E, mais especificamente no nosso caso: por que o início da 

perspectiva  queer  é  tomada  apenas  a  partir  de  “marcos  consagrados”   ou 
 

17 “Interesting, but unscientific, interesting, but subjective, interesting, but personal, emotional 
and partial: “You do over-interpret”, Said a colleague. “You must think you are the queen of 
interpretation”. Such comments reveal the endless control over the Black subject’s voice and  
the longing to govern and command how we approach and interpret reality. With these remarks, 
the white subject is assured of her/his sense of Power and authority over a group that she/He is 
labeling ‘less knowledgeable’”. 
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científicos (se se pensar no contexto do Brasil)? As perguntas não cessam de 

aparecer e, apesar de não ter a intenção de respondê-las ou de formar novas 

verdades, eu tenho a intenção de através delas lançar um coquetel molotov 

contra a ordem. 

Esses questionamentos surgem em decorrência da percepção de como 

diversas iniciativas acadêmicas que pensam a arte, e mais especificamente o 

cinema, tratam as obras como algo que começam e acabam mas que 

necessitam obrigatoriamente de uma leitura posterior mais estruturada. Ou 

seja, esses textos e pesquisas podem até apontar que existe nas obras uma 

construção transgressora, mas não tratam de perceber como aquela obra, 

dentro de um contexto, pode ser uma composição política-teórica que dispara 

novas subjetividades e formas de ação social. Quero dizer que, apesar de 

muitos textos assinalarem a arte enquanto política, ela é sempre ressaltada 

como uma iniciativa que não dialoga com outras instâncias, como a  

mobilização social e a construção de um conhecimento não-normativo.  As 

obras são analisadas quase sempre dentro de modelos que privilegiam 

aspectos cinematográficos ou semióticos em detrimento de entender como elas 

funcionam dentro de um contexto de intensas lutas sistêmicas. Acredito que 

isso ocorra pela vinculação da arte exclusivamente enquanto instrumento/meio 

para falar algo ou enquanto “objeto de análise” na construção de textos, 

deixando de lado um entendimento de que a arte é, por si só, uma construção 

potente e com dinâmicas mais eficazes na maioria das vezes do que políticas e 

práticas teóricas mais institucionalizadas. 

Importante sinalizar que a legitimidade deste texto está pautada numa 

ironia bem embaraçosa. O que tento fazer é exatamente chamar a atenção  

para a potência política das artes na construção do conhecimento, mesmo que 

para isso eu tenha que utilizar um formato e uma posição universitária – que 

curiosamente na maioria das vezes reproduz uma ideia contrária a isso. É  

como uma pequena implosão interna, uma torção viada e artística no modo de 

fazer universidade. 

Nos escritos Três flertes poéticos para uma política da diferença sexual e 

de gênero na arte e Corpos erráticos: ensaio sobre políticas da diferença no 

Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual tratei de pensar como  

as poéticas artísticas e a luta intereseccional podem ser potentes maneiras   de 
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construir política e conhecimento. No primeiro ensaio eu discuto como os 

trabalhos de Virgínia de Medeiros, Marcondes Dourado e Ana Verana nos 

movem por vielas de aspereza, em que qualquer tipo de enquadramento 

identitário se mostra inconsistente para entender aquelas realidades 

construídas. Nesse texto-ensaio-manifesto, construo terreno para algumas 

dúvidas que trago para este trabalho. Desde lá começo a perceber a arte como 

uma via possível de construção de subjetividades e de modos de resistir, na 

medida em que 
A arte estetiza uma série de questões complexas discutidas em 
extensos textos acadêmicos, mas que nem sempre possuem eficácia 
e alcances para além dos muros da universidade. As poéticas pelas 
quais passeio nos indicam para estratégias de resistência e se 
revelam como um campo de experimentação que não apenas 
representa subjetividades, mas também as constrói. Uma alternativa 
real às políticas mais institucionalizadas de gênero e sexualidade. 
(SANT`ANA, 2014b, s/p) 

 
Num segundo momento, ensaiei sobre uma política da diferença dentro  

do Encontro Nacional Universitário de Diversidade Sexual (ENUDS). Nesse 

texto, me insiro no processo de escrita para relatar minhas experiências como 

sujeito e resultado desses encontros ao longo da minha carreira universitária. O 

ENUDS reúne coletivos sediados em universidades de todo Brasil e tem como 

objetivo fomentar a formação de novos grupos e trocar experiências sobre 

modos de resistência na universidade em diversas geografias do país. No  

texto, há uma identificação de que esses encontros (pelo menos os mais 

recentes, mas não sem tensionamentos) possuem como tática a glorificação 

das diferenças em detrimento de um discurso essencialista e que busca a 

integração nos modos tradicionais do uso da universidade. No escrito eu 

identifico que boa parte do ENUDS produz uma política da diferença por: a) 

delinear uma rede de afetos através dos coletivos; b) adotar um discurso 

interseccional, ou seja, que entende as identidades através de processos de 

atravessamentos, com o objetivo de desconstruir opressões vindas de onde 

vier; c) há uma interação política dos corpos abjetos que respondem às normas 

através do gozo dentro dos espaços da universidade; e por fim, d) existe um 

investimento na arte enquanto potência de contestação e construção de 

conhecimento, pondo em questão a maneira como se faz universidade. 

Nesse caso específico, discuto como a arte é fundamental para a 

construção de uma política da diferença na medida em que sua potência de 
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fusão com a vida é fundamental para revelar uma multitude de diferenças que 

são explicitadas através da nossa própria presença corporificada. 

Outra interessante contribuição nessa esteira é a do Juan Pablo 

Sutherland (2009), escritor chileno. Em seu livro Nación marica, ele realiza um 

retrospecto sobre como um grupo de poetas e pessoas ligadas à literatura 

construíram práticas contra-canônicas subversivas nas escrituras 

latinoamericanas. Sutherland utiliza da crítica cultural para falar na emergência 

de uma “cidade bicha na literatura latinoamericana”, onde diversas pessoas 

causavam, através de suas produções, uma cena política anti-normativa no  

que tange aos gêneros e às sexualidades. Uma multiplicidade de desejos e 

práticas que estavam fora de um sistema hegemônico artístico, cultural e 

político eram potencializados através de prosas e poesias. 

Sutherland nos indica que essas pessoas, através de suas composições 

artísticas, construíram uma política da diferença e uma ética bicha que 

aterrorizavam os modos de conduta da época. O escritor completa: 

 
“A poesia é mais filosófica que a história” dizia Aristóteles. 
Assim mesmo, a literatura tem sido mais crítica e viada que as 
ciências sociais ou a própria filosofia, poderíamos acrescentar. 
Nesse sentido, me inclino a pensar que as escrituras têm 
ressignificado,  reinventado  e  interrogado  em  uma  extensão 
considerável o cânone das políticas sexuais da Nação18.  Seus 
devires têm criado imaginários e têm narrado novamente as 
comunidades nacionais latino-americanas a partir de muitos 
lugares. Seguindo esta linha poderíamos articular a teoria mais 
aguda, mais reflexiva e cortante a respeito das representações 
das identidades, do social e cultural das minorias, ela se 
encontra nas escrituras que cruzam o cânone ou que são 
tangenciais    a    ele    a    partir    de    múltiplas    estratégias. 
(SUTHERLAND, 2009, p. 26, grifos do autor)19

 

 
 
 
 
 

18 Aqui ele está se referindo a uma Nação “hegemônica”, em que as dissidências sexuais e de 
gênero são jogadas sistematicamente silenciadas e jogadas no território da abjeção e da 
violência. 
19 Trecho original: “‘La poesía es más filosófica que la historia’ decía Aristóteles. Asimismo, la 
literatura ha sido más crítica y marica que las ciencias sociales o la propia filosofía, podríamos 
agregar. En ese sentido, me inclino a pensar que las escrituras han resignificado, reinventado e 
interrogado en una extensión considerable al canon de las políticas sexuales de la Nación. Sus 
devenires han creado imaginarios y han narrado nuevamente a las comunidades nacionales 
latinoamericanas desde muchos lugares. Siguiendo esta línea se podría articular la teoría más 
aguda, más reflexiva y tajante respecto de las representaciones de las identidades, de lo social 
y cultural de las minorías, ella se encuentra en las escrituras que cruzan el canon o que son 
tangenciales a él desde multiples estrategias”. 
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Portanto, o escritor reivindica uma posição na qual a literatura constrói 

políticas e filosofias mais abrasivas do que as próprias Ciências Sociais, 

consistindo num interessante material em que a história é reescrita, de forma 

poética, através da posição de dissidência de quem a compõe. Ademais, 

Sutherland ressalta como diferentes modos de fazer podem construir novas 

maneira de pensar e construir o social e o campo teórico sem a intermediação 

da tal “cientificidade” para isso. Nas palavras dele: “as escrituras e a crítica 

ativista, pelo menos para mim, constituem minha própria teoria queer e tem  

sido um espaço fértil para pensar a política, as práticas culturais e os devires 

sexuais” (Ibidem, p. 27)20. Ou seja, Sutherland reivindica para si sua própria 

forma de fazer política queer e de construir a história através da Literatura e da 

prática discursiva em primeira pessoa. Mais que isso, o escritor chileno parece 

apontar para a existência de uma política queer escrita a várias mãos através 

da literatura21 antes mesmo da emergência de uma perspectiva dentro dos 

marcos históricos que conhecemos como sendo sua genealogia. 

Nesse mesmo fluxo, chego ao trabalho de João Manuel de Oliveira - que 

regressa ao início dos anos 1990 para apontar como algumas questões  

centrais para a política queer apareceram em espetáculos portugueses antes 

mesmo dessas construções discursivas habitarem as universidades do país. O 

autor aponta que a proximidade com os movimentos dissidentes anti-SIDA nos 

Estados Unidos - onde esses artistas estiveram por um tempo para residências 

e qualificações - contribuíram na construção de obras que tinham como 

estratégia as dissidências de gênero e sexuaidade. João Oliveira fala em uma 

“estranheza familiar” para descrever um prelúdio queer nos trabalhos de 

Francisco Camacho e Miguel Bonnevile. Essa familiaridade estranha se deu 

pelas discussões tecidas por essas obras serem tão caras para os estudos 

queer, a exemplo da ideia de um gênero performativo, ficcional e reiterado por 

meio de paródias – conceitos que serão o ponto central de Problemas de 

Gênero, da filósofa Judith Butler, um dos nomes mais incensados no cenário 

queer. Oliveira chama atenção para como essas composições artísticas 

inauguram uma “forma de olhar para o gênero, performativa e não simples 

20 “Las escrituras y la crítica activista, por lo menos para mí, constituyen mi propia teoría queer  
y han sido un espacio fértil para pensar la política, las prácticas culturales y los devenires 
sexuales.” 
21 O autor se refere às suas próprias obras e às de Pedro Lemebel, por exemplo. 
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performance, sem passar pelas universidades e ir direto para a Nova Dança” 

(2015, p. 10). Para concluir, Oliveira afirma que em terras portuguesas “[...] o 

gênero primeiro dança e só depois é que se estuda [...]” (ibidem, p. 12). 

O pesquisador Djalma Thürler, também coordenador do grupo CUS, 

atenta para esses debates ao discutir a carreira do grupo teatral Dzi  

Croquettes. Thürler chama atenção para como a postura questionadora do 

grupo “foi queer quando ainda não sabíamos a dimensão política do termo” 

(2011, p 11). No texto, o autor trata de ressaltar como suas proposições no 

palco estavam intimamente ligadas como suas formas de vida transgressivas. 

A desconstrução dos essencialismos identitários – que põe em xeque a 

estabilidade dos corpos e das existências – é outro ponto crucial para nos 

embebermos do universo criativo do grupo, formado por 13 homens. Thürler 

aponta que apesar da importância da atuação do grupo, a história dele foi 

negligenciada e seu legado esquecido dentro das escolas de teatro. Ainda 

assim, “[...] passados quase 40 anos, os Dzi Croquettes ainda são os porta- 

vozes da mudança, da inovação, do progresso, enfim, da revolução cultural, 

social e artística no Brasil.” (ibidem, p. 16). Voltarei a falar sobre o grupo no 

segundo grito. 

Essas são apenas algumas iniciativas que listei para demonstrar que já 

existem tentativas de entender a existência de um queer que opera através da 

arte, além da escrita de uma “cartografia preludiar queer” que burla a história 

que nos tem sido contada. Como sofremos um reforço da colonialidade no 

sentido de supervalorizar fontes e formatos em detrimento de uma abertura 

maior a outras narrativas, cabe-nos contar nossas próprias histórias. 

 

JMB entre políticas e prelúdios queer 
 
 

Para iniciar minhas divagações sobre os filmes de Jomard Muniz de Britto 

que podem nos indicar para uma política da diferença na luta pela dissidência 

sexual e de gênero, realizei uma averiguação para levantar pesquisas que já 

tivessem estudado filmes de JMB sob um ponto de vista dos gêneros e das 

sexualidades. Encontrei três pesquisas com esse tema específico dentro de 

todo o universo de outros escritos sobre a vida e a obra cinematográfica e 

escrita   de   Jomard.   Tentarei   de   forma   panorâmica   realizar   um resumo 
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comentado de cada uma dessas investigações e ao final apontar o que 

diferencia e aproxima minhas reflexões dessas iniciativas. 

No artigo Prenúncios da diversidade no filme Esses moços pobres moços 

ricos moços, Alexandre Figueirôa (2010) ressalta que, apesar do ambiente 

hostil da Ditadura Militar, o lugar de contestação social do “homoerotismo” foi 

importante para desafiar modelos vigentes. O pesquisador cita João Silvério 

Trevisan para ratificar que também no Nordeste existia uma série de pessoas 

que criticavam a imagem do homossexual vinculada à caricatura e à 

discriminação. Figueroa cita grupos como Dzi Croquettes, Vivencial  

Diversiones e Jomard Muniz de Britto como expoentes de uma cultura 

homoerótica que desejava dar visibilidade à homossexualidade. Esse último é 

sublinhado como um realizador diferente por “borrar as fronteiras e romper os 

limites do trânsito [...]” (FIGUEIRÔA, 2009, p. 16). 

Figueirôa recorre a pesquisadores como Antônio Moreno e Wilton Garcia 

para corroborar com a ideia de que existia uma representação pejorativa de 

gays por serem associados à afetação e para indicar a existência de uma 

homoarte, uma produção artística que traria uma abordagem “positiva” e 

“afirmativa” da temática homossexual. É por esse ponto que Figuerôa aponta 

que Jomard contribui para a diversidade sexual – por trazer uma homoarte que 

discute a condição de homossexuais na sociedade. Figueroa analisa o filme 

Esses moços, pobres moços. A película de 1975 e, como boa parte da 

produção de Jomard, foi filmada em super-8. Em entrevista (BRITTO, 2014a), o 

mau velhinho comenta que se trata de um filme mais ficcional, rodado na casa 

de um dos seus amigos de Recife. 

Nessa película, dois homens esgueiram-se entre árvores no jardim de  

uma mansão. Caminham lado a lado, abrigados à sombra das plantas 

arqueadas que os refugiam do sol. Trajam camisas básicas e calças boca de 

sino, vestimentas comuns na década de 1970. Ambos lançam olhares para 

esculturas e para a arquitetura do lugar. A câmera percorre o corpo de um 

deles, que se deita na grama. Posteriormente, são observados entre os 

espaços deixados pelas folhagens do jardim. 
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Figura 3 – Frames de Esses moços, pobres moços 

 
 

Um olhar cinematográfico escondido na natureza. Espreguiçadeiras 

surgem no plano juntamente com os dois corpos que portam livros de 

Graciliano Ramos. A câmera percorre o corpo de ambos os moços, 

investigando parte a parte de suas vestimentas e diferenciações corporais. Os 

rapazes surgem sem camisa: um descansa na cadeira sob o olhar atento do 

outro, que permanece em pé em sua cabeceira. Roupas de banho, sorrisos 

insinuantes e olhares intensos sob o sol da Recinfernália. A trilha sonora é a 

música Esses moços, imortalizada na voz de Gilberto Gil. A piscina, o 

mergulho, um enquadramento emitindo de longe focaliza um a um, de costas, 

trajando sunga. 
 
 

 

Figura 4 – Frames de Esses moços, pobres moços 
 
 

O sono leve de um deles dá espaço, em seguida, para um conjunto de 

cortes que traz um dos personagens observando a realidade para além dos 

portões da mansão. Novamente a cena se volta para um ambiente privado. 

Ambos  caminham  em  direção  a  uma  zona  de  folhagem  mais  cerrada. Um 
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refúgio para uma possível transa? Jomard com sua câmera os acompanha ao 

longe. Olhares, insunuações, sorrisos tímidos. Um toque nos cabelos 

encaracolados do outro desvela um momento mais próximo entre os dois 

homens. Ambos andam entre plantas no jardim e seguem para dentro de uma 

casa, que os abriga aos olhos voyeuristas de Jomard. Neste momento do filme, 

um riso de canto de boca já é inevitável para mim. O filme acaba com um 

reflexo que revela um se aproximando do outro novamente. 

A primeira impressão que tive vendo esse filme foi um frenesi voyeurístico 

do diretor em gravar o desejo entre dois homens que, atipicamente, dentro do 

cinema jomardiano, não fica tão explícito na narrativa. Os recursos 

cinematográficos, de filmar ao longe e entre molduras, em meio a arbutos, 

revelam o fetiche da observação, ainda que, em alguns momentos, a câmera  

se aproxime dos personagens para capturar detalhes de suas estéticas à 

pessoa espectadora. Jomard, ainda que traga rapazes que transitam num 

espaço privado, trata sobre a possibilidade de flerte à luz do dia. 

Analisando esse filme, Figueirôa descreve que 
 

Apesar das ambiguidades, é inegável que temos no filme uma 
afirmação da homossexualidade como um lugar de quebra das 
normas, mas ela não é uma imposição. Os gestos dos rapazes 
não seguem uma encenação estereotipada de afetação  ou 
uma composição efeminada [...] (FIGUEIRÔA, 2010, p. 18). 

 

A análise de Figuerôa trilha caminhos diferenciados dos meus. Primeiro, 

por apelar a um discurso identitário que essencializa a ideia de 

homossexualidade. Ou, dito de outro modo, o autor acredita que gays afetados 

não são uma representação positiva da homossexualidade, vinculando essa 

experiência a algo pejorativo. É esse mesmo discurso que encoraja atos 

violentos que se valem da premissa de que bichas fechativas não merecem 

viver por sua materialidade não ser importante, algo que a filósofa Judith Butler 

(PRINS; MEIJER, 2002) vai chamar de abjeto. 

Quando pesquisei a representação de personagens não-heterossexuais 

nas telenovelas da Rede Globo, projeto ao qual fui vinculado no grupo CUS 

(Cultura e Sexualidade), sediado na UFBA, um dos horizontes apontados era a 

necessidade de desconstruir a premissa de que existe um modelo adequado  

de  representação  da  homossexualidade.  Dentro  das  telenovelas,  e    talvez 
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possamos pegar análises específicas dessa linguagem para observar outros 

formatos, existe um padrão, na atualidade, em representar personagens dentro 

de um modelo heteronormativo, como aponta Colling (2013). 

Heteronormatividade está relacionada a uma lógica de regulação e 

controle social que enquadra todas as pessoas dentro de um modelo que toma 

por base a heterossexualidade, se estendendo até mesmo para aquelas 

experiências sexuais tidas como inaceitáveis (MISKOLCI, 2007). E, ademais, 

será que as bichas afetadas não merecem ser representadas? Elas não 

existem no convívio social? Por que quem transgride o modelo que se espera 

de alguém que possui um pênis não merece aparecer em peças midiáticas e 

artísticas?22
 

Além disso, o próprio conceito de arte homoerótica utilizado para analisar 

a obra de JMB é passível de críticas. As pessoas mostradas em seus filmes 

tendem a transgredir qualquer classificação de gênero ou sexualidade e não a 

reificá-los. E se os rapazes mostrados em Esses moços, pobres moços fossem 

homens que se relacionam com homens sem necessariamente reivindicar a 

categoria de homossexual para si? O grande trunfo do filme reside exatamente 

no que Figuerôa rechaça: a ambiguidade de dois rapazes que se olham, mas 

que não se tocam, no sorriso para o olhar voyeur de Jomard. Os dois homens 

não reivindicam uma identidade gay essencialista. A dúvida é provocada e 

posta em jogo, igualmente como é questionada a linha para designar o que 

seria gay ou heterossexual (em uma constante oposição). No jogo das 

representações, o essencialismo e a identidade fixa são perigosas armadilhas 

que reduzem as experiências entre o que é legítimo e o que não é legítimo. 

Os atos de representação são teias complexas de normatização e de 

utilização estratégica das identidades sexuais. Preciado faz a ponderação de 

que é impossível representar a “monstruosidade” das potências de vida. Afirma 

que 
 

Não existe diferença sexual, mas uma multidão de diferenças, uma 
transversalidade   das   relações   de   poder,   uma   diversidade  das 

 

22 É interessante pensar que para o momento no qual Jomard produziu o filme (1975) o 
movimento LGBT tinha outra formação política. Mas, quando se revisita em 2009 (ano no qual 
Figueroa produz o texto), as questões já tangenciam outros territórios através de investidas que 
querem ampliar a noção de humanidade para todas as pessoas. Um interessante livro que 
contextualiza a história e as tensões da homossexualidade no Brasil é “A construção da 
igualdade: a identidade sexual e a política no Brasil da abertura”, de Edward Macrae (1990). 
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potências de vida. Essas diferenças não são “representáveis” porque 
são “monstruosas” e colocam em questão, por esse motivo, os 
regimes de representação política, mas também os sistemas de 
produção de saberes científicos dos “normais”. (PRECIADO, 2011, p. 
18) 

 

Nesse sentido, a teórica ressalta que é impossível representar todas as 

diferenças, sobretudo, quando o lugar de fala de quem representa está pautado 

numa normatividade trazida por uma suposta normalidade. Logo, a 

efervescência das identidades, a pluralidade de subjetividades, os devires 

corporais são políticas de enfrentamento de instituições políticas tradicionais,  

da ciência normalizadora e também de representações que podem ser 

normativas. 

Portanto, Figueirôa reitera em seu texto um ponto de vista que é 

discriminatório e normativo - apesar de trazer Jomard Muniz de Britto como um 

vanguardista na luta pela diversidade sexual. Contudo, a chamada diversidade 

sexual que Figueirôa defende no texto é diferente da estratégia política da 

perspectiva queer adotada aqui, que tende a desconfiar de análises que 

normalizem comportamentos e insistam em classificações e hierarquias. 

Outra pesquisa encontrada, que também cita o universo cinematográfico 

de Jomard Muniz de Britto imbricado com as questões de sexualidade, é a 

dissertação de mestrado realizada na Universidade Federal de Pernambuco 

por Ricardo Maia Junior (2009). O pesquisador se debruça sobre a ideia de 

narrativa poética para entender a existência de uma estética da transgressão 

nos filmes de JMB. A pesquisa investiga perfis de Jomard enquanto vanguarda 

tropicalista, um apreensor da urbanidade e, por fim, ao que Maia Junior 

denomina de transgressões do corpo – na qual se encontra uma seção 

nomeada de “Filosofando mais transgressão do pensamento sexuado”. 

Maia Junior constrói uma narrativa que utiliza a semiótica pierciana e a 

fenomenologia para compreender como JMB experimenta o audiovisual com a 

intenção de transgredir o que ele chama de “heterocentrismo”. O pesquisador 

aponta que deseja entender o que seria uma “panssexualidade” e apresenta o 

seu campo de interesses definindo que 

 
o que se quer debater é o corpo junto à sexualidade como mais 
uma forma de linguagem. O corpo que se intercomunica por 
intermédio  dos  audiovisuais  de  JMB  expressa     sensações, 
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indaga o pensamento e desperta desejo sexual, claro. (MAIA 
JUNIOR, 2009, p. 114). 

 
O pesquisador aponta os estudos queer e o construtivismo como 

possibilidades de reflexão sobre as sexualidades para além de uma vinculação 

aos campos psi, jurídico e médico. Ele ressalta que a novidade no contexto é a 

afirmação da possibilidade da fluidez identitária. Maia Junior inventaria algumas 

ideias de George Bataille, Michel Foucault e Graciela Haydée Barbero para 

embasar sua pesquisa. Também contextualiza as lutas pela diversidade sexual 

e de gênero a partir de Denilson Lopes – que nos apresenta o momento de 

inflexão na militância LGBT em que se exige uma visibilidade no combate às 

formas de opressão e uma desconstrução de discursos reacionários sobre as 

sexualidades. 

Maia Junior avança em relação a Figueroa por analisar o desejo de 

transformação do cinema jomardiano e de não enquadramento em modelos de 

masculinidade e homossexualidade. O pesquisador ressalta o trânsito como 

trampolim poético de Jomard Muniz de Britto nos seus filmes: “Tudo em devir, 

mutação, tensões e transformações” (MAIA JUNIOR, 2009, p. 121). 

Por fim, o pesquisador discute as nuances entre o pornô e o erótico. O 

autor explicita que a nudez dos filmes de Jomard não é apelativa e por isso não 

necessita de uma inserção dentro desses gêneros fílmicos. O autor conclui que 

Jomard transcende essas denominações e que o mote de seus filmes é mesmo 

a transgressão dos modelos de gênero. 

A pesquisa de Maia Junior é um bom indicativo para a minha  

investigação. Apesar da citação aos estudos queer, o olhar dele não se 

aprofunda em questões mais complexas. Não há uma ponderação da 

perspectiva queer enquanto política. Ela é colocada somente no campo de 

ideais filosóficos, assim como os próprios filmes de Jomard. E é exatamente 

essa vertente que mais me interessa analisar: os desdobramentos políticos que 

esses filmes possuem e como eles podem ser um prelúdio do que vai se 

chamar de queer dentro da conjuntura de uma política da diferença no Brasil. 

Dentro de um universo de textos sobre Jomard Muniz de Britto, consegui 

identificar apenas um que, a priori, parte do mesmo prisma que imprimo nesta 

investigação. O artigo de Rodrigo Dourado (2007) toma como ponto inicial a 

“Teoria Queer” e cita como alguns procedimentos de JMB dialogam com os 
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pressupostos desses estudos. Ele dá um salto no tempo e tenta identificar 

como atualmente há uma manifestação estética do camp23 em programas de 

televisão. Penso que meu texto soma-se a iniciativa de Dourado, mas 

atravessa outras fronteiras para discutir esses filmes de maneira mais 

relacional, dentro de um contexto das políticas da diferença e decolonial – 

atentando para essa genealogia do queer à brasileira. Eu discorrerei mais  

sobre esse texto para trazer informações específicas de alguns filmes que 

serão abordados aqui. 

Após elencar esses textos, me enveredo agora nesse terreno ainda em 

processo de desbravamento. Existe a possibilidade de revelar um queer à 

brasileira ou uma política queer aqui em nosso país, mesmo antes de existir a 

política queer nos Estados Unidos? Para tal, faço outro convite: uma digressão 

sobre conceitos e genealogias desses estudos. 

A perspectiva queer está ligada profundamente ao momento de intensa 

luta pelos direitos civis LGBTs no início da década de 1980, sobretudo, em 

decorrência do avanço da AIDS nos Estados Unidos. O queer traz para o 

campo uma gama de diferentes formas de reflexão e ação em relação ao que 

se tem chamado de “militância tradicional” ou “militância mais 

institucionalizada”. “Queer” reinvidica o insulto para si, como uma forma de se 

opor à normalização que o movimento LGBT tradicional estava desejando para 

si. “Queer pode ser traduzido como raro, excêntrico, estranho” (LOURO,   2004, 

p. 39) e é nessa própria ideia de “estranhar” que essa posição se baseia. 

Ao apontar o surgimento sociopolítico do queer, Javier Sáez (2007, p. 67) 

apregoa que “a crise da AIDS, a crise do feminismo heterocentrado, branco e 

colonial e a crise cultural advinda da assimilação pelo sistema capitalista da 

incipiente cultura gay”24 compõe um conjunto de fatores primordiais para formar 

uma  frente  que  muda  o  olhar  para  a  realidade  social  de  pessoas      não- 

heterossexuais daquele período. 

O surgimento da AIDS e sua vinculação à comunidade gay - dada a 

replicação  rápida  do  vírus  dentro  desse  grupo  social  -  contribui  para   um 

23Camp está relacionado com um artifício do exagero, uma artificialidade que revela a 
construção dos nossos corpos e subjetividades. O camp é o brega que não tem medo de sua 
reprovação, é a fechação exacerbada de uma viada afeminada. Ver SOTANG, 1987. 
24 Trecho original: “la crisis del SIDA, la crisis del feminismo heterocentrado, blanco y colonial, y 
la crisis cultural derivada de la asimilación por el sistema capitalista de la inicipiente cultura 
gay”. 
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enrijecimento dos discursos reacionários e homofóbicos. A enfermidade ficou 

conhecida como “câncer gay” e exatamente por isso a administração do ultra- 

conservador Ronald Reagan e as instituições públicas de saúde  

negligenciavam o tratamento e o estudo dessa doença. Javier Sáez (2007) 

aponta que a postura do governo estadunidense frente ao avanço da AIDS era 

quase nula. Tendo todas essas tensões como pano de fundo, surge o grupo 

ACT UP (Aids Coalition to Unleash Power) que reunia em torno de si não 

apenas pessoas soropositivas, mas também pessoas com dependência 

química, militantes negros e latinos, pessoas que trabalhavam com sexo, além 

de gays, lésbicas e grupos sociais menos favorecidos. O grupo ficou conhecido 

por suas ações de desobediência civil, a exemplo de manifestações em Wall 

Street e realização de velórios públicos de pessoas mortas pela AIDS. 

Exatamente pelo traço interseccional e pelas ações mais radicais, o grupo 

rompia com um modelo de militância gay assimilacionista – que lutava por uma 

integração social a todo custo através da compra da sua cidadania por meio do 

mercado destinado a LGBTs cada vez mais crescente. 

Também a crise do feminismo foi um dos pontos centrais para  

emergência de uma perspectiva queer. O movimento feminista, que gritava  

pela libertação das mulheres frente aos homens, tinha em seu cerne um 

discurso que reiterava uma série de exclusões sociais – a exemplo de  

mulheres lésbicas, negras, além de trabalhadoras domésticas e do sexo. O 

discurso do feminismo até então se apoiava na idéia de “gênero” e “mulher” 

como termos universalizantes. A crítica central ao movimento feminista em  

voga era a incapacidade de ponderar outros atravessamentos identitários,  

como raça, classe, orientação sexual e identidade de gênero, quando os  

corpos gritavam por políticas que pudessem diferenciar e tornar mais 

complexas e fluidas as formas de atuação política. As lésbicas, sobretudo, vão 

apontar o dedo para o feminismo essencialista, criando coletivos de  

intervenção lésbicos mais radicais e que pensam em enfrentamentos 

identitários mais complexos. 

Outro ponto apontado por Sáez como fundamental para a emergência da 

política queer é a própria forma de atuação do movimento gay integracionista. 

A partir das primeiras conquistas de direitos civis, LGBTs começam a ser 

encarados como um potente público consumidor. Isso levou a uma franquia 
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social em que o dinheiro se tornou mercado de troca por migalhas de 

cidadania. A luta se torna cada vez mais careta através de uma submissão a 

um modelo integracionista, em que LGBTs deveriam se passar por pessoas 

“normais”, condenando qualquer tipo de prática que fuja de uma conduta 

“discreta” perante a sociedade heterocentrada. Sáez aponta que 

 
práticas como o sadomasoquismo, a travestilidade, o dar pinta, 
o sexo em público, a pornografia, o fetichismo, o sexo com 
adolescentes, a promiscuidade, etc, vão ser criticados inclusive 
pelo próprio discurso oficial de grupos gays mais integrados ao 
sistema, produzindo-se uma espécie de exclusão “dos 
anormais” a partir dessa nova ordem homossexual de gays 
machos, brancos, respeitáves, fielmente compromissados, de 
classe média, fascinados pela moda e ansiosos para entrar  no 
paraíso da instituição heterossexual por excelência: o 
casamento. 25 (SÁEZ, 2007, p. 72) 

 

Nesse sentido, a distinção fundamental para entender o ponto de inflexão 

que o queer propõe é a desconstrução da ideia de essência e do paradigma da 

igualdade. Os movimentos LGBTs tradicionais, desde os anos 1970, propõem 

esse modelo de integração a todo custo, ao qual Sáez aponta como um dos 

motivos da emergência do queer. A política queer, ao contrário, defende que é  

a diferença que produz políticas de respeito e alcance a demandas sociais 

específicas. Ou, dito de outro modo, é preciso entender as diferentes 

subjetividades para construir políticas que possam atender suas necessidades 

próprias. Sem contar que na história do movimento de diversidade  sexual 

existe a supremacia da identidade gay frente a outras diferentes marcas de 

gênero e sexualidade. O essencialismo se converte numa cilada por insistir em 

verdades sobre os sexos e os gêneros, tentando explicar objetivamente o que 

seria gay, lésbica, bissexual ou travesti – sem deixar chances para trânsitos ou 

fraturas que ponham em questão essas identidades. 

Aliás, uma ideia que é cara para a política queer é apontar como as 

relações sociais e as práticas culturais estão longe de serem naturais, mas  sim 
 
 

25 Citação original: “prácticas como el sadomasoquismo, el travestimo, la pluma, el sexo en 
público, la pornografía, el fetichismo, el sexo con adolescentes, las promiscuidad, etc., se van a 
ver criticadas incluso por el propio discurso oficial de los grupos gays más integrados en el 
sistema, produciéndose uma espécie de exclusión de “los anormales” a partir de este nuevo 
orden homosexual de gays varones, blancos, respetables, fielmente emparejados, de clase 
média, fascinados por la moda, y ansiosos por entrar en el paraíso de la institución 
heterosexual por antonomásia: el matrimonio.” 
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construções sociais dentro de teias de poder. Esse ponto é importante, pois foi 

dada ao discurso da medicina, da biologia e da cientificidade a autoridade para 

nomear os corpos e as subjetividades. Há uma norma pautada na obediência, 

na virtude, na consciência e numa lei (natural, humana ou divina). O poder da 

palavra que era dado à Igreja, na Idade Média, foi aos poucos sendo 

compartilhado com a Ciência, que tratou logo de definir os padrões de 

normalidade e anormalidade. A não-heterossexualidade, que já era condenada 

pela religião católica, passou a ser destrinchada com o olhar das ciências 

biológicas e psicológicas, que legitimavam a naturalidade da 

heterossexualidade em detrimento do exotismo e anormalidade de outras 

experiências sexuais. 

Leandro Colling (2013) aponta que a diferença fundamental para 

entendermos as divergências entre um movimento LGBT mais 

institucionalizado e uma política mais queer é a adesão a um paradigma da 

igualdade. Os movimentos identitários mainstream utilizam como estratégia no 

fomento à “diversidade sexual e de gênero” um essencialismo estratégico, 

pautado numa afirmação homogeneizante de uma identidade coletiva. Colling 

alerta que isso é perigoso já que muitas pessoas carregam consigo diferenças 

que põem em questão as verdades dessas identidades. Ou seja, para o 

movimento LGBT “tradicional” mais vale a afirmação identitária – que 

concederia direitos a um grupo homogêneo e delimitado de pessoas – do que a 

problematização da naturalização das diferenças. Uma política de dissidência 

sexual e de gênero insiste, ao contrário, numa estratégia de cruzamentos de 

demandas sociais, desconstruindo discursos naturalizantes e minando 

discursivamente os binarismos. 

Voltando à contextualização, os acirramentos sobre o queer chegam à 

academia estadunidense por meio de pessoas que integravam coletivos não- 

assimilacionistas e, ao mesmo tempo, ocupavam lugares como estudantes ou 

docentes dentro das universidades. O nome “Teoria queer” foi utilizado pela 

primeira vez em 1990 na Califórnia numa conferência proferida por Teresa de 

Lauretis (MISKOLCI, 2009). Ela põe em jogo a heterossexualidade para 

ressaltar o quanto, no processo histórico das sexualidades, algumas 

subjetividades foram jogadas para o campo da patologia e da inumanidade. Os 

estudos sobre a diferença começam a ebulir como um horizonte de estranhar a 
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ciência e os estudos tais quais estavam sendo alcançados até então. Estudos 

sobre gênero, sexualidade e outros marcadores sociais da diferença, como a 

raça e a classe, se intensificam e se disseminam, ancorados, sobretudo, nos 

pensamentos sobre o poder e o discurso de Michel Foucault, sobre a  

linguagem de Jacques Derrida, além dos enfrentamentos propostos por Gilles 

Deleuze e Félix Guattari. 

Apesar de estarem dentro de um mesmo posicionamento queer, as 

tensões internas  também são intensas, como nos alerta Seidman: 

 
Os/as teóricos/as queer constituem um agrupamento diverso 
que mostra importantes desacordos e divergências. Não 
obstante, eles/elas compartilham alguns compromissos amplos 
– em particular, apoiam-se fortemente na teoria pós- 
estruturalista francesa e na desconstrução como método de 
crítica literária e social; põem em ação, de forma decisiva, 
categorias e perspectivas psicanalíticas; são favoráveis a uma 
estratégia descentradora ou desconstrutiva que escapa das 
proposições sociais e políticas pragmáticas positivas; imaginam 
o social como um texto a ser interpretado e criticado com o 
propósito de contestar os conhecimentos e as hierarquias 
sociais dominantes. (SEIDMAN apud LOURO, 2011, p. 546) 

 

Partindo disso, Judith Butler (2001) reflete como a sociedade aplica um 

sistema coercitivo que normatiza e hierarquiza o “sexo” por meio de sistemas 

de regulação. A filósofa traz à tona a questão do corpo discursivo, que já não 

apenas é compreendido por um viés estritamente biológico, mas sim dentro de 

complexos contextos discursivos e, consequentemente, de poder. Butler  

aponta o sexo como um ideal regulatório, sendo uma construção que se 

materializa ao longo do tempo através da reiteração ritualizada das normas. 

Elas são propagadas dia após dia para que um resultado efetivo seja  

executado nos corpos. Essas reiterações agem no corpo – que é tido como 

referência de deliberação dos lugares sociais, da posição do indivíduo no 

interior de um grupo. Ele é significado culturalmente e suas características se 

tornam marcas (LOURO, 2004). Marcas que identificam e hierarquizam os 

sujeitos como importantes ou não. 

Butler se apropria dos estudos de John Austin, argumenta que a 

linguagem não se limita propriamente a descrever situações, ações ou estados. 

Existem falas que descrevem e constatam, mas o ato de falar não se restringe 

só a isso, também faz com que algo seja executado a partir do momento em 
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que são pronunciadas. Austin pensa também em falas que descrevem, mas  

que alteram, de alguma maneira, o contexto enunciado. A descrição repetida 

pode gerar uma execução desse fato. Logo, a nomeação reforça e (re)define 

aquele corpo. 

A filósofa americana chama atenção para o fato de os corpos nunca se 

conformarem completamente às normas regulatórias. A prática de reiterar 

cotidianamente essas normas já revela o quanto o processo de normatização 

dos corpos pode gerar instabilidades e frestas. É um processo que tem 

persistência, mas que é instável (para pessoas heterossexuais ou não). E é 

exatamente essa precariedade que gera fissuras no sistema regulatório, 

possibilitando a transgressão, a paródia, a ruptura. 

Butler revisita Foucault a partir da tese do filósofo francês de que onde há 

poder e coerção existem também processos de resistência. Assim, as relações 

de poder 

[...] não podem existir senão em função de uma multiplicidade 
de pontos de resistência que representam, nas relações de 
poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de saliência 
que permite apreensão. Esses pontos de resistência estão 
presentes em toda a rede de poder. Portanto, não existe, com 
respeito ao poder, um lugar de grande Recusa – alma de 
revolta, foco de todas as rebeliões, lei pura do revolucionário. 
Mas sim resistências, no plural, que são casos únicos: 
possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, 
solitárias, planejadas, arrastadas, violentas, irreconciliáveis, 
prontas para o compromisso, interessadas ou fadadas ao 
sacrifício; por definição, não podem existir a não ser no campo 
estratégico das relações de poder (FOUCAULT, 1988, p. 91) 

 

Contudo, apesar da possibilidade da subversão, pessoas que transitam 

fora dessa lógica sofrem graves regulações – como o escrutínio público, a 

violência simbólica e física e a morte. 

O discurso proferido pela norma nunca vem isolado. Ele está 

acompanhado por um conjunto de signos que orientam para um contínuo que 

naturaliza a heterossexualidade, através da nomeação, da vigilância e da 

interdição. De tal modo, o sexo não é apenas uma norma em si própria, é parte 

integrante de um conjunto de regras que gera corpos governados. Dito com as 

palavras da própria Butler: “toda força regulatória manifesta-se como uma 

espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, fazer, circular, 

diferenciar – os corpos que ela controla”. (2001, p. 153-154). Essas ideais   vão 
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gerar o que Butler chama de performatividade de gênero, que ela defende ser 

sempre um grupo de normas e não um fato isolado. 

Essa última premissa é interessante para argumentar que a 

performatividade, longe de ser apenas uma demonstração do que é ser 

“homem/mulher”, consiste numa intensa execução de poder. Concomitante a 

isso, também são insticionalizadas as linhas do que é aceitável ou não, através 

do discurso pautado na naturalidade da heterossexualidade. 

Pensar na naturalização e normatização do sexo em Butler é refletir sobre 

a manutenção de ideais que sacralizam a heterossexualidade como caminho 

legítimo para todas as pessoas. Uma linha coerente foi traçada e é propagada 

para que sexo, gênero, desejo e prática sexual sigam uma linha coerente às 

normas. De tal modo, Butler aponta para o fato de o corpo estar amarrado no 

discurso de sua própria materialidade. A filósofa nos traz a idéia de que o 

discurso que reconhece o outro enquanto sujeito precede e condiciona a 

formação dele. Ou seja, o reconhecimento forma o sujeito. 

Antes mesmo de Butler, nos ensaios intitulados La categoria de sexo e No 

se nace mujer, lançados originalmente em 1981, Monique Wittig (2006)  

discorre sobre uma “ideologia da diferença sexual” que naturaliza a oposição 

social entre opressor e oprimido (no caso específico, homem e mulher),  

operada por meio de uma censura. Essas díades servem como uma ocultação 

de que existem nessas relações implicações políticas, ideológicas e 

econômicas. Assim, as “diferenças naturais” são conceitualizadas  pelo 

opressor (homem, senhor) como justificativas para a diferença entre eles e os 

dominados (mulheres, escravos). 

A partir disso, enquanto houver a ideia de que as diferenças são 

estritamente naturais, se reproduzirá, em conjunto a isso, a impossibilidade da 

mudança e do movimento. Trazendo para um duelo mais franco, enquanto não 

for questionada a “naturalidade” da categoria mulher, as violências continuarão 

acontecendo – já que é no discurso naturalizado da opressão que as  

agressões estão pautadas. Chamaria atenção aqui para conjecturar outras 

possibilidades para além do conceito de “mulher”, refletindo como existem 

ações estruturadas que se pautam no discurso da natureza/normalidade para 

violentar outras pessoas, por exemplo, LGBTs, negros e judeus. 
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Os estudos queer questionam o binarismo entre natureza e cultura, já que 

não existe corpo antes da lei/cultura – pois discursos incidem sobre o sujeito 

desde que se sabe de sua existência, através da nomeação dos corpos dentro 

de sistema de sexo/gênero, por exemplo. As típicas constatações “é um 

menino” ou “é uma menina” já pressupõem um conjunto de scripts que aquele 

ser terá que cumprir para ter inserção na vida social. Mas, ainda bem, esse 

processo normativo falha e gera dissidências. Além disso, cada cultura e 

indivíduo têm seus próprios processos pessoais que influenciarão na 

composição de sua identidade e valores. 

O filme Uma experiência didática – o corpo humano, de JMB, é 

interessante para entendermos como os processos de subjetivação e usos dos 

nossos corpos reiteram essas diferenças. O vídeo inicia com um 

enquadramento de um tronco masculino, que respira de modo ritmado. A 

próxima imagem é de um homem de costas, sentado sob seus próprios pés no 

chão. Mãos surgem na tela. Um corpo em posição fetal se revela num chão 

vermelho. Por meio de espasmos, o corpo se espalha na tela. Surge a 

proposição do diretor do filme escrita em giz num pequeno quadro negro. Um 

homem nu de costas e depois de frente é cinematografado. Pés. Seios. Outro 

corpo nu. Olhos que piscam. Bunda. 

 
Figura 5 – Frame de Uma experiência didática – o corpo humano 

 
 

Vagina. Outro torso ofegante. Costas negras contrastam com o volume de 

um cabelo black-power. Um rapaz de perfil mira a câmera com um olhar 

cortante. Dedos dos pés se mexem enquadrados num plano fechado. Auto- 

carícias num cabelo crespo preto e armado. Um umbigo. 
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Figura 6 – Frame de Uma experiência didática – o corpo humano 

 
 

Detalhe de uma boca ornada com uma barba densa e castanha. A obra  

se abre. A língua surge na imagem. O ator coça a língua como um movimento 

para estimulá-la ou para sanar uma impossível coceira. Olhos miram fixamente 

a tela novamente. Maquiagem roxa e sobrancelhas finas acariciadas por uma 

mão ornada de anéis e de esmalte cor de cobre. Outro rosto surge. Seguido de 

um pau murcho que desvela a sua pulsação. Um outro homem magro e branco 

aparece. Sua mão passeia por sua boca. 

 

Figura 7 – Frame de Uma experiência didática – o corpo humano 
 
 

Uma mulher de costas acaricia a nuca. Pernas bailam sobre um fundo 

infinito. Novos olhos brilham e movem-se sob as lentes do nosso Jomard. Uma 

boca delineada e brilhante. Uma orelha acariciada que se esconde sob cabelos 
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lisos. Um outro rapaz mexe sua boca e revela seus dentes. Outro corpo nu. 

Outros pés. 
 
 

Figura 8 – Frame de Uma experiência didática – o corpo humano 
 
 

Toques e carícias entre um homem e uma mulher. Uma câmera realiza 

fade-in/fade-out num rosto barbudo e cabeludo. O filme despede-se com um 

letreiro feito sob um jornal. 

No filme Uma experiência didática, de 1974, Jomard Muniz de Britto 

propõe o uso e a desconstrução do corpo por meio da proposição “escolha  

uma parte do seu corpo, em seguida escreva tudo que você faz e poderia fazer 

com ela”. Com essa indicação, Jomard aponta para que os usos do corpo 

sigam fluxos mais tradicionais/funcionais, mas também sugere que as 

experiências possam extrapolar por meio de uma utilização subversiva. Jomard 

explora as diferenças entre os corpos para entender como eles são construídos 

dentro de sistemas de cultura que os diferenciam. 

Esse filme poderia ser um interessante referencial para pensar, por 

exemplo, como ao ver um determinar sexo anatomicamente vinculamos nossa 

percepção a determinado gênero. Ou seja, existe toda uma história normativa 

para arcabouços de gênero que já conhecemos. Para os estudos queer esse é 

um ponto muito caro. Judith Butler tem uma máxima, muito replicada em outros 

trabalhos acadêmicos, que revela que “os discursos, na verdade, habitam 

corpos. Eles se acomodam em corpos; os corpos na verdade carregam 

discursos como parte de seu próprio sangue.” (PRINS; MEIJER, 2002, p.  163). 
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Os corpos carregam consigo marcas que nos classificam e hierarquizam como 

sendo importantes ou não (LOURO, 2004). Esse filme levanta discussões que 

podem antecipar essa conjectura de Butler, exatamente, por trazer à tona 

nossas diferenças culturais num cenário da década de 1970 marcado pela 

opressão de corpos e subjetividades que fogem às normas sociais. 

É também analisando esse contexto histórico que conseguimos entender 

como a liberdade ao corpo, sobretudo da mulher, é um dos indicadores centrais 

de um prelúdio das ideias queer nessa obra. A liberdade pregada por Jomard 

aqui não é uma liberdade utópica que se submete às normas de gênero. Mas 

sim uma liberdade que goza com as diferenças e que as mostra como principal 

estandarte do ideal de resistência queer. 

Halperin (2007) apresenta o queer como uma possibilidade política 

interessante, por articular uma inversão perversa e radical da lógica 

homofóbica. Um dos trunfos da política queer seria, então, a rebelião contra a 

norma, corporificada por meio da resistência – aquela que tem ressonância na 

vida social e que contribui para a possibilidade de novas subjetividades, novas 

formas de vida e outros arranjos culturais. Para Halperin, Foucault pareceu ter 

antecipado e adotado certa posição queer ao defender essa potencialidade de  

a sexualidade gerar novos contatos afetivos e relacionais. 

Os estudos de Foucault sobre a Antiguidade Clássica apresentam que 

havia padrões de moralidade em que as práticas sexuais eram menos 

condenadas e proibidas, haja vista o lugar central de uma “estética da 

existência” - que consiste, descrevendo de forma condensada e incompleta, 

num exercício contínuo de cada um desenhar com relativa liberdade suas 

formas de vida por meio de um estilo próprio e valores individuais. Através do 

cuidado de si, existiria uma “verdadeira prática social, uma intensificação das 

relações sociais”, tendo como fim a autosuficiência e a felicidade. (FOUCAULT, 

2004) 

A partir disso, Halperin (2007) analisa que os sistemas contemporâneos 

de moral têm rejeitado essas estetizações de si sugeridas por Foucault porque 

há uma norma pautada na obediência, na virtude, na consciência e numa lei 

(natural, humana ou divina). No lugar de uma ciência da sexualidade, se 

deveria, portanto, reivindicar a potencialidade de criação de novas relações 

possibilitadas pela homossexualidade. A homossexualidade deveria então   ser 
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encarada como um catalisador de tramas, invenções e módulos sociais, 

rejeitando a ideia da sexualidade como formuladora de verdade dos desejos. 

Foucault ressalta que existem diferentes maneiras de se resistir às 

políticas normatizadoras do corpo. O filósofo francês aponta o afeto, a ternura e 

a amizade como potentes forças de resistência, mediante a formação de  

“linhas de forças inesperadas”. É justamente na felicidade dxs não- 

heterossexuais, vinda através do prazer corporal e sexual ou não, que residiria 

o ódio dos chamados straights. As práticas sociais e as vivências urbanas 

mediadas pelo sexo radical e/ou pelo afeto potencializariam uma multiplicidade 

de relações sociais e o desenvolvimento de diversas formas de vida. 

Nesse sentido, o prazer estratégico (aquele que desarticula os cânones) e 

as cadeias de afeto interferem na vida cotidiana das pessoas de modo que há 

um local de resistência e combate à heteronormatividade. 

Toda essa ebulição dos estudos queer – ao questionar a norma,  ao 

rejeitar cânones da universidade, pondo em tensão autores sacralizados - tem 

reverberação no Brasil em fins dos anos 90. Miskolci (2011) aponta que um dos 

marcos dos estudos queer no Brasil é o artigo Teoria queer: uma política pós- 

identitária para a educação, de Guacira Lopes Louro, publicado na Revista 

Estudos Feministas. Atualmente, essa visão alcança um ascente interesse por 

parte da universidade, que se esmera em apontar as potencialidades e os 

limites do queer. Além de uma também crescente produção de reportagens e 

produtos culturais tendo como norte essa perspectiva. 

Com o fortalecimento do queer no Brasil, um conjunto de tensões foi e 

ainda está sendo levantado pela militância mais institucionalizada quanto à 

eficácia de uma política queer pautada na ideia de diferença. Em mesa  

redonda apresentada no Congresso da ABEH, Colling (2010) crítica uma 

possível dicotomia entre movimento LGBT e pesquisadores/ “militantes” queer. 

Segundo ele, o que a perspectiva queer faz é construir uma série de críticas à 

maneira como a militância tradicional atua, o que não quer dizer o extermínio 

dela. Entre os limites apontados por Colling está o investimento único em 

políticas institucionais de combate às opressões de sexualidade e gênero –  

sem existir um programa continuado e intensivo de educação que possa rever  

a visão social acerca do respeito às diferenças. Além disso, cita também dois 

outros pontos que já tratei anteriormente, que estão relacionados ao projeto 
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que dá início aos ideais queer: o modelo normativo no qual a militância 

enquadra as comunidades não-heterossexuais, além do padrão bom mocista 

que se espera de um gay que deseja ser integrado à sociedade. Colling 

assevera que “enquanto a heterossexualidade não for problematizada como 

uma imposição, como uma construção, a homofobia e a falta de respeito à 

diversidade sexual e de gênero não vão acabar” (2010, p. 7). Ao contrário, os 

movimentos LGBTs mais institucionalizados não costumam incomodar e 

mantêm o status quo heterossexual intocado. 

Internamente, no Brasil, um dos principais limites elencados em relação à 

política queer é que essa é uma visão de estudos estrangeiros, advindos dos 

Estados Unidos, um país hegemônico e imperialista, além da própria 

impossibilidade de se falar em Brasil quando se fala em “queer”. E quais as 

implicações políticas que esse queer pode ter no Brasil? É plausível que uma 

teoria estrangeira, embasada em linhas gerais por pensadores da Europa e dos 

Estados Unidos, possa ser utilizada por pesquisas do Brasil? Ou melhor, uma 

“teoria” estadunidense/europeia quando utilizada por pessoas “dos trópicos”  

não reiteraria a ordem global que subalterniza essa região? O que sobra do 

queer depois da decolonização? Conseguimos falar de um queer à brasileira? 

É cabível perguntar se em algum momento já fomos queer no Brasil antes 

mesmo do surgimento do queer? O queer dentro de produtos culturais é uma 

realidade? Trazendo para nosso caso específico, Jomard Muniz de Britto 

poderia ser considerado um produtor de um prelúdio do queer – já que traz  

uma série de articulações que são caras para essa política mesmo hoje? 

Larissa Pelúcio (2012) contribui nessa investigação lançando um olhar 

para a força dos conhecimentos subalternos como uma tática real de  

subversão da colonialidade. Para a autora, quando as reflexões locais são 

postas em cena, a própria ideia de produção do “conhecimento” é tensionada. 

Pelúcio lembra que é na própria escola que começamos a aprender que o 

conhecimento formulado na Europa e em idiomas como o inglês tem mais 

status e são mais avançados que outros. Nesse sentido é que Walter Mignolo 

(apud PELUCIO, 2012) nos diz que nossa colonização é também 

epistemológica, portanto, agindo intensamente no nosso currículo e no nosso 

modo de tatear o conhecimento. 



62	 

Nos ambientes escolares, é difícil falar em diferença, já que a própria 

política de homogeneização das escolas não dá terreno para essa contenda. 

Sem contar que o conhecimento produzido no norte global é tomado como 

universal e verdadeiro nos contextos escolares. É necessária a criação de uma 

outra tessitura que possa não apenas dar voz àquelas pessoas que foram 

privadas de “dizer o seu nome”, mas também para a composição de outras 

formas de conhecimento e outras referências diferentes dos cânones 

(PELÚCIO, 2012). E é aí que os estudos queer mostram sua grande potência,  

o questionamento do sacralizado, dos modelos pré-configurados e da própria 

idéia de universidade como uma instituição imparcial, metódica e fechada. 

Porto-Gonçalves (2006), ancorado em Mignolo, também nos informa que novas 

epistemologias estão surgindo a partir das diferenças. Isso pode ser um bom 

ponto de partida para discorrer sobre como as experiências nacionais podem 

dar o tom dessa perspectiva queer à brasileira. 

Nos últimos anos, um grupo ainda pequeno de pessoas ligadas aos 

estudos queer se debruça em textos e pesquisas para tentar purpurinar ainda 

mais o queer com cores brasileiras. Miskolci (2014), Pelúcio (2012, 2014), 

Benetti (2013), Colling (2014) e Pereira (2012) são algumas pessoas que vem 

erigindo esse novo campo de investigação no nosso país. 

Benetti (2013) realiza um trabalho extensivo em que tece uma 

historiografia, de maneira quantitativa, da emergência dos estudos queer no 

Brasil desde 1980 até 2013. O pesquisador argumenta que essa posição tem 

sido revista por diversos lugares do mundo e que no Brasil começa a ter uma 

inserção maior nos anos 2000 através de periódicos, livros e congressos. 

Um dos meus destaques ao texto de Benetti é como ele identifica alguns 

textos considerados “clássicos” do movimento homossexual brasileiro sendo 

veículos de discursos que já anunciavam algo de queer. Um exemplo é quando 

Benetti cita o texto de Peter Fry sobre o 1º Encontro Nacional de Grupos 

Homossexuais em São Paulo em que participantes criticavam o modo pelo qual 

suas relações estavam sempre pautadas dentro de binarismos como 

“ativo/passivo”, “fanchona/lady”. (2013, p. 36). Além disso, cita o jornal  

“Lampião da esquina” como um potente veículo de uma crítica aos padrões da 

heterossexualidade. Benetti alerta que o Lampião traz certas publicações que 

esgrimem a desnaturalização da heterossexualidade ou a desconstrução dos 
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binarismos nos anos de 1970, quando o queer é ainda embrionário. Ainda que 

eu reconheça o trabalho de Benetti, a sua historiografia queer só recorre a 

textos acadêmicos, em publicações igualmente acadêmicas para nos falar 

sobre uma genealogia.  

Miskolci (2014, p. 14) também parece seguir uma linha de investigar a 

possibilidade de um queer à brasileira questionando “[...] Por que ao invés do 

diálogo crítico e criativo, adaptado à nossa realidade, ainda vigora uma 

tendência à incorporação de temas, conceitos e teorias alheios aos nossos 

contextos particulares?”. Ele mesmo afirma que ainda não consegue dar 

resposta a esse questionamento, sobretudo porque há uma economia-política 

do conhecimento que supervaloriza as produções elaboradas ao norte do globo 

em detrimento de outras localidades subalternizadas historicamente. A 

sugestão de Miskolci é que o queer possa encarnar uma habilidade contra- 

disciplinar ou, como sugeriria Sáez (2007), ser uma política de resistência e  

não necessariamente de libertação. Os estudos e a política queer deveriam, 

portanto, compor intercâmbios entre as diversas áreas do conhecimento e 

ressaltar a área de conhecimento queer como um saber insurgente. 

Pedro Paulo Pereira (2012) também traz em sua trajetória recente 

inquietações que tentam dar conta desse queer à brasileira. O pesquisador 

aventa que é necessário pensar na política queer fora das zonas centro- 

orientadas, traçando uma tradução dessa perspectiva para a realidade local. O 

queer deve se embeber dos contextos locais e nas potencialidades das 

vivências subversivas de “outras zonas”. De tal modo, o próprio termo queer, 

um vocábulo do idioma anglo-saxão, adquiria uma resistência a qualquer tipo  

de tradução fácil e uniformizante, consistindo numa palavra vinculada com a 

própria impossibilidade de se delimitar. A estranheza estaria presente no 

processo linguístico, forçando a uma outra gramática. (PEREIRA, 2012). 

O autor aponta como os corpos queer burlam a norma e propõem 

subjetividades fronteiriças, que se rearticulam e reinventam conforme as 

normas e as tecnologias de produção dos sexos. Queer estaria, portanto, 

circunscrito no desafio de se rebelar contra a adequação em características da 

normalidade e da anormalidade, extrapolando os limites discursivos e materiais 

dos corpos/sexos. 
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Pereira imerge na realidade das travestis que são praticantes de religiões 

afro-brasileiras para perceber as diversas formas de agenciamento do corpo, 

que burlam regras e certames da hetenormatividade. Os arquétipos das 

religiões são utilizados como explicação para a mudança corporal das travestis, 

que performam um gênero fronteiriço e que são glorificadas naqueles contextos 

litúrgicos. As religiões dariam, portanto, uma nova gramática para essas 

travestis, já que agenciam outras subjetividades. O trânsito é entendido como 

experiência sexual dentro das religiões afro-brasileiras e, por isso, essas 

travestis encontram nos signos místicos a representação das suas diferenças. 

Essa pesquisa de Pereira, especificamente, traz consigo algo muito 

interessante para minha observação. O filme Maria Aparecida no carnaval 

apresenta em seu contexto exatamente as indagações que Pereira traça em 

seu texto. Questões que envolvem incorporação, papeis de gênero e a 

transformação de matricialidades através das identidades de gênero e sexuais. 

Esse talvez seja o exemplo mais explícito de como os filmes de JMB também 

parecem preludiar o que hoje se chama hoje de queer. E, mais que isso, já 

indica a potência de um intercâmbio entre as questões de gênero, sexualidade 

e de decolonidade. 

Colling (2014) apregoa que existe um crescimento de trabalhos 

acadêmicos que tratam sobre sexualidade e gênero tendo como referencial as 

concepções queer. Contudo, o pesquisador aponta que existe um grande hiato 

entre o conhecimento produzido e um impacto real em políticas da diferença no 

que tange as sexualidades e os gêneros. Dentre algumas das presumíveis 

causas para isso, Colling aponta a maneira ineficaz dessas ideais engendradas 

na universidade atingirem uma população não necessariamente letrada e que 

não tem vínculo com o meio acadêmico. O pesquisador critica a forma com que 

a produção universitária tem se configurado – através de linguagens e 

procedimentos metodológicos arcaicos, que, inclusive, por diversas vezes, 

reiteram modelos de procedimento normativos que, outrora, oprimiram pessoas 

não-normativas. 

Como uma possível escapatória a isso, Colling assinala a probabilidade  

de produtos culturais que abordem as questões de gênero e sexualidade, 

contudo, de forma provocativa e de mais fácil compreensão para um público 

mais amplo. Imagino que esse caminho apontado por Colling talvez já fosse 
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compreendido por alguns artistas e agitadores culturais que faziam de suas 

produções estandartes de exaltação de uma marginalidade que criticava a 

obrigatoriedade de modelos de sexualidade e família. 

Apesar de todos esses aspectos levantados por essas/es autoras/es, 

ainda penso que a discussão se centra de maneira primordial dentro dos 

ambientes acadêmicos e sem levar em consideração uma série de produções 

que não flertam com o modelo de fazer universidade, pautada em  

produtividade em detrimento de qualidade e enfrentamento teórico. Ademais 

cabe ressaltar que o fenômeno do “queer à brasileira” não é visto de maneira 

consensual por essas pessoas pesquisadoras. Tentarei identificar algumas 

dessas distinções abaixo tomando como exemplo a visão de Miskolci (2015b) e 

Colling (2015) sobre a mesma pergunta: “Sempre fomos queer?” proposta pelo  

I Seminário Desfazendo Gênero. 

Miskolci (2015b) aponta que desde o início da Teoria Queer nessas terras 

sempre foram criados “filtros” para refletir sobre a problemática daqui. O 

pesquisador vai olhar para a saúde, a educação e a pesquisa acadêmica para 

falar numa desestabilização da ideia de nação, que vai influenciar nos saberes 

sobre o gênero e a sexualidade. Para Miskolci, existe uma “nova visibilidade” 

que propicia uma mirada queer no Brasil, em decorrência de marcos  

específicos - a exemplo do fenômeno da (pós)SIDA, a parada gay de São 

Paulo, as mídias especializadas e o pink money. Segundo ele, a predominância 

de uma “onda política-acadêmica” voltada para a estratégia política da 

integração no pós-ditadura e a ideia exclusivista de nação são os principais 

obstáculos do queer no Brasil. Apesar disso, Miskolci aponta que os estudos 

queer brasileiros têm gerado um debate intenso nas políticas sexuais do país. 

Colling (2015) segue por outro caminho para analisar essa questão. Ao 

contrário de Miskolci, ele parece investir em outro tipo de abertura. Para ele, é 

preciso rebater a concepção de que a perspectiva queer é uma formulação que 

tenta enquadrar os contextos brasileiros conforme seus moldes estrangeiros 

coloniais. Colling atenta para o fato de a Teoria Queer não ter uma 

nacionalidade e uma origem pura em termos de regionalidade e episteme. O 

autor continua alertando para não esquecermos o pioneirismo de algumas 

iniciativas que já se mostravam, antes mesmo do queer,  como 

enferentamentos rebeldes às normatividades de gênero e sexualidade.  Para  o 
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pesquisador, é necessário trazer à tona o quanto já fomos queer sem nos dar 

conta desse fato. Colling acredita numa tática política atravessada pela 

micropolítica, que está vinculada a uma transformação nas subjetividades. Ou 

seja, considerar que nem sempre as políticas que ocorrem no campo da 

macropolítica, por meio de marcos legais e autenticidades institucionais, são as 

mais interessantes na luta pelas diferenças sexuais e de gênero. O  autor 

aponta para a potencialidade das artes (literatura e teatro) para embasar essa 

sua ideia. 

Ou seja, temos aqui duas diferentes posturas para imaginar o queer no 

Brasil. Uma que reflete a partir de marcos macropolíticos e outra que aposta 

exatamente nas potencialidades de políticas mais autonômas, que pensam em 

especificidades e em enfrentamentos mais precisos. 

Além desses últimos fatores que elenquei, também devemos analisar 

criticamente a própria geolocalização do conhecimento queer no Brasil. Penso 

que podemos cogitar esse fenômeno pelo menos a partir de dois fluxos: uma 

que dá “autoridade” sobre este assunto a algumas pessoas e outro que está 

relacionado a uma geografia dos espaços de legitimidade na construção de 

conhecimento no país. 

Na esteira das colonialidades, existe uma dinâmica interna em que a 

própria posição de subalternidade ao Sul Global pode ser relativizada 

internamente. Quero dizer que o Brasil - mesmo estando numa posição de 

periferia – nutre relações outras que exclui e discrimina regiões que não estão 

localizadas no Centro-Sul do país, em estados como Rio de Janeiro e São 

Paulo. Basta observarmos a recorrência de grupos de pesquisa e pessoas 

teóricas que são chamadas e autorizadas a falar em espaços coletivos, 

entrevistas e pesquisas. Talvez um bom exemplo de insurgência a esse  

modelo é a realização do Seminário Desfazendo Gênero exclusivamente na 

região Nordeste. Uma iniciativa que visa discutir a crítica queer levando em 

consideração as potencialidades regionais e os locais ainda preteridos dentro 

da geolocalização da produção de gênero e sexualidade no Brasil. Uma 

resposta ácida, localizada e regionalizada à normatização e culto à 

produtividade numérica de grupos e pessoas pesquisadoras que pareciam 

durante muito tempo apontar para onde deveríamos olhar. 
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Definitivamente, a perspectiva queer vista daqui (Nordeste-emergente- 

subalternizado historicamente) é sensivelmente diferente daquela de lá 

(Centro-Sul-desenvolvido-elitizado). Os trópicos do Nordeste talvez tenham 

odor de dendê, suor e carne de charque. Seja mais ensolorado, mais  

orgiástico, menos branco e – como sugiro no título deste capítulo – esteja sujo 

de mangue. 

Essa percepção parte da própria forma como venho analisando encontros 

e produções que se debruçam sobre a perspectiva queer no Brasil. Numa 

análise que precisa ser aprofundada e melhor sistematizada, é possível 

identificar, por exemplo, como existe uma distinção de aboragens entre 

Nordeste e Centro-Sul. Mais uma vez tomarei como exemplo o Desfazendo 

Gênero e também o I Seminário Queer. 

No livro de apresentação do I Seminário Desfazendo Gênero, Berenice 

Bento e Antônio Vladimir Félix-Silva apontam a iniciativa do encontro como um 

ponto de inflexão que questiona a postura que muitos eventos queer trazem em 

seus formatos. Elas dizem: 

 
Ao contrário dos outros eventos científicos nos quais a sisudez 
dá a tônica da seriedade do que é dito, típica performance da 
“comunidade acadêmica”, no Desfazendo Gênero a alegria das 
cores, roupas, dos jeitos, dos trejeitos das/dos participantes 
avisava que o nosso encontro era viado, transviado, feliz”. 
(BENTO; FELIX-SILVA, 2015, p. 5) 

 
O que é trazido nessa apresentação é como as vivências das pessoas, 

que antes eram tratadas como “objetos de pesquisa” ou que deveriam “manter 

a linha” para obter uma respeitabilidade acadêmica é implodida com a 

realização de um encontro que planeja adotar outra estratégia. “As margens 

intelectuais da universidade brasileira gritavam com suas performances 

intelectuais e existências: ´olha nós aqui. Veja como somos muitos. Admirem 

nossa exuberância. Contagiem-se com nossa alegria.’” (ibidem), continuam. 

Chamam atenção ainda para o próprio caráter da riqueza das nossas  

narrativas na tessitura de políticas da estética, modos de fazer científico que 

estejam intimamente vinculados ao nosso mundo. 

O evento, que teve a primeira edição em Natal, no Rio Grande do Norte, 

pareceu catalisar ainda mais esses ideais de transgredir a forma quando veio 
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para Salvador em sua segunda realização. Não só porque levou Judith Butler 

para a conferência de abertura, mas também por investir em performances, 

oficinas e palestras que traziam pessoas que não necessariamente estavam  

em consonância com as diretrizes da universidade. Basta lembrar o apelo da 

transativista Indianara Cerqueira para que as pessoas aprendessem na 

universidade dos becos da rua. Sem contar nas performances, shows e na 

própria fechação que 1500 pessoas exalavam pelas ruas da velha Bahia. 

Aliado a isso, uma série de pessoas pesquisadoras estão investindo em 

escritas que burlam a autoridade do cientifismo paralítico, a exemplo das 

produções do próprio grupo CUS – que não para de parir pelos fundos mestras, 

doutoras e uma sorte de indisciplinadas que lambançam o status quo 

acadêmico. Citaria aqui, por exemplo, a dissertação de Fábio Fernandes (2014) 

e sua composição como bicha-Exu-flaneur pelas ruas de Salvador até o seu 

encontro com uma transformista num beco destinado ao público LGBT na 

cidade. 

Em uma outra linha, situada em outra geografia e com um modo de fazer 

mais tradicional, cito a realização do I Seminário Queer, promovido pela revista 

CULT, em São Paulo, nos dias 9 e 10 de setembro de 2015. Depois de 

realizado, o evento recebeu uma série de textos críticos na internet26 que 

questionavam onde estava o “queer da questão” num evento que tinha  

reiterado uma maneira engessada de discussão e de produção de 

conhecimento. As análises giravam em torno da ausência de pessoas trans na 

grade de programação, além da própria forma como o evento se configurava - 

através de falas de pessoas vinculadas a um ambiente universitário  

consagrado e, em sua maioria, brancas. Um dos pontos comentados na web 

sobre esse evento era o veto à apresentação de uma drag queen convidada  

por uma das palestrantes (ARAUJO, 2015). 

O evento foi ironizado na internet como Cisminário Queer (ATHAYDE, 

2015), numa referência à cisgeneridade de todas as pessoas que palestravam 

no seminário, além da exclusão das pessoas trans em sua grade. Três pessoas 

da plateia questionaram ao curador do evento, Richard Miskolci, por meio de 

perguntas escritas, o motivo da ausência de pessoas negras e trans no evento, 
 
 

26 Ver ARAUJO, 2015; ATHAYDE, 2015; PRANDO, 2015. 
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além do motivo de pessoas pesquisadoras continuarem estudando esses 

grupos sem que eles discursem sobre si. Ele respondeu: 

[...] Não estou falando pelos outros, mas com os outros. Falar 
com é um posicionamento político, sobretudo, numa sociedade 
que nos joga sempre no enfrentamento, na violência, no  
conflito e nos divide – tirando de nós a nossa força, o nosso 
potencial político-intelectual. E é minha visão. No que toca falar 
pelo outro, penso na Spivak, vamos pegar Spivak, a ideia da 
Spivak é a seguinte: o subalterno não pode falar porque ele  
não tem voz. Você pode trazer às vezes as pessoas e dar o 
microfone para elas e falta vocabulário. (MISKOLCI, 2015b) 

 
 

Num dos textos críticos sobre o evento a pesquisadora Athayde rebate 

essa afirmação de Richard ao dizer: 

 
Não quero aqui fazer a simples tarefa de personalizar a crítica 
de que o mundo acadêmico dá muito mais lugar para saberes 
hegemônicos. Ou seja, culpar apenas uma pessoa pela 
academia ser uma espaço hegemônico. Enquanto 
pesquisadora, só consigo pensar que precisamos ocupar esses 
espaços acadêmicos. Porque não dá mais para aguentar 
homem cis, branco e de classe média achando que usar 
pessoas negras, trans, trabalhadoras sexuais como objeto de 
pesquisa é bacana, mas que não quer dividir espaço  com 
essas pessoas. Não é necessário ter doutorado ou qualquer 
coisa que seja para produzir conhecimento. Os saberes 
produzidos pela militância são de extrema importância e fazem 
parte da construção da própria teoria. (ATHAYDE, 2015, s/p) 

 
Alinho-me ao que Athayde traz em seu texto, principalmente por  

identificar que não é através da criação de um vocubulário acadêmico que uma 

pessoa “não-letrada” contribuirá para as políticas de gênero e sexualidade 

numa perspectiva da diferença, mas sim, através das suas potencialidades 

específicas dentro dos seus contextos de conhecimento além universidade. 

Além da própria dimensão colonial da fala de Miskolci, com um ideal muito 

“paternalista” de que é preciso criar uma maneira específica para se falar aquilo 

que muitas pessoas já discursam de modo bastante diferente da universidade. 

Obviamente que não quero estabelecer uma dicotomia regionalista, mas 

as evidências de uma diferença de abordagem no que tange o queer no Brasil 

são notáveis. Ademais confinar todas as pessoas da região Nordeste dentro de 
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um núcleo vanguardista e as da região Centro-Sul dentro da égipe de 

conservadoras é um grande equívoco.27
 

Os horizontes que enxergamos aqui são de conversar com um cineasta  

do Nordeste, que erige sua estética nessa região e que tem uma sintonia com 

uma perspectica queer brasileira antes mesmo do surgimento dela do modo 

como a conhecemos hoje. Não é bem dizer que os filmes de Jomard são  

queer. Isso seria anacrônico. Mas é perceber que outras políticas queer foram 

construídas à margem da margem e que aquela mais incensada por aqui ainda 

não prestou atenção suficientemente a outros tipos de sensibilidade e 

conhecimento. 

Com o avançar das leituras e da proximidade com Jomard, penso as 

produções do mau velhinho como uma política da diferença que articula outras 

maneiras de construir conhecimento. É através da imagem cinematográfica que 

JMB constrói suas narrativas mais provocativas. A partir das revisitações de 

Benetti (2013) a autores que escreverem textos emblemáticos para o 

movimento homossexual brasileiro, acredito que o percurso que posso fazer 

aqui é o de lançar um olhar para trás, sem saudosismos e anacronismos, 

pensando como já existiam nesses filmes aspectos caros à política que hoje 

nomeamos de queer. 

O primeiro filme que me fez despertar para o universo poético do mau 

velhinho, no que tange aos gêneros e às sexualidades, foi Maria Aparecida no 

carnaval. O filme, de 1974, é resultado de uma relação extensa entre JMB e 

Maria Aparecida. Essa que era, segundo o autor conta no filme, chamada ora 

de Mário, ora de Maria Aparecida. O segundo nome vem da participação dela 

durante o carnaval, quando se vestia de forma extravagante em trajes 

convencionados como femininos. O filme, rodado em super-8, é um registro do 

candomblé na década de 1970 no Recife, contado sob a ótica de Maria 

Aparecida. Nesse sentido, me parece que essa obra não necessariamente seja 

um documentário, mas um trabalho em que JMB compõe junto a Maria 

Aparecida as cenas que dão corpo ao filme. 
 
 
 

27 No eixo Centro-Sul, destacaria, por exemplo, o trabalho do pesquisador Jorge Leite Jr., que 
traz reflexões sobre a possibilidade de nos tornarmos monstros, também construindo uma 
narrativa que burla os moldes acadêmicos. 
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“Professor, quando nasci, já nasci dentro do azeite”, diz Maria Aparecida 

descendo em ritmo cadenciado uma escadaria, calçando um tamanco  

enfeitado com acessórios brilhantes, calça boca de sino e uma bata  

estampada. Sua nação do candomblé era o Congo e ela adverte para a 

complicação de praticar candomblé em decorrência da repressão policial às 

religiões afro-brasileiras. Aos 7 anos, descobriu que seu orixá de frente era 

Oxum e, por uma suposta incompatibilidade de gênero, a mãe de santo que 

cuidara dela queria mudar o seu orixá para Xangô. “Porque Oxum era um orixá 

feminino e ficava muito feito para mim porque eu era masculino. Mas, eu quero 

aquilo que a natureza me deu. Eu quero aquilo que deus me concedeu”. 

 
Figura 9 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 

As imagens que cobrem a voz-off de Maria Aparecida retratam detalhes  

do Palácio de Oxum – terreiro onde ela é zeladora. Uma sereia pintada na 

parede surge na tela, intercalada com o registro de um mar calmo que se 

estende vagarosamente por um infinito horizonte. Oxóssi com uma espingarda 

abre espaço para o letreiro do Palácio: “Consultas diárias sobre a 

responsabilidade do babalorixá Mario Miranda”. 
 
 

Figura 10 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
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Maria Aparecida encara a câmera ao lado de uma escultura vermelho- 

Exu, ornado com um tridente e uma coroa cravejada de pedrarias. “Tem muita 

gente que diz: - Ah, eu não sei. Mário não é feito. Mário nunca foi feito. Mas, eu 

tenho os meus antepassados. Agora eu não vou dizer a ninguém porque não 

interessa. Eu estou dizendo ao professor Jomard de Britto, que é uma pessoa 

de minha inteira confiança”. Maria posa para a câmera num mirante. Seu olhar 

passeia na paisagem. A câmera a enquadra dos pés à cabeça, revelando suas 

unhas pintadas de branco e seus cabelos presos para trás. A cena que segue a 

revela em frente a um espelho penteando seus cabelos soltos com o 

cumprimento pouco acima dos ombros. “O pessoal me chama de Mário, outros 

de Maria Aparecida e eu gosto muito de carnaval”. Uma fotografia na parede, 

filmada em close, mostra Maria ao lado de uma figura de sereia trajando um 

longo e volumoso vestido, adornada com uma coroa brilhante. 

 

Figura 11 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

As pessoas esperam sentadas no salão do terreiro. Ao fundo, alabês, 

responsáveis por tocar os sons dos atabaques e entoar os cântigos ancestrais. 

Um altar com iconografias de santos católicos e representações de orixás 

abrem espaço para Maria Aparecida jogar os búzios frente à câmera. Nessa 

passagem, possui um bigode, traja bata estampada e um turbante vermelho. A 

festa começa. Filhos, filhas de santo e demais pessoas frequentadoras do 

Palácio ficam de pé no barracão. O lugar é tomado por uma fumaça espessa 

vinda de um defumador. “É um defumador de purificação. Que tira a quizila das 

pessoas que estejam com mau espírito, encosto ruim. Então a gente faz aquela 

prece, dá aquele defumador e serve para todo mundo que está ali naquela 
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comunhão”. Os alabês começam a dar passagem aos sons que evocam as 

forças ancestrais. Todas as pessoas cantam em coro. O som ritmado é 

acompanhado por Maria Aparecida e outras integrantes da casa de santo. O 

xirê, roda em que as pessoas do terreiro dançam para saudar os orixás, é 

iniciado. Maria está no centro da cena, toda trajada de vermelho e branco. 

“Essa última festa de São Jorge foi muito boa porque eu gosto de sempre fazer 

a festa de São Jorge por ele ser protetor dos militares, aqui vem sempre muitos 

militares”. Infelizmente só tem uma coisa que eu me sinto mal porque o pessoal 

aqui não deixa ninguém soltar fogos. Nem agora na época de São João 

mesmo. Eu comprei uns fogozinhos pro meu garoto soltar, então, os vizinhos 

impede da gente soltar fogos, não sei porque. Em todo canto as pessoas 

soltam fogos e ninguém proíbe. Mas aqui sempre que a gente solta fogos 

aparecem os vizinhos dizendo que vai dar parte. A polícia manda chamar. Não 

sei porque. O sol nasce para todos, mas para mim falta um pedaço”. 

 

Figura 12 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

Filhas de santo de Maria Aparecida pedem a benção para ela em sinal de 

reverência à sua autoridade espiritual. Crianças e adultos acompanham a festa. 

Maria surge sorrindo e cantando. Atabaques e agogô continuam dando o ritmo 

para a adoração aos orixás. Turbantes, anáguas, guias, contas e amuletos 

protetores protegem e revelam os pertencimentos das filhas e filhos de santo. 

Uma bandeira do Brasil surge na tela e abre espaço para uma entidade que 

traja armadura e um capacete prateado. 
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Figura 13 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

O clima sagrado é totalmente interrompido com o registro de uma 

fotografia de Maria Aparecida vestida no carnaval. Logo abaixo deste, um 

retrato de Getúlio Vargas está preso à parede. Na bancada, uma foto de Maria 

Aparecida de cabelos soltos, ladeada com um altar composto por figuras da 

Igreja Católica e do Candomblé. Maria surge sorridente e radiante com um 

vestido brilhante e pomposo. Suas contas de orixá fazem par com pulseiras, 

turbante, brincos grandes, batom vermelho e sobrancelhas pretas arqueadas. 

Aparecida treme os ombros e performa para a câmera, que é agraciada, ainda, 

com um beijo. A mão é quebrada de forma ritmada para um close. 

 

Figura 14 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

“Me traz uma grande tristeza em saber que a minha noiva não é foliã, não 

gosta de carnaval. Então, não sei como vai ser na passarela. O público 

esperando Maria Aparecida. Porque quando eu chego ali o pessoal me cobre 

de êxito, de palmas, me aplaude. O prefeito me aplaude. Aquilo para mim é 

uma glória. E ela diz que não gosta de carnaval. E eu não sei como é que vai 
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ser. Mas, eu vou fazer um carinhozinho para ela bem direito. Porque ela sabe 

que eu estou de saia, mas não vai tirar nada da minha masculinidade. Eu sou o 

mesmo homem. Eu estou ali de saia, mas por baixo eu estou de calça”. Maria 

Aparecida continua sua dança para a câmera, tremendo os ombros, retocando 

sua maquiagem. Já é carnaval e Aparecida dança. Abaixo de uma pintura de 

sereia na parede, Maria Aparecida posa para câmera como se fosse também 

uma figura mítica e se despede com as mãos arqueadas como num passo de 

dança. Seguem os créditos escritos pelo próprio JMB nas areias de uma praia 

do Recife. 

 

Figura 15 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

Para começar a tecer uma análise mais relacionada com as conversas 

sobre a possível genealogia das políticas da diferença no que tange às 

dissidências sexuais e de gênero no Brasil, realizarei uma série de pontuações 

que auxiliam na compreensão dos contextos de realização das obras de JMB. 

Tentarei perpetrar o mesmo trajeto que realizei no decorrer da pesquisa, a 

partir da entrevista com JMB e também de suas indicações, para depois então 

realizar um trabalho mais relacional com tudo que já discuti anteriormente. 

Em um dos meus encontros com Jomard, pedi para que ele comentasse 

sobre esse filme. Pergunto por que JMB trata Maria Aparecida como Mário nas 

conversas e de que forma ela encarava esse tipo de tratamento. Também 

indaguei porque Maria Aparecida diz que tem inteira confiança nele. Talvez a 

primeira resposta já esteja no próprio filme, já que Maria Aparecida, dentro dos 

contextos do sagrado, é tratado como “Babalorixá Mário Miranda”, uma 

autoidentificação. 
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No filme eu quero colocar justamente essa dualidade, que para 
Mário não era dualidade. Ele era tudo isso ao mesmo tempo 
agora. Ser pai de santo, se vestir como homem, que se vestia 
com roupas de mulher para o carnaval. E com o tempo ele 
ficou sendo somente Maria Aparecida mesmo. (BRITTO, 
entrevista, 2014c) 

 
Então, é a partir da própria transitoriedade de suas identificações que 

devemos nos aproximar de Maria Aparecida. A relação de JMB e Maria se dá a 

partir de uma continuidade percebida no filme pela maneira como a presença 

dela se apresenta: em alguns momentos com pelos faciais, em outros com 

roupas mais convencionadas como femininas e adereços leves, em outras 

cenas com trajes brilhantes de festa e com maquiagem pesada. Portanto, a 

relação de confiança entre ambas se dá através do próprio processo de contato 

antes e durante a feitura do filme. Além, obviamente, da posição de JMB 

enquanto um professor – que talvez lhe conferiria alguma legitimidade – e 

também defensor das diferenças como contenda política num tempo de forte 

repressão às dissidências. 

Jomard me diz que conheceu Maria Aparecida por meio de Roberto Mota, 

um professor antropólogo que já havia feito uma série de entrevistas com ela. 

Questiono sobre uma memória específica que tenha sobre Maria e ele diz que 

anualmente ela realizava uma grande festa em comemoração ao seu 

aniversário. Ela recebia todas as pessoas com trajes mais próximos aos de pai 

de santo. Quando era perto de meia noite, ela se recolhia e depois surgia 

vestida de debutante para dançar com todos os homens que estavam no local. 

“Era uma festa com muito luxo e comida. O público era muito eclético” (ibidem). 

Indago JMB sobre qual a relação que Maria Aparecida tinha com a mulher 

que ela cita no filme. Ele responde que não entendeu muito o motivo, mas que 

houve o casamento e foi à cerimônia. Segundo ele, Maria tinha revelado que a 

mulher tinha insistido muito, que gostava dela e então decidiram realizar o 

matrimônio dentro das tradições do candomblé. “Primeiro, ele não era rico e 

nem coisa nenhuma. Ela queria mesmo era ficar junto dele.” Jomard sorri e diz 

que acha que o casamento não durou um mês. 

A conversa continuou na sala do apartamento do mau velhinho no Centro 

do Recife, entre livros, cds, pôsteres de filmes e fotografias. Começamos a  

falar  sobre  Ditadura  Militar  e  como  existia  uma  repressão  às  pessoas que 
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burlavam as normas de gênero. Questionei sobre como Maria Aparecida se 

configurava nesse contexto, já que ela cita no filme que gosta de fazer a festa 

de São Jorge em decorrência da vinculação do santo com os militares. 
 

Mário Miranda, eu acho que ele não causava nenhum  
problema para a ditadura. Nem a ditadura para ele. Porque 
primeiro ele era famoso como homossexual e ele era muito 
valente. Se alguém xingava ele, ele ia para os murros,  os 
tapas. (BRITTO, 2014c, entrevista) 

 
Em seguida JMB me conta que certo dia saiu no jornal que Maria havia 

sido agredida e todos os políticos e autoridades foram visitá-la no hospital. “Eu 

estava com um bofe. E eu achei que o camarada estava fazendo uma 

massagem em minhas costas, mas era uma faca!, ele me disse, imagine”. Em 

seguida, conversamos sobre a repercussão do filme dentro dos circuitos de 

cinema e o mau velhinho defende que a ditadura estava mais vinculada a uma 

repressão sexual do que necessariamente militar. 

 
Amigos meus diziam, “mas Jomard como você um intelectual 
faz um filme sobre uma bicha?” Me pediam para explicar. A 
ditadura era mais sexológica do que política. E eu respondi  
para ele que não tinha nada a explicar para ele. Sinal de que 
realmente eu não tinha aderência a esse tipo de pensamento. 
(BRITTO, 2014c, entrevista) 

 
Outro fator que o mau velhinho aponta para identificar essa ditadura mais 

sexológica do que política é quando foi hostilizado ao lançar o Manifesto 

Tropicalista que trazia em uma de suas linhas a ordem “O sexo contra os 

dogmas”. As pessoas se indignavam porque imaginavam que isso estava 

intimamente relacionado com o dogma da Igreja. Em alguns casos vaias foram 

proferidas quando da leitura do manifesto. Jomard ressalta que quando se 

refere a dogmas não está citando necessariamente uma linha clerical. Dogma 

ali estava relacionado a uma série de posturas que engessavam os modos de 

vida das pessoas dentro do que chamava de “feudalismo cultural”. 

Ainda recorrendo a esse último fato, é importante situar como Jomard, 

mesmo dentro de uma vanguarda artística, ocupa uma posição de dissidência. 

Isso porque ele insiste na posição de abjeção como uma tática para compor o 

seu universo poético. De tal modo, ainda que haja nos seus processos um 

alinhamento com a Tropicália e o Cinema Novo, existe um diferencial que 

reside no desejo de JMB em estar junto de pessoas que são rechaçadas pela 
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sociedade (mesmo por aquele grupo que seria de vanguarda)28. Quando 

Jomard é questionado sobre o motivo de um intelectual como ele fazer um  

filme sobre uma “bicha”, a premissa é que ele deveria canalizar sua atenção 

para pessoas e questões que fossem “mais importantes”. Maria Aparecida no 

carnaval está preocupado, portanto, em contestar a existência de  

subjetividades que surgem a partir de enfrentamentos identitários que poderiam 

ser, inclusive, tomados como contraditórios. 

A controvérsia sobre a intolerância religiosa também é um ponto forte no 

filme. A preocupação de JMB, nesse sentido, não está somente numa 

vinculação com a individualidade de Maria Aparecida. A partir dela, o filme 

consegue discutir como as pessoas praticantes de religiões afro-brasileiras 

sofreram historicamente com a interdição de seus cultos e a dúvida sobre a 

legitimidade de sua fé. Maria Aparecida tem consciência de sua posição de 

subalternização dentro dos processos sociais daquele período, contudo, o filme 

trata de revelar como há um gozo performático e performativo dessa posição 

que ela ocupa. Aqui parece haver outra grande potência para pensar em 

políticas da diferença que não desejam uma inclusão social a qualquer custo. 

Maria Aparecida, mesmo sofrendo com a intolerância religiosa e as 

consequências da heteronormatividade/cisnormatividade, nos informa que é na 

resistência cultural e nas potencialidades corporais que poderemos construir 

uma perspectiva que glorifica as diferenças. 

Durante o processo de análise dos filmes, uma das reflexões que mais 

surgiam era se Jomard, na condição de homem e que goza de uma posição de 

privilégio intelectual, não estaria praticando um tipo de cinema exotificador, que 

explora identidades desviantes para construir o seu universo artístico. Quem  

me deu a resposta foi Maria Aparecida e ela apontou que não. Maria constrói a 

própria maneira como ela deseja ser narrada no filme. Nenhuma das suas 

aparições é ingênua. O filme é uma construção coletiva de quem dirige e de 

quem performa para a câmera. A hierarquia entre realizador e pessoa 

cinematografada é dissolvida na medida em que Maria Aparecida constrói a 

própria  cena  em  que  ela  está  inserida.  Assim  como  JMB  não  se   deixou 
 
 
 

28 Debaterei isso no segundo grito. 
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biografar neste trabalho, Maria Aparecida, frase a frase, pinta a pinta, burla os 

mapas de significado que a audiência poderia inferir sobre ela. 

O trabalho da pesquisadora Cintia Guedes Braga (2013) nos dá um 

horizonte sobre isso quando ela trata como travestis constroem uma auto-mise- 

en-scene de apresentação de sua presença em filmes documentários. A autora 

cita cenas de divas à frente de penteadeiras ao longo da história do cinema 

para identificar como existe uma intencionalidade na encenação de uma 

feminilidade para as câmeras – mesmo que precária, como no caso das 

travestis do filme Bombadeira, que não gozam de espaços clássicos nem de 

uma feminilidade hegemônica para mostrar no cinema. 

Contudo, se elas falham em significação porque não passam 
pela diva, dada as precariedades que oferecem como 
composição da mise-en-scène, não se pode negar que tais 
encenações lançam-se em uma disputa pela produção do 
imaginário do que é ser mulher, criando imagens que carregam 
outras possibilidades de devir-mulher, e rachando assim o 
binarismo do imaginário heteronormativo. (BRAGA, 2013, p. 
125) 

 
Curiosamente, o mesmo artifício da diva na penteadeira também surge no 

filme Maria Aparecida no carnaval. Sua feminilidade é performada para a 

câmera e ela demonstra uma intencionalidade de exacerbá-la para quem a 

assiste. Se não bastasse uma encarnação performativa de uma feminilidade 

“não-autorizada”, Maria Aparecida solta beijos para a lente como uma amostra 

desafiadora do caráter ficcional do gênero. 
 
 

Figura 16 – Frames de Maria Aparecida no carnaval 
 
 

Judith Butler puxa um tamborete no boteco e toma um copo de rum em 
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companhia de Jomard na medida em que as narrativas em torno de Maria 

Aparecida evidenciam como o gênero é construído por meio de paródias, 

através de processos ficcionais. Ao performar uma corporificação inspirada em 

Carmem Miranda, Maria constrói para si um gênero que é reiterado por meio  

de uma cópia, uma pirataria de gênero que desloca as noções disso como um 

dado natural. Nas palavras da própria Butler, o gênero é “a estilização repetida 

do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura  

reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a 

aparência de uma substância, de uma classe natural de ser” (BUTLER, 2003, 

p. 59). Butler, Jomard e Aparecida parecem seguir conversando no que tange  

à desestabilização da linha sexo/gênero/desejo/prática sexual. Apesar de todo 

ideal coercitivo para que as pessoas sigam essa linha de forma coerente, 

existem processos de subjetivação que fogem a essa normatividade e 

desestabilizam os modelos de sexualidade e gênero. É o caso de Maria 

Aparecida. A própria transitoriedade do seu corpo e as performatividades de 

gênero, já que ora se apresenta como Mário Miranda e ora como Maria, nos 

municia a afirmar que o sexo com o qual  nascemos não deve ser tomado  

como única referência para aprisionar o gênero, a prática e os desejos. No 

momento do filme, Maria Aparecida é casada com uma mulher e diz que o fato 

de vestir saia não compromete sua “masculinidade”. Já em entrevista dada a 

Jomard e João Silvério Trevisan (2002), Maria Aparecida se considera como 

“transvesti”, tem desejo e pratica sexo com homens. Ou seja, a própria 

existência dela traz consigo que os corpos nunca estão conformados às 

normas, tal qual afirmou Butler (2003). Ademais, a própria ideia de 

masculinidade se vê fissurada, exibindo que as masculinidades não são puras  

e centradas tal qual propagam os baluartes da heteronormatividade. 

Definitivamente, o que está em jogo neste caso específico é uma implosão 

desconstrutiva das verdades sobre o sexo e o gênero, é uma aposta artística 

que narra uma possibilidade de escape e com isso põe a bala no canhão para  

o alastrar de outras subjetividades. 

Nessa linha podemos imaginar que se Butler, em Problemas de Gênero, 

toma como referencial as bichas negras do filme Paris in Burning para refletir 

sobre performatividade de gênero, JMB e Maria Aparecida fazem um bordejo 
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parecido, no entanto, mais carnavalizado e mais afrobrasileiro. Ter consciência 

desse duplo processo é, então, uma etapa fundamental para deslocar o queer 

dos seus locais de criação, aproveitando do seu melhor, intercambiando 

experiências e conhecimentos construídos desde aqui e passando por um 

processo de intensa e intermitente decolonização. 

É impossível assistir esse filme e não pensar como ele é construído de 

maneira interseccional. Basicamente, a ideia de interseccionalidade parte da 

tentativa de perceber como dados sociais e identitários se influenciam 

mutuamente numa cruzada para conformar os corpos – como as questões de 

raça, gênero, sexualidade, classe e geração. Ou seja, não é possível que os 

diferentes pertencimentos sejam analisados de maneira pura ou separadas. 

Esse ideial dos atravessamentos identitários também são traços fundamentais 

para indicar como as políticas de diferença são erigidas. O conceito de 

interseccionalidade surge com maior força na segunda onda do feminismo, 

graças às contribuição das feministas negras que criticavam duramente como 

essa corrente política encontrava-se branca e com ideiais eurocêntricas. 

Kimberle Crenshaw (1989) escreveu um artigo seminal para essa questão ao 

discutir a necessidade de uma estratégia anti-racista dentro da luta feminista. 

Assim, os marcadores de raça, gênero, sexualidade e religiosidade são 

relevantes para o entendimento das narrativas que decorrem da película Maria 

Aparecida no carnaval. Pensando de maneira relacional podemos perceber 

como ela (a personagem) também é resultado dessas inscrições da diferença 

sobre seu corpo. 

Outro fator que segue neste mesmo fluxo é o fato de o filme acompanhar 

Maria Aparecida em diversos locais identitários, explorando as posições que  

ela ocupa nesses espaços. Maria é babalorixá, é a dançarina de maracatu, é a 

“transvesti” que segue descalça para Olinda. O trânsito dos cenários do filme 

acompanham também os diferentes estados de conformação e estilização do 

seu corpo – que se apresenta distintamente em cada espaço de convivência 

social. Maria Aparecida constrói sua existência a partir de acessórios e 

vestimentas que são convencionadas como sendo do universo feminino e 

 
se por um lado, a articulacão vestimentar dá conta de uma 
dimensão formal, ou seja, age através das determinacões 
sociais,   sexuais,   etc.,   por   outro   lado,   ela   reafirma sua 
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dimensão formante, nos oferecendo, assim, um perfil sensível  
e metafórico de uma trajetória pessoal, estilizando-a num 
personagem social, inscrito numa ambiência particular 
(CIDREIRA, 2005, p. 136) (grifo da autora) 

 
Quando levamos em consideração os recursos técnicos do cinema que 

são explorados no filme, temos uma observação complementar a essa. A 

predileção da câmera em percorrer todo o corpo de Maria Aparecida (como em 

planos que iniciam nos pés e vão até o rosto ou o close em partes do corpo  

que estão enfeitadas com acessórios e maquiagem) é utilizada para este fim: 

colocar uma lente de aumento para a maneira como Maria Aparecida estetiza o 

seu gênero em trânsito. Também há uma tendência em filmar com plano 

fechado os detalhes dos locais em que se decorrerão as cenas. Imagens 

sacras, fotografias, pinturas, joias, contas de orixás, atabaques e até o letreiro 

do Palácio de Oxum são filmados com o intuito de situar esses locais de 

pertencimento de Aparecida. 

Outra pauta a ser considerada é no que tange às incorporações de 

entidades do candomblé/umbanda e os papeis de gênero que são atribuídos a 

elas. O candomblé é uma religião de matriz africana que, quando da sua 

chegada no Brasil, sofreu processos de ressignificação dado o contato com 

outros povos e também a proibição por parte dos colonizadores europeus. O 

culto do candomblé traz como elemento principal a valorização das forças da 

natureza como uma forma de adoração aos ancestrais. A religião se espalhou 

pelo Brasil e se diferencia através de dispositivos que acionam a ideia de 

“nações”, diversificando as formas de culto. (BASTIDE, 2001). O candomblé, 

exatamente por seu caráter migratório e pela coerção que sofria  (e  ainda 

sofre), encontrou estrategicamente uma maneira de se propagar: por meio de 

associações relacionais com o Catolicismo, ao que se convencionou chamar de 

sincretismo religioso. No candomblé orixás e filhxs-de-santo possuem uma 

conexão a partir de seus enredos míticos. Assim existem entidades que são 

generificadas como pertencentes ao masculino, ao feminino ou mesmo aos  

dois gêneros. Algumas dessas pessoas são “escolhidas” por destino ancestral 

para serem conectoras entre a terra e o mundo superior dos orixás através da 

experiência da possessão. A possesão é um momento esperado por todas as 

pessoas, já que é quando o orixá se corporifica na terra e que é  

desempenhada uma “performance” com danças, roupas e cântigos  específicos 
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de cada entidade. Nesse sentido, a possessão é um ponto relevante para 

entender as distinções de gênero dentro dos cultos afrobrasileiros – já que não 

necessariamente a pessoa que recebe o orixá está em consonância com o 

“gênero” do orixá que lhe tem como filho/a. 

As religiões afrobrasileiras são conhecidas amplamente por acolher 

pessoas não-heterossexuais e trans. O pesquisador Ralph Mesquista (2004) 

aponta que existe um imaginário que vincula o candomblé a um local de 

aceitação das dissidências e, além disso, seria um espaço em que as 

potencialidades criativas das pessoas são valorizadas. Acrescentaria a isso o 

fato de não existir a noção de pecado cristão, que imputaria às pessoas uma 

exclusão por suas sexualidades e gêneros não-normativos. Apesar disso, é 

recorrente a máxima de que homens que tem seu orixá principal “feminino” são 

homossexuais e mulheres que tem orixás “masculinos” são lésbicas. 

 
Embora ninguém confirme a possibilidade de uma identificacão 
plena ou absoluta entre pessoa e orixá, muitos sacerdotes 
preocupam-se com o poder da saia. Receiam que os orixás 
possam interferir na sexualidade de seus filhos homens. 
Temem a homossexualidade masculina e seus possíveis 
efeitos visíveis na sociedade civil (preconceito, estigma, 
discriminacão etc.). [...] Ao que parece, a interferência do orixá 
sobre a sexualidade do seu filho, caso exista, não é 
determinada religiosamente. (SANTOS, 2008, p. 6) (grifo do 
autor). 

 
Assim que, ao tomarmos o filme como uma construção de conhecimento 

sobre esse universo, se por um lado Maria Aparecida rejeita ter o seu santo 

“trocado” para um orixá masculino (Xangô), que estaria em conformidade com  

o seu “sexo” (entendido aqui como materialidade do corpo), ela também reiteira 

certo modelo heteronormativo que atraibui sempre a homossexuais e pessoas 

trans orixás que são discordantes do seu sexo “de nascimento”. Dentro do 

campo religioso, portanto, os processos que tangenciam os gêneros e as 

sexualidades são muito mais complexos do que a adoção de padrões por 

arquétipos e performances de gênero. 

Todas esses esquemas levantados anteriormente levam à conclusão de 

que Maria Aparecida no carnaval é uma potente construção de conhecimento 

para discutir de maneira não-normativa e pensar as complexidades identitárias 

através das políticas da diferença. Ao relegar o status quo, JMB traz no filme 
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um conjunto de discussões que no momento de produção era considerado fútil 

ou não engajado. Exatamente por fugir de um tipo de engajamento 

predominante naquele momento é que esta película mostra sua face mais 

provocativa: a dissidência dentro de um cenário que era considerado 

“marginal”. Esse fator é interessante de ser aventado porque nos conduz à  

ideia de que, para além de fazer um cinema marginal, JMB produz um cinema 

sintonizado com uma polítização do abjeto. A própria abjeção do cineasta 

(enquanto gay-nordestino-tropicalista) e também das pessoas com quem ele 

trabalha é o catalisador do caráter político insurgente de seus filmes. É nessa 

seara que seguiremos num segundo grito de gongação. 
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SEGUNDO GRITO – DESMUNHECAR A MARGINÁLIA E CINEVIVER A 
ABJEÇÃO 

 
As superestruturas do status quo devem ser eliminadas 

Pelas vias, veias, vertigens das infraestruturas 
Dialético-existenciais do status cu 

 
Jomard Muniz de Britto em Terceira Aquarela do Brasil 

 
Se no primeiro grito escutamos principalmente sobre formas de escrita e 

de sentir a política de maneira mais interseccional com especial atenção ao 

prelúdio do queer na cosmologia jomardiana, aqui elencaremos uma 

constelação de elementos que nos encaminhará a imaginar como o cinema do 

mau velhinho está intimamente associado com uma espécie de cartografia da 

abjeção. Para continuar nesse ensejo, devemos presumir como a história 

recente do cinema brasileiro constrói brechas na linguagem que dão vazão a 

afetos e desejos de subversão. Percorrendo os espaços escassos entre as 

cadeiras de um cinema de rua, tentarei focalizar o motivo que leva JMB a ser 

dissidente dentro do chamado Cinema Marginal no Brasil e como uma  

nebulosa queer aterroriza desde lá as concepções tradicionais sobre nossos 

corpos. 

O neologismo “Cineviver” é uma pista de como as barricadas do cinema 

jomardiano são alocadas: em processos que põem em paralaxe as clássicas 

formas de se fazer cinema, dada a associação íntima entre filmar e viver. 

Assim, os filmes que me abordaram no caminho da pesquisa devem ser 

enxergados como uma fricção entre arte, vida, afeto, política e esculhambação. 

Jomard fomenta uma terapia através da “mangação”, uma expressão utilizada 

no Nordeste para dar risada de algo, perturbar algo com um sentido satírico e 

crítico. Ao cineviver na mangação, os filmes de JMB deixam de lado um 

engajamento enfadonho e tentam carnavalizar subversivamente as diferenças 

que subalternizam as dissidências de gênero e sexualidade. Cineviver, nesse 

sentido, adquire o seu caráter mais libertador: propalar o cotidiano, questionar 

as naturalizações e apelar para um deslocamento que brota das pregas do 

status cu. 

No aclamado livro, lançado na década de 1950, A linguagem 

cinematográfica, Marcel Martin (2005) chama atenção para a fragilidade   como 
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o cinema foi tratado ao longo de sua história – que se inicia oficialmente com a 

fabricação do cinematógrafo pelos irmãos Lumieré. Martin nos informa que o 

cinema foi versado, a priori, como futilidade por ser a mais recente das artes e 

cuja apreciação estava intimamente associada com o divertimento. Apesar 

disso, o autor relata que a imagem também pode ser uma propagadora de 

posições éticas e ideológicas. O cinema, então, longe de ser uma criação 

“ingênua”, lança mão de uma miríade de recursos técnicos e de tentativas de 

inovação narrativas (organizadas ou não) para criar atmosferas, estéticas e 

percepções. 

Apesar de ter consciência do longo inventário de técnicas utilizadas no 

cinema, cujas descrições estão pormenorizadas na pesquisa de Martin, o meu 

enquadramento neste trabalho parte, sobretudo, de uma observação contextual 

das produções cinematográficas. Não quer dizer que negligencio 

completamente os recursos narrativos como parâmetro de análise, mas que 

minha predileção é esmiuçar aquilo que interessa para o trabalho: os  

processos de construções de discursos que burlam os papeis de gênero e 

sexualidade dentro de uma ótica da diferença. O cinema é a estratégia para  

que eu consiga estabelecer uma conexão entre as composições de JMB e suas 

implicações na ativação de uma política da diferença pré-queer. De tal modo, 

me interessam mais a crítica cinematográfica radical, as contradições políticas 

que os filmes engendram do que necessariamente aspectos técnicos dos 

filmes, embora esses, em alguns casos, também deem pistas da construção 

estética das obras. 

Jean Claude Bernardet (1985) destaca que um dos pontos que influenciou 

o advento do cinema foi a distinção de linguagens entre um filme e um 

espetáculo de teatro. A capacidade de reprodução do cinema era uma  

distinção básica entre as linguagens. Ou seja, estavam em jogo a presença e a 

capacidade de replicação (cópias) das películas. O autor demonstra que, 

quando convertido em produto de mercado, o cinema tem como objetivo 

também agradar o público sedento por entretenimento. A emergência de 

“cinemas novos”, a exemplo da Novelle Vague na França, vão por em pauta 

uma crítica ao modo como estava se configurando a indústria do cinema. 

Bernardet (1985) aventa que as renovações trazidas nessas obras são de 

caráter  temático  e  de  linguagem,  sobretudo  a  partir  de  1945  com  o  neo- 
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realismo italiano. 

O Brasil também se vê influenciado por essas tendências vindas 

especialmente da França, Itália e Alemanha. A partir da década de 1960, 

diversas pessoas ligadas ao cinema intensificaram a experimentação de novos 

parâmetros de fazer cinema no Brasil – compondo filmes que possuíam poucos 

recursos financeiros e que valorizavam mais a filiação política, se distanciando 

do cenário de cinema vigente dominado por superproduções de estúdio e das 

populares chanchadas. Bernardet (1985) destaca que o Cinema Novo no Brasil 

contou com a adesão de parte das elites que passou a encontrar no cinema 
[…] uma força cultural que exprime suas inquietações políticas, 
estéticas, antropológicas. Externamente, o Cinema Novo 
permitiu que se estabelecesse com outros países um diálogo 
cultural; é raro que isto ocorra por parte de um país 
subdesenvolvido. Esse trabalho internacional do Cinema Novo 
foi importante para sua receptividade interna. A elite, por ser 
dependente dos centros culturais dos países industrializados, 
hesitava em aceitar o Cinema Novo. […] (BERNARDET, 1985, 
p. 102) 

 
Através das diversas fases do Cinema Novo, Bernardet identifica 

tendências temáticas nos filmes. A exemplo da temática rural, com as tragédias 

e mazelas do Nordeste, numa tentativa de discutir os problemas sociais do 

Terceiro Mundo. Se, por um lado, o Cinema Novo possuía um vínculo com a 

burguesia, por outro corroborava uma posição radical de vínculo com a 

esquerda, convocando a uma reunião entre os setores menos privilegiados no 

Brasil na tentativa de uma guinada ao Comunismo. Fernão Ramos (2000) 

discorre que, por ser um movimento artístico, é difícil uniformizar os processos 

internos do Cinema Novo, diante das contradições internas nas produções 

daquele período. 

O golpe militar em 1964 pegou as pessoas que produziam esse novo 

cinema num momento de grande efervescência criativa. Foi exatamente nesse 

ano que foram lançados filmes importantes para a revolução cinematográfica  

no Brasil, a exemplo de Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e 

Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. O golpe de 1964, então, atinge xs 

artistas em cheio, já que, conforme nos informa Bernardet (1995), além de 

haver uma onda reacionária provocada pela repressão e censura contínua, há 

também uma desilusão sobre o papel da pessoa cineasta. A ilusão anterior ao 

golpe de que era possível levar uma conscientização através da arte,  elevando 
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x cineasta a uma categoria de intelectual é substituída por uma desilusão em 

decorrência da perda de um papel objetivo de “intelectual”. 

No entanto, Glauber Rocha, no seu livro Revolução do Cinema Novo 

(1981), continua proclamando uma maneira de enxergar o cinema como 

instrumento de revolução social. O cineasta destaca que o Cinema Novo é um 

manifesto e criar é revolucionar tanto na esfera artística quanto no campo 

político, resultando numa intervenção tanto na História quanto na Cultura. Para 

Glauber, era fundamental que a revolução política-econômica estivesse 

atrelada a uma revolução cultural que resultasse numa total libertação humana. 

Comentando sobre o grupo que encabeçava o Cinema Novo, ele afirmou: 

Nossa geração tem consciência: sabe o que deseja. Queremos 
fazer filmes antiindustriais; queremos fazer filmes de autor, 
quando o cineasta passa a ser um artista comprometido com 
os grandes problemas do seu tempo; queremos filmes de 
combate na hora do combate e filmes para construir no Brasil 
um patrimônio cultural. (ROCHA, 1981, p. 17) 

 
Glauber Rocha apostava no cinema como revolução, incentivando 

políticas de atuação em níveis micro, no ensejo de uma desconstrução do 

cinema mainstream estadunidense e do estabelecimento de uma inflexão 

estética, econômica e política. “[…] Qualquer câmera aberta sobre as 

evidências do Terceiro Mundo é um ato revolucionário.” (ibidem, p. 71). 

O Estado inicia um processo de regulamentação do cinema brasileiro, 

tentando interferir nos modos de operação, distribuição e projeção dos filmes. 

Como expõe Aristides Santos Filho (2012), muitas pessoas que produziam 

cinema cederam aos moldes impostos pelo regime ditatorial, haja vista que os 

espaços de atuação foram se tornando escassos. A administração pública da 

ditadura financiou a indústria cinematográfica desenvolvimentista, se 

adequando aos moldes de consumo da época e, obviamente, cerceando 

qualquer iniciativa considerada de cunho ideológico vinculado às vanguardas 

(ibidem). 

É graças ao recrudescimento das políticas públicas voltadas ao cinema e 

à burocratização da produção dos filmes que um grupo de artistas começa a 

atuar de forma mais independente e menos institucionalizada. Uma das  

brechas técnicas foi a utilização de películas de 8 milímetros. O super-8, como 

é chamado, permitia maior mobilidade técnica, já que sua criação tinha como 
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objetivo o uso em contextos domésticos. Também era uma tecnologia de baixo 

custo, quando comparada com os suportes mais tradicionais de fazer filmes.  

Se tecnicamente as fugas ao grande sistema começaram a surgir, é no 

discurso abrasivo de diversas pessoas artistas-ativistas que o cinema se 

apresenta como tática de constestação política e cultural: “onde houver um 

cineasta disposto a filmar a verdade e enfrentar os padrões hipócritas e 

policialescos da censura, aí haverá um germe vivo do Cinema Novo”, dizia 

Glauber Rocha (1981, p. 32). 

Jomard nutria uma amizade e admiração por Glauber Rocha. O 

pernambucano concordava com o baiano no sentido da criação de uma 

guerrilha cultural, que, segundo ele, deveria vir a partir de uma complexificação 

das experiências. A peça H(eu)istória, citada no início deste texto,  dentre 

outras coisas, referenciava esses encontros PEBA, ora por meio de cartas, ora 

pela partilha dos mesmos espaços físicos, como quando da gravação do filme 

O pátio, de Glauber Rocha, em Salvador.  “A arte tem que ter ambição”. A  

frase, dita por JMB, se tornou estribilho da obra teatral e sintetiza bem o  

espírito glauberjomardiano. 

O cinema do mau velhinho emerge exatamente desse contexto de 

intensas trocas estéticas e políticas. Como explicitou Aristides Santos Filho: 
Os filmes de Jomard Muniz de Britto resultam do desejo de 
experimentar, através do exercício permanente de crítica 
cultural, utilizando o recurso audiovisual – como um dos vários 
suportes por ele manuseados – para colocar em questão o 
próprio cinema enquanto complexo industrial, movido pelas 
engrenagens que vão desde a espera na fila ao sistema de 
comunicação e marketing, para promover o produto cultural. 
(SANTOS FILHO, 2012, p. 37) 

 
Na sua pesquisa de mestrado, Aristides Filho escreve sobre como Jomard 

se articulava dentro da cena superoitista da Pernambucália, consistindo como 

uma das pessoas mais críticas e de maior atuação no início dos anos 1970. 

JMB cria um circuito de exibição de seus filmes chamado de “Cinevivendo”, em 

que debatia seus trabalhos em diferentes localidades do Recife, investindo 

numa formação de público superoitista. As Jornadas de Cinema da Bahia 

também foram palco para exibição de seus filmes, além de dar espaço para 

suas críticas ferinas e performances incidentais. Esses encontros em Salvador 

reuniam   todo   o   veneno   do   novo   do   cinema   superoitista,   confirmando 
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Pernambuco e Bahia como os dois estados mais fervilhantes do Nordeste em 

termos de vanguarda cinematográfica. Para o pesquisador, JMB expande as 

formas de uso do super-8 naquele período, sobretudo pela superposição de 

diversas linguagens artísticas nos seus filmes. 

A aproximação entre Glauber Rocha e Jomard Muniz de Britto é profícua 

para conjecturar como, apesar de estarem em contato estreito e terem 

perspectivas semelhantes para pensar a arte, existem algumas diferenças 

básicas entre JMB e os outros cineastas cinemanovistas e marginais. 

Jomard participou das gravações de O pátio, o primeiro filme de Glauber 

Rocha e que traz uma narrativa mais esgarçada, que intercambia cinema e 

performance. O filme, datado de 1959, é uma aproximação corporal entre um 

homem e uma mulher em um grande tabuleiro de xadrez, remontando a ideia 

de jogo enquanto metáfora de sobrevivência. O jogo sucede em meio a uma 

natureza tropical, com o mar sempre a espreitar o tabuleiro no horizonte. A 

câmera tem um trato agitado, com a incidência de cortes intensos e 

enquadramentos incomuns que ora revelam a interação do ator e da atriz em 

cima do tabuleiro, ora desliza frames fechados ou focalizados na natureza. Se 

as duas pessoas fossem tomadas como peças de xadrez, seria possível  

chegar ao xeque-mate e encerrar definitivamente o jogo? 
 
 

Figura 17 – Frames de O pátio 
 
 

No texto Para além de rivalidas provinciais: poéticas visuais tropicalistas e 

outros projetos de arte expandida sob a perspectiva do Nordeste, eu e Ayrson 

Heráclito Ferreira (2014) tentamos discutir sobre uma genealogia de uma 

visualidade contemporânea no Nordeste a partir das obras de artistas 

vinculados à Tropicália (não a de Gilberto Gil e Caetano Veloso, mas uma  

outra, que não “deu certo” ou que não se submeteu às vontades do mercado 
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por possuir uma inclinação mais áspera e anarquista). Neste texto, 

identificamos O pátio como um referencial estético para imaginar os primórdios 

de uma arte transgressora poeticamente no Nordeste. 

 
Poeticamente definido no espírito da época por Jomard Muniz 
de Britto, essa obra de Glauber é “uma transa entre as artes, 
uma transação de linguagens artísticas”. Tal filme fora rejeitado 
durante muito tempo pelo próprio criador que não a  
considerava suficientemente engajada na luta revolucionária. 
Para ele, a ideia de experimental estava associada ao 
formalismo conformista e ao diletantismo de uma arte pela arte 
produzida pelas elites burguesas sem horizontes sociais. O que 
nos chama atenção hoje é justamente esse caráter 
indeterminado e de um lirismo estranho que move o espaço e a 
relação binária dos personagens. (FERREIRA; SANT’ANA, 
2014, p. 5) 

 

Portanto, Glauber – ainda que tenha consciência do seu papel dentro da 

renovação das formas de fazer cinema - até um dado momento negligenciou 

suas produções mais experimentais que não possuíam como pano de fundo 

contextos explicitamente engajados. Parece que aqui já há uma primeira 

dissonância de como JMB desde seus primeiros filmes tem como paradigma 

esgarçar os limites do cinema (que era feitos em super-8, diferente de  

Glauber). Mais que isso, apesar de Glauber dizer que era necessária fazer uma 

revolução estética junto a uma revolução política, relega até o final de sua vida 

um filme que é fundamental para refletir sobre os tensionamentos estéticos no 

cinema nacional. 

O exercício estético de O pátio tem muita consonância com a poética 

construída no filme Toques de Jomard. Toques transporta a uma linguagem de 

clipe musical (ainda que não existisse o video-clip nesse período). O filme é 

ambientado pela faixa Pelos Olhos, de Caetano Veloso, uma das músicas do 

disco Jóia – que traz o cantor sem roupas na capa original. (DOURADO, 2007) 

Uma mulher nua caminha entre árvores de uma floresta tropical. Uma 

ruína serve de moldura para enquadrar seu corpo nu num take posterior. Um 

close numa boca que saboreia performaticamente seus próprios lábios. Sobe 

som com uma canção de Caetano. Descortina-se uma cena em que três 

pessoas nuas estão dispostas numa construção abandonada em meio à 

natureza. Os corpos se movem entre escombros e folhagens. Os cabelos são 

volumosos,  os  sorrisos  sinceros  e  os  olhares  marcantes.  As  três  pessoas 
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correm e deitam na relva. Uma dança incidental é corporificada com 

movimentos que rementem a uma ciranda – que logo é desfeita para dar 

espaço a uma interação mais próxima entre as três. Os corpos agora servem 

como suporte para a inscrição dos créditos do filme. Costas, barriga, bunda, 

peito. A mulher do início do filme anda em direção à câmera e um close em sua 

vagina revela a sentença: “FIM”. 
 
 

Figura 18 – Frames de Toques 
 
 

À primeira vista, Toques é um filme fácil de ser lido, quando levamos em 

consideração que ele foi produzido em 1975, num momento de avanço do 

cerceamento dos direitos civis e da liberdade. O ato de despir-se e mostrar-se 

ao mundo é uma ação de desvelar o corpo como um local de potencialidades e 

de contestação política. No entanto, se fizermos uma digressão mais complexa, 

o que estava em jogo também era uma corrida linguística, em que a nudez não 

era tomada como pornográfica ou erótica, tal qual sugeria o pensamento sobre 

cinema mais underground daquele período. Em outra esteira, a nudez servia 

para revelar as diferenças de gênero, desconstruindo a ideia da legitimidade de 

um tipo de corpo nu que deve ser mostrado ou censurado. 

Além disso, o filme contém uma série de indícios sobre como havia uma 

proposta em que vídeo e performance-art estivessem em constante 

contaminação para a criação de um cinema-performático, em que os corpos 

carregados de discursos dxs performers pudessem ser o principal estandarte  

do ideal de resistência. 

A performance surge como linguagem híbrida, tendo como característica 

fundamental a união entre arte e vida. Essa arte é uma das expressões 

artísticas mais provocativas porque nos interroga se o que está diante dos 
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nossos olhos é uma realidade ou uma ressignificação (FERREIRA; SANT’ANA, 

2011). No início do século XX, o corpo começou a ser datado como um 

importante lugar a ser investigado nas artes. A performance é uma linguagem 

artística expandida pois se estabelece dentro de processos de dinamismo, 

transitoriedade e da sua própria relação com a vida. Elementos presentes na 

pintura, no teatro, na música e na dança são intercambiados para a construção 

de uma poética transdisciplinar em que até hoje é difícil definir com exatidão. 

Quando referenciamos as trocas estéticas entre arte, corpo e vídeo, os 

estudos de Arlindo Machado (2003) apresenta que os trabalhos pioneiros 

decorrentes desse contato foram compostos apenas como registros de ações, 

sem se levar em consideração as especificidades do cinema. O vídeo era um 

recurso eficaz e direto para gravar ações que teriam que ser exibidas em  

outros locais de sua realização. É na década de 1970 que artistas estrangeiros, 

a exemplo do estadunidense Bruce Nauman, percebem que o vídeo possuía 

especificidades que junto com a performance poderiam compor outros  

trabalhos mais híbridos. Intrigante que foi também na década de 1970 que 

Jomard realizou filmes como Toques e Uma experiência didática, que 

investigam a relação entre corpo e câmera numa tentativa de um cinema- 

performance. Em entrevista que realizei em março de 2014, eu comentava com 

Jomard sobre essa coincidência e ele disse desconhecer a obra de Bruce 

Nauman. E eu continuei a ponderar que conheci Bruce Nauman antes do mau 

velhinho. 

Outra citação à História da Arte interessante de ser dita levando em 

consideração o filme Toques é como Jomard recria cenas recorrentes do 

Renascentismo e do Fauvismo. Posições clássicas como o enlace das três 

Graças - pintadas, dentre outros, por Sandro Botticelli (como lembra 

DOURADO, 2007) e Rafael Sanzio -, além das cirandas de Henri Matisse. 

Nesse sentido, JMB atualiza cenas da História da Arte, interpretando-as nos 

trópicos e deslocando os papéis de gênero, já que as pinturas “originais” 

renascentistas retratam figuras de três mulheres. 
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Figura	19	–	Recorte	da	obra	A	primavera	de	Botticelli	ao	lado	de	frame	de	“Toques”	
	
	

	
	

Figura	20	–	Obra	“A	dança”	de	Henri	Matisse	e	frame	de	“Toques”	
	
	

Assim, percebemos que O pátio e Toques tensionam em suas 

construções as formas narrativas do cinema tradicional, mesmo que por 

caminhos diferentes. Ambos contam com uma exploração do corpo para 

compor cenas em que o desempenho das pessoas que atuam é fundamental 

para o resultado final do filme. Glauber lança um olhar mais estranho e  

truncado em O pátio, dado que não entendemos, propositalmente, quais são as 

regras do jogo que estão postas entre o homem e a mulher que se entrelaçam 

no tabuleiro de xadrez. Toques é uma ode à comunhão mesmo de pessoas  

que trazem em seus corpos marcas da diferença entre si. 

Em tropos estéticos, a transgressão está presente tanto nos filmes de  

JMB quanto nos de Glauber, apesar de diferentes níveis de reconhecimento 

sobre isso. No entanto, quando analisamos as temáticas dos filmes de ambos 

os cineastas percebemos uma visão distinta sobre a realidade. Além disso, 

identificamos  como  a  mirada  sobre  o  que  seria  político  difere.  Isso porque 
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enquanto Glauber discute as questões referentes à seca, à fome, aos 

banditismos sociais, reinvidincando um modo de filmar que se opunha à 

indústria do cinema estadunidense, Jomard acredita que a potência política 

está justamente na política cotidiana e em pessoas que burlavam as 

normatividades através da celebração crítica e ácida de suas sexualidades e 

gêneros não-conformados. 

Então, se toamarmos a importância estética e histórica de Maria 

Aparecida no carnaval, percebemos como JMB consegue elencar um conjunto 

de questões que apontam para uma política da diferença e para a possibilidade 

de viver longe desses mesmos padrões estadunidenses pelos quais Glauber 

luta contra, porém com outras estratégias. Se o candomblé é retratado em 

Barravento de Glauber com tom crítico, devido a uma visão retristitiva que a 

religião empregaria em seus seguidores, Maria Aparecida no carnaval se 

estetiza através da ressignificação subjetiva e da possibilidade de fissura da 

identidade dentro do próprio candomblé. Obviamente, meu objetivo aqui não é 

estabelecer quem é mais importante ou não. Quero perceber os processos que 

levam JMB a ser dissidente dentro de um grupo de pessoas realizadoras de um 

cinema considerado de vanguarda no Nordeste. 

Quando elencamos os filmes de Jomard que tratam a temática dos 

gêneros e sexualidades em seus contextos, ainda que de maneira atravessada, 

ponderamos que um dos objetivos da produção jomardiana tinha a ver com  

uma oposição à “ditadura sexológica” que ele defende existir, como já discorri 

anteriormente. Listo a seguir só para termos uma dimensão: Em 1974, Maria 

Aparecida no Carnaval, Ensaio de androginia, Uma experiência didática - o 

corpo humano e Vivencial I. No ano posterior, Esses moços, pobres moços e 

Toques. Em 1979, Jogos frugais frutais e Jogos labiais libidinais. No início da 

década de 1980, Noturno em Ré(cife) maior, Outras cenas da vida brasileira, 

Cidade dos homens e Paraíba Masculina Femina Neutra. Na década de 1990, 

JMB vai produzir uma trilogia que intitula de Madame Bayeux, já utilizando o 

VHS como suporte de suas produções. 

Mas, então, o que distinguiria essas produções de outras obras que 

tratam sobre gêneros e sexualidades? O que pessoas pesquisadoras e  

ativistas têm falado a respeito de produções cinematográficas LGBT ou que 

flertam com o queer? 
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Na sua pesquisa de mestrado, Antônio Moreno (2002) realizou um 

inventário de filmes brasileiros que tinham personagens homossexuais  em 

suas narrativas. Até o término de sua pesquisa, ele listou 127 filmes realizados 

entre os anos de 1923 e 1996, dos quais analisou 67. A investigação de  

Moreno nos dá um panorama de uma produção que era feita a duras penas, 

diante do recudrescimento das políticas públicas no período da ditadura e logo 

a falta de financiamento para essas produções. As ponderações que Moreno 

realiza sobre os filmes, no entanto, diferem da posição que adoto aqui, haja 

vista que o pesquisador lança um olhar heteronormativo para as personagens, 

condenando a existência de bichas fechativas e sapatões nos filmes, logo, 

negativando suas subjetividades. Já abordei isso anteriormente para situar a 

análise de Figuerôa sobre o filme Esses moços, pobres moços. 

Uma iniciativa de integrantes do CUS (COLLING et. al, 2012) realizou um 

panorama dos estudos sobre mídia, sexualidades e gêneros na mídia  

brasileira. No texto, é identificado um conjunto de trabalhos que recorriam ao 

cinema para pensar nas representações de LGBTs em filmes. Um grupo 

grande de investigadores tomam o filme Madame Satã (2002), do cineasta 

Karim Aïnouz, como um marco para os estudos sobre cinema LGBT. Entre os 

filmes estrangeiros, Brokeback Mountain e as produções do cineasta espanhol 

Pedro Almodóvar aparecem recorrentemente nas pesquisas. 

O texto, apesar de publicado em 2012, foi produzido anteriormente e 

algumas mudanças já podem ser percebidas de lá para cá. Uma delas diz 

respeito a uma tentativa de entender a existência de um “cinema queer”. Em 

encontros e congressos sobre gênero e sexualidade, os grupos de trabalho 

dedicados ao cinema começam a surgir com mais força. No II Seminário 

Internacional Desfazendo Gênero - realizado entre os dia 03 e 07 de setembro 

de 2015, em Salvador, que reuniu cerca de 1500 pessoas, entre pesquisadoras 

e ativistas – foram apresentados 40 artigos que possuíam o cinema como lócus 

de investigação, além de 4 simpósios temáticos que tinham a sétima arte como 

local de pesquisa. Dentro desse campo de pesquisa, alguns filmes e 

produtores são recorrentes: 4 fazem referência ao filme Dzi Croquettes, 2 ao 

filme Tatuagem e outras 2 à filmografia do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. 

Durante a realização do II Desfazendo Gênero, apresentei um resumo desta 

pesquisa e nos debates citei como recorrentemente alguns artistas e 
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grupos são utilizados para ilustrar o que seria queer no Brasil. Referia-me ao 

trabalho de alguns pesquisadores sobre o grupo Dzi Croquettes e como existe 

uma variedade de investigações que giram em torno do fenômeno Dzi. Essas 

pesquisas, na maioria das vezes, falam como o grupo carioca embaralhava os 

papeis de gênero, na medida em que era composto exclusivamente por  

homens peludos, alguns barbados, musculosos que usavam roupas 

convencionadas como femininas, maquiagem e purpurina. Basta inserirmos em 

buscadores da internet as palavras-chave “Dzi Croquettes” e “queer” para nos 

depararmos com pesquisas em diversas locais do Brasil sobre o grupo que 

surge no Rio de Janeiro, em 1972, misturando dança, canto e teatro. 

Por que será que o grupo chama tanto atenção na academia brasileira? 

Acredito que isso se dá devido a alguns fatores. O primeiro deles, que parece 

mais óbvio, é o lançamento do filme de mesmo nome do grupo em 2009, 

dirigido por Raphael Alvarez e Tatiana Issa. O documentário em longa 

metragem possui uma rica pesquisa de imagens de espetáculos do grupo,  

além de cenas de bastidores. Os diretores também entrevistam pessoas da 

cena artística brasileira para comprovar a influência do Dzi para a cena teatral 

do país. O filme mostra como os espetáculos do grupo enfrentavam com humor 

o avanço da máquina ditatorial brasileira. Em segundo lugar, os Dzi são 

referenciados pelo escancaramento do desafio às normas de gênero nos 

espetáculos. 40 anos depois e num regime de democracia, as pessoas 

pesquisadoras conseguem identificar mais facilmente as transgressões de 

gênero e sexualidade que naquela época já se davam de forma organizada nos 

espetáculos. Em terceiro lugar, os Dzi ocupavam uma posição de certo status, 

já que se apresentava em teatros de grande prestígio, além das viagens e 

turnês em outros países do mundo – como Portugal, França, Itália. Ou seja, o 

grupo teve seus ideais globalizados e, em alguma medida, consagrados dentro 

de uma tradição de se fazer espetáculos (com cenários, num palco italiano,  

com atores que falavam diversas línguas além da portuguesa). Pondero que 

ainda que exista um ideal transgressivo, os Dzi ocupavam um local de  

destaque social às vezes servindo também para abastecer os risos perversos 

da audiência heteronormativa. O quarto ponto decorre do terceiro: a posição 

global de estar no eixo Rio-São Paulo deu ao Dzi um destaque que outros 

artistas não puderam alcançar. 
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Onde quero chegar? A incidência de pesquisas sobre o filme e o grupo 

Dzi Croquettes nos mostra como parte de uma chamada “crítica queer” tem 

girado em círculos continuamente. Dito de outro modo: considero perigosa 

como a vinculação entre “arte queer” e Dzi Croquettes se tornou muito 

frequente e institucionalizou um “queer a la Dzi”. Enquanto isso, iniciativas que 

ocuparam outros espaços geográficos e que defenderam modos de fazer talvez 

até mais radicais e menos integracionistas que o do Dzi Croquettes continuam 

sob a égide do esquecimento. Analiso que essa recorrência não é ingênua,  

mas parte, como afirmei no parágrafo anterior, de uma posição de destaque 

midiático que o grupo teve a partir do lançamento do filme, distribuído por todo 

o país. Ao mesmo tempo, vale afirmar, o filme sobre o Dzi Croquettes e a 

popularização da história do grupo nos alerta para a potência da arte como 

disparadora de conhecimentos olvidados ao longo da nossa história. Quando 

digo que existe uma divulgação massiva da história do grupo através do filme, 

justifico isso através das 17 premiações que o filme teve em festivais, sendo  

um dos documentários mais laureados na história do cinema brasileiro, além da 

ampla divulgação de vídeos em plataformas virtuais como o YouTube. 

Mesmo sabendo da importância do grupo carioca, este trabalho foge da 

escola Dzi. É uma fuga por uma tangente ao Nordeste da bússola brasileira. 

Jomard Muniz de Britto esteve vinculado também a um grupo multidisciplinar, 

como o Dzi Croquettes. O grupo era o Vivencial Diversiones, originado na 

cidade de Olinda. Junto com o Vivencial, JMB produziu boa parte de seus 

filmes, a exemplo de Esses moços, pobres moços, Toques e Uma experiência 

didática, que já citei anteriormente. 

O Vivencial Diversiones surge em 1974, vinculado à Arquidiocese de 

Olinda e Recife. O grupo era integrado por jovens que tinham o frescor da 

Tropicália em suas mentes. Eram viados, travestis e até um aspirante a monge, 

como é o caso do diretor do grupo, Guilherme Coelho. As obras teatrais do 

Vivencial eram marcadas por temas-tabu naquele period, como a liberação 

sexual e as drogas. Isso não foi bem visto pela Igreja e o grupo, que tinha sede 

numa locação da instituição, foi expulso de lá. 

Depois do grupo ser posto para fora do local vinculado à diocese, 

começaram apresentações no Teatro Bonsucesso. Com a projeção de seus 

espetáculos, o Vivencial conseguiu construir uma sede. Em reportagem para  o 
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Lampião da Esquina, Trevisan conta como era o ambiente do teatro do 

Vivencial, precário, em meio à lama de Olinda. “Um barracão improvisado com 

paredes de pouco tijolo, muito pano cobrindo buracos, chão de cimento rústico 

e mesinhas minúsculas; do telhado sem teto descem lustres esféricos 

espelhados que enchem o local de reflexos mágicos. Luxo-lixo” (TREVISAN, 

1979, p. 15) 

Cerca de 150 a 200 pessoas lotavam o lugar frequentemente para ver os 

espetáculos que entravam pela madrugada, já que se tratava de um café- 

concerto, onde as pessoas podiam beber durante as fechações. “E agora, leidis 

endi gentleman, bonecas falando para o munco. Ou também (enfatiza) 

frangos29 falando para o mundo”. (Ibidem) 

No livro Terceira aquarela do Brasil (1982) Jomard identifica o Vivencial 

Diversiones como um grupo que trabalha por meio de criações coletivas, 

trazendo um fôlego renovado para a cena cultural pernambucana, ainda que as 

repressões ocorressem de forma persistente. “O grupo Vivencial nunca 

pretendeu despistar sua condição de marginalidade em face da maioria das 

produções teatrais” (BRITTO, 1982, p. 65). Nesse mesmo texto, de título 

Vivencial, vivecas, diversions, devassidões, Jomard evidencia que “o grupo 

Vivencial deseja colocar em cena, ao nível de uma discussão permanente, a 

dialética entre o erótico e o político […]” (ibidem, p.65) 

João Silvério Trevisan (2002) registra o Vivencial Diversiones como uma 
experiência fascinante que tomava a homossexualidade como mola propulsora 

de composição dos espetáculos. Trevisan informa que o grupo era formado 

“basicamente  de  favelados  e  travestis  deserdadas”30  (TREVISAN,  2002,  p. 
327). Adicionaria a esse plantel a presença de atores transformistas. Trevisan 

diz que o Vivencial continua com um “teatro do rebolado” através de uma 

herança que poderia remontar o Dzi Croquettes, se não fosse por sua posição 

marginal radical “sem atenuantes de classe média” do grupo carioca. Ao 

contrário, as vivecas utilizavam de lixo para compor seus cenários e    figurinos, 
 

29 Em Pernambucano, “frango” é uma maneira pejorativa de se referir aos gays. Nesse  
contexto, as vivecas ressignificam o insulto e reivindicam o lugar de fala como frangos para 
apresentar um espetáculo que tinha como base exatamente a fissura das identidades sexuais e 
de gênero. Pensando de maneira contextual, aqui há, como no queer, uma positivação rebelde 
do insulto. 
30 Tomei a liberdade de tratar travesti no gênero feminino, ainda que no texto isso não seja 
realizado. 
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numa valorização do que tem para hoje para compor uma estética de 

enfrentamento político e de romper com o modelo heteronormativo de viver. 
 
 

Figura 21 - Algumas integrantes do grupo Vivencial Diversiones. Foto: Ana 

Farache. 
 
 

Trevisan inventaria algumas personagens criadas pelo Vivencial 

Diversiones, que sempre dispunham trânsitos de gênero e críticas à política da 

época. A travesti drogada que dublava Janis Joplin (“Pico mata! Bom mesmo é 

pica!”), strep-teases de atrizes cisgêneras e travestis, uma bicha punk que se 

apaixona por outra. 

 
Em cena: a relativização provocada pela prática radical do 
paradoxo. Como em Guimarães Rosa, ser e não ser. Acusados 
pelos esquerdistas de ser um bando de bichas irresponsáveis e 
tachado de comunista pelos conservadores, o Vivencial 
Diversiones tornou-se repentinamente o mais estrondoso 
sucesso teatral do Recife e o café da moda. (TREVISAN, 2002, 
p. 329) 

 

Outro registro do Vivencial no jornal gay Lampião da Esquina foi escrito 

por Darcy Penteado (1981, p. 3). O colunista discute como o Vivencial 

Diverisones constrói um ativismo que difere da maneira como o movimento 

homossexual da época pensava ser o ideal. 

 
Nos meios homossexuais fala-se muito, atualmente, de  
ativismo – ou melhor: só se fala de ativismo. Redigem-se 
manifestos, determinam-se diretrizes, cobram-se posições. O 
“Vivencial”, não participando de qualquer política partidária, não 
se considerando um grupo de discussão, sendo mesmo algo 
bastante abstrato em termos de ideologia, conforme diz seu 
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fundador, está cumprindo uma função dinâmica dentro do 
Movimento Homossexual. 

 
Nesse sentido que podemos analisar que a potência política do grupo já era 

percebida por algumas pessoas que assistiam seus espetáculos como uma 

legítima maneira de construir um ativismo à margem e sem ocupar os bancos 

de uma política mais institucionalizada. Continuemos. 

O grupo Vivencial Diversiones já tinha um ano quando Jomard viu pela 

primeira vez o grupo em ação: 
 

Eu fui ver o espetáculo de teatro, nos fundos de uma igreja em 
um anexo, porque dois amigos meus de Recife disseram: 
“Jomard, tem uma coisa de teatro, lá em Olinda que você não 
pode deixar de ver”. Parece que era o último dia no domingo, 
me disseram isso no sábado. Eu fui, tinha gente demais, um 
teatrinho improvisado [...]”(BRITTO, 2014 a). 

 
Encantado com o que tinha visto, Jomard, após o espetáculo, foi 

conversar com o diretor do grupo Guilherme Coelho, um ex-monge interessado 

em teatro. Convidou Coelho para almoçar com ele e Carlos Cordeiro, parceiro 

de JMB em diversas produções, sempre desempenhando as funções de diretor 

de fotografia. No encontro entre os três, o mau velhinho propôs ao diretor do 

Vivencial que ele realizasse um filme com ações do grupo. Jomard fala que 

ficou receoso de Coelho recusar o seu convite, já que a proposta era que as 

ações saíssem do teatro e fossem desempenhadas nas ruas. “Aí eu me 

perguntei, será que ele vai topar? Pois era algo muito radical era muito 

politizado, crítica à política, era na época de repressão... Será que ele vai 

querer?” (ibidem). Foi assim que surgiu o filme “Vivencial I”, que marcava o 

primeio ano do grupo. 

O pesquisador Rodrigo Dourado (2007) trata como o corpo queer está 

inserido dentro de alguns filmes de Jomard Muniz de Britto. Mais 

especificamente, o autor comenta os filmes Vivencial I e Outras cenas da vida 

brasileira para identificar como os trânsitos corporais das pessoas mostradas 

constroem uma cinematografia de transgressão. O pesquisador identifica que 

Jomard trabalha na captura da composição cênica do grupo Vivencial 

Diversiones, dando vazão a uma estética do artíficio e dialogando com 

elementos do happening e da performance. 

Os   letreiros   do   filme   em   papel   de   jornal   anunciam:   O  Vivencial 
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Diversiones e o “famigerado” estão juntas numa empreitada estética-artística- 

TRANScendental. À frente da imponente porta de uma igreja colonial, a figura 

de um bispo é ladeada por um representante clerical e por um orixá do 

candomblé. As imagens são intercambiadas por partes de corpos e por uma 

variedade de relógios. De uma ruína, um amontoado de tecidos se corporifica. 

As personagens, uma a uma, saem do pequeno espaço e, vestidas com 

figurinos feitos de trapos, se espalham ao longo da via pública. Algumas 

escalam os muros degradados de uma fachada destruída, outras estão com os 

pés no chão. 
 
 

Figura 22 – Frames do filme Vivencial I 
 
 

Os movimentos dos braços remetem a uma onda malemolente, em que 

desmunhecar não é o limite. Todas as vivecas agora estão numa varanda. 

Dançam num quase transe bicha ao som da introdução da música Primavera 

nos dentes dos Secos e Molhados31. 
O áudio que segue posteriormente é de um homem recitando o Poema  

em linha reta de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa. 

“Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm 

sido campeões em tudo." Enquanto isso, uma das integrantes do Vivencial 

adentra o que parece ser um grande salão de restaurante requintando, em  que 
 

31 É imprescindível situar que o grupo Secos e Molhados também realizava uma série de 
questionamentos de gênero, sobretudo através da figura do seu vocalista Ney Matogrosso. Os 
integrantes usavam roupas extravagantes e uma maquiagem exagerada. Ney, com suas 
danças malemolentes e sua voz aguada, embaralhava as normatividades de gênero, 
encarnando para si uma persona em trânsito. Ademais a letra da música faz todo sentido 
dentro do vídeo, já que convoca para um grito de resistência através de uma primavera que é 
carregada entre dentes por aquelas pessoas que resistiam aos sistemas de opressão da 
Ditadura. 
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o público expressamente masculino veste roupas formais, regados a bebidas e 

outras iguarias. Ela parece declamar o mesmo poema que está em áudio. 

Declama e se esgueira entre as mesas do extenso hall. O texto em áudio  

segue nos dizendo: 

 
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, 
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, 
Indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido 
paciência para tomar banho, eu, que tantas vezes tenho sido 
ridículo, absurdo, Que tenho enrolado os pés publicamente nos 
tapetes das etiquetas, Que tenho sido grotesco, mesquinho, 
submisso e arrogante. (VIVENCIAL I, 1975) 

 
A moça segue a declamar, Vestida com uma saia colorida e uma blusa, 

que apenas oculta os seus seios, formada com um pano único transpassado 

por suas costas e ombrOs. Flores artificais ornam seus cabelos encaracolados. 
 
 

Figura 23 – Frames do filme Vivencial I 
 
 

Agora, ao longe, a câmera enquadra o grupo realizando um dos seus 

happenings no espaço público. Rodeados de um público diverso, as performers 

do grupo dançavam e encaravam o público, formado por adultos e crianças. 

Uma personagem chega ao local trajando uma longa túnica e com um cajado 

na mão. O áudio segue em tom de texto filosófico. 

A cena que segue é a continuação da dramaturgia que abre o filme.  

Bispo, cardeal e orixá põem-se na frente de uma porta de igreja colonial. O 

bispo desce a escadaria fazendo um intenso streap-tease. Peça por peça é 

atirada ao chão até que o clérigo esteja somente vestido com uma cueca 

insinuante. Todas as vivecas entram em cena para dançar descordenadamente 

Tinindo tricando, do grupo Novos Baianos. 
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Figura 24 – Frames do filme Vivencial I 
 
 

As pessoas se aglomeram na rua para ver aquela pinta dramatúrgica 

pública, que conta com um clérigo e um “orixá”. O representante da Igreja 

Católica benze as pessoas, mas em vez de reproduzir a gestualidade comum 

do ato, ele a executa com o dedão, benzendo as pessoas com um gesto 

considerado obsceno para a Igreja Católica. 
 
 

Figura 25 – Frames do filme Vivencial I 
 
 

As  vivecas  dançam  intensamente  na  rua,  como  numa  festa  de  largo 
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transviada. Em meio a essa farra, o filme decreta seu fim. 

Vivencial I se torna um marco para entender a atmosfera transgressiva do 

grupo na década de 1970. O filme traz como eixo principal as performances do 

grupo que, ainda que seu início remeta a um vínculo com a Igreja, expõe toda a 

sua veia anti-clerical. A proposta de Jomard em trazer as performances do 

grupo para as ruas tem como estratégia uma composição que atua de forma 

latente no cotidiano. Se Vivencial I é filme, no momento de suas gravações 

também foi uma composição urbana, que sucedeu num espaço público com a 

proximidade da vida cotidiana. E mais uma vez o intercâmbio estético entre as 

linguagens é percebido, neste caso específico, a intervenção urbana se soma 

ao cinema e ao teatro. 

Os textos lidos em voz off no filme representam a linha política do 

escracho, tanto de Jomard quanto do Vivencial. Em Poema em linha reta, de 

Fernando Pessoa, o poeta reivindica para si categorias que são rechadas e  

que estão em dissonância social com o que é estabelecido. É um tratado sobre 

a assepcia da humanidade, que tenta, a todo custo, formar uma padronização 

das vivências e dos modos de uso do corpo. O poema dialoga intimamente  

com a proposta do Vivencial Diversiones por apostar numa recusa de “semi- 

deuses” e acreditar na vibração das diferenças. Com ironia fina, a partir do 

poema de Pessoa, o Vivencial rejeita as etiquetas, os bons costumes e a 

paralisia do paradigma da igualdade quando dizem que as outras pessoas “são 

todos o Ideal”. Para completar, questionam: “Estou farto de semideus! Onde é 

que há gente no mundo?”. 

O fato de o poema ser recitado num lugar de aparecência refinada e 

frequentado por homens bem trajados é fundamental para entender o discurso 

de desafio do Vivencial. As palavras são proferidas num ambiente de 

padronização da vida social através do dinheiro e de uma masculinidade 

hegemônica. Dito ali, o texto proclama que estão protegidos pela  

masculinidade e pela posição de privilégio financeiro. É como dizer que  

aquelas pessoas que pernamecem naquele local constroem as concepções de 

“porco, vil, parasita, sujo, ridículo, absurdo, grotesco, mesquinho, covarde”, 

apontando para a dissidência como algo a ser rechaçado, mas sem reconhecer 

suas posições de fragilidades e privilégios. Poema em linha reta, lido pelo 

Vivencial, é um grito satírico contra a hipocrisa da burguesia pernambucana    e 
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uma perversidade a dizer que sim, somos ridículas mas gozamos com isso. 

A linha crítica e herética de JMB e do Vivencial contra a Igreja Católica 

também é um dos pontos centrais do filme. A cena do streap-tease do bispo é 

um dos pontos altos da película, pondo em questão o status de “representante 

de deus” de clérigos católicos. A sacada do filme é perceber como códigos e 

símbolos, a exemplo da roupa, conferem uma autoridade para essas pessoas. 

Ainda que setores da Igreja tenham sido contra a Ditadura naquela época, a 

religião é um dogma que ainda hoje imputa as liberdades individuais e coletivas 

por meio de pensamentos que inflingem o direito à vida através do discurso de 

defesa do sagrado e da “família tradicional”. Quase no final do vídeo, um 

personagem caracterizado de clérigo benze as pessoas com o dedão, como 

uma reza profana que, em vez de fazer reverência à Igreja, saúda uma pica em 

riste. 

O Vivencial constrói a sua face mais interessante, não apenas quando 

desconstrói as normatividades de gênero e sexualidade, mas também quando 

aposta em críticas sociais voltadas à censura, aos dogmas religiosos e às 

estratificações sócio-econômicos. Portanto, mais uma vez, é ativada uma 

espécie de política interseccional. JMB e o grupo conseguem estabelecer 

canais de interlocução de suas ideias, que vão gerar outras obras 

cinematográficas tão provocativas como essa. 

É o caso do filme Outras cenas da vida brasileira, protagonizado por uma 

das vivecas conhecida como Pernalonga. A obra é uma espécie de tratado 

sobre a colonialidade no Brasil. Através de um discurso ferino e antinormativo 

defendido pela voz de Perna, JMB mais uma vez trata de pensar nos 

enfrentamentos identitários como formas de compor uma política que tentava 

revolucionar as estruturas sociais da época. Outras cenas segue sendo um 

filme que serve como parâmetro crítico para analisar a realidade brasileira. 

Vamos a ele. 

As imagens iniciais são olhares fragmentados para a série de pinturas do 

artista João Câmara. O conjunto de obras trazem interpretações dos diversos 

momentos da vida de Getúlio Vargas. As pinturas são intercaladas com a 

fachada de um prédio colonial. Entre esse jogo de cenas, surge ela, 

Pernalonga, vestida com uma saia rodada e uma camisa presa em um dos 

seus ombros, deixando o peitoral de fora. No rosto, uma maquiagem forte e  na 
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cabeça uma peruca afro feita com palha seca. Ela desfila de um lado para o 

outro, abaixo de janelas coloniais. 

A cena seguinte já mostra Perna em outro lugar. Um mirante. Ela está 

vestida com trajes minúsculos feitos de couro e começa a defender o texto de 

Jomard com toda pinta típica de uma viveca: 
Tudo poderia ter começado com o abc de Castro Alves, 
cabeleiras ao vento, porões de África, suores de realezas 
roubadas, mas sempre sonhadas. Documentos desaparacidos 
em mãos de liberais envergonhados, como sempre nos 
momentos em crise. Os saudosistas informais falariam em 
“bons tempos”. Os aristocratas em estado de graças plenas 
exclamariam: “belle époque”! (OUTRAS CENAS, 1982) 

 
 

 

Figura 26 – Frames do filme Outras cenas da vida brasileira 
 
 
Num pátio de um casarão, sob um amontoado de entulhos, lá está Pernalonga, 

sob o sol da Recinfernália, magra, negra, com um cabelo Black Power e 

maquiada: 

Novas formas de escravismo colonial. Formas alternativas de 
amar e odiar numa mesma oração afro-brasileira. Porões de 
Áfricas, raízes, narizes e varizes do Brasil, paubrasília, do pau 
caindo nas costas dos mais fracos. Como reconstituir os 
segredos? Os porões de hoje se chamam periferia, salário 
mínimo sem saída clube mixto de merengue e discoteca, 
maiorias oprimidas. (ibidem) 

 

Toda feita, Perna dá as costas para a câmera entre arcos coloniais de um 

casarão arruinado. Escombros, a transviada e as pinturas disputam espaços na 

tela em rápidas transições cinematográficas jomardianas. Perna se dependura 

em estruturas físicas coloniais. 
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Figura 26 – Frames do filme Outras cenas da vida brasileira 
 
 

Perna toca um sino e tenta saber: “Procura-se – vivo ou morto – um 

intelectual classe média que não seja contra a classe média. Procura-se – viva 

ou em recesso – uma fundação cultural que não tenha opostos culturais em 

cima ou de frentinha”. As imagens de Getúlio continuam a aparecer através das 

brechas narrativas do filme. A transviada ocupa espaços públicos na cidade 

com seu corpo esguio e sua gestualidade ambígua. Agora traja uma capa que 

esconde suas costas e deixa a frente do seu corpo nu. Se joga na porta de  

uma igreja, se prende em portões de ferro, lança-se em uma cruzada de 

exibição do seu corpo e de fala dos textos jormadianos mais ferinos. 

 
Procura-se – vivo ou morto – uma bicha que não seja 
machista, um artista que não seja nascisista, um político que 
se proclame populista, um estudante que se fale ativista, um 
bóia-fria que não seja pesquisado, um camponês que não  
seja explorado, um líder que não seja escravizado, explorado, 
pesquisado, ativista, populista, narcisista, machista. Procura- 
se – vivo ou morto – uma luta que não seja de classe, uma 
classe que não seja determinada em última instância pelo 
econômico. (ibidem) 

 

Perna pulula, grita, agitada, é disputada por duas pessoas na rua que a puxam 

cada uma de um lado pelos seus braços. Anda às margens do Capibaribe 

vestida com uma roupa que remete a uma fantasia de escola de samba carioca 

e posa ao lado de um jovem uniformizado em postura tradicionalmente militar. 

E assistida pela representação da face plácida de Getúlio Vargas, encerra: “Eu 

também já fui brasileiro. Moreno como vocês. Eu também já fui jeca tatu pela 

democracia racial como vocês. Ponteei viola, guiei Ford.” 
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Figura 26 – Frames do filme Outras cenas da vida brasileira 
 
 

Antes de tudo, é necessário situar quem é Pernalonga. Ela não é 

escolhida por acaso para interpretar o texto de Jomard. Perna nasce numa 

comunidade pobre, é negra e uma das presenças mais destacadas no  

Vivencial Diversiones – ao qual se vinculou ainda adolescente. (DOURADO, 

2007). Aprendeu teatro de forma autônoma, sem uma formação oficial nas 

cadeiras das escolas clássicas de artes. Pernalonga era conhecida por transitar 

entre o teatro e a dança, em happenings memoráveis, sozinha ou no Vivencial. 

Na Terceira Aquarela do Brasil, o mau velhinho publica um texto que havia 

escrito para Perna: “Quando nasci, um anjo igual a mim desses que vivem nas 

sombras das águas fortes de Olinda disse: Vai, Pernalonga! Ser gay na vida.” 

(BRITTO, 1982, p. 53). Pernalonga burlava uma série de normatividades 

raciais, de gênero e sexuais, além do talento nato em perturbar com suas 

composições artísticas até os mais libertários. JMB convida, então, Pernalonga 

para estrelar seu filme. 

O filme traz diversas passagens em construções coloniais em ruínas, 

enquanto Pernalonga detona o verbo em oposição a uma normatização 

persistente da vida, seja através da raça ou do suposto progresso brasileiro. Há 

uma metáfora entre as construções em decadência e os próprios tentáculos do 

colonialismo no Brasil que, ainda que persistentes, precisam ser 

desconstruídos tal qual aquela construção com o tempo foi se tornando 

obsoleta e carente de uma intervenção. Portanto, ao ocupar esses espaços e 

formar um eco decolonial, JMB e Perna destacam a necessidade de uma 

política de observação do patrimônio cultural a partir de um outro viés: o da 

reapropriação  disso  por  outras  pessoas  que  foram  alijadas  dos  processos 
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sociais durante séculos. 

Pensando nesse sentido, esse filme pode ser lido como uma produção 

que traz consigo traços de uma perspectiva decolonial. Basta perceber que a 

construção verbal do texto contém trechos de total oposição àquilo que Jomard 

vai chamar de escravismo colonial. No filme há uma passagem que identifica 

que sofremos de novas formas de escravismo colonial, em que aristocratas 

consideram a época da escravidão como uma “belle époque”. Ademais, o texto 

de Jomard, dito por Pernalonga, atenta para como os porões da África hoje se 

metamorfoseiam em periferia, salário mínimo sem saída, maiorias oprimidas. 

Talvez esteja aí uma identificação do que a teoria decolonial aponta como o 

fenômeno da colonialidade, que persiste mesmo depois da ideia administrativa 

de “colônia”. 

A colonialidade condenada por JMB no filme está atrelada às questões 

raciais e econômicas, tecendo uma crítica também aos modos de nacionalismo 

que são até hoje adotados como adequados para uma nação. Quando Perna 

verbaliza “Também já fui brasileiro”, “guiei Ford”, “decorei na mesa 

(universidade) dos bares que tudo começou com JK”, o que está em jogo é 

como o consumo e o ideal do Brasil do progresso foi sendo construído a partir 

de códigos específicos que as pessoas deveriam acessar para serem incluídas 

numa ideia de brasilidade. 

É importante pontuar que, ao longo da história do Brasil, diversos projetos 

de nação foram sendo erigidos a partir de ideais normativas de raça, gênero, 

sexualidade e classe. No livro O desejo da nação, Richard Miskolci (2012) 

investiga a criação de uma ideia de nação no século XIX a partir da literatura. A 

categoria “nação” passou a ser utilizada como subterfúgio para expressar 

temores em relação às novas estruturas sociais do Brasil, dando ressonância a 

esse discurso através da política, das ciências e das artes. Miskolci traça uma 

digressão histórica para entender como o ideal de “civilização nos trópicos” 

construiu um novo imaginário nacional pautado na ideia de progresso. A partir 

dessa visão, acreditava-se que a modernidade afastaria a imagem do passado 

brasileiro, vinculada ao atraso, à natureza e aos instintos. 

Os projetos de nação vêm sendo historicamente fracassados, tendo em 

vista que são pautados ainda nas bases da colonialidade. A nação enquanto 

uma  ideia  radical  de  mudança  social  a  partir  daquelas  pessoas  que foram 
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historicamente subalternizadas é deixada de lado, em detrimento de projetos 

políticos criados majoritariamente por homens heterossexuais e da elite. A 

brecha que Jomard indica para um projeto de nação revolucionário é 

exatamente através da sua porta-voz Pernalonga. 

Outras cenas da vida brasileira é um filme fundamental para este trabalho 

porque sintetiza uma série de táticas e mete o dedo na ferida de diversos 

assuntos que eu planejei adotar para chegar ao meu objetivo. Primeiro, porque 

é uma iniciativa de recontar a história por meio da arte e, para tal, propõe  

outras cenas, ou seja, cenas que nunca foram 

mostradas/gravadas/ditas/performadas. Cenas que se opõem a um modelo 

tradicional de se fazer conhecimento. Posteriormente, porque é a pessoa 

subalternizada que fala e produz seu próprio discurso de crítica social. O filme  

é uma associação entre um intelectual tropicalista frango com uma transviada 

pobre negra. É uma fissura que começa nos locais de fala e que desemboca 

num produto final que abala as linguagens do próprio cinema tradicional. Mais 

uma vez retornamos àquele ideal de uma revolução que é também 

estética/cultural. Ou seja, Jomard contribuiu para a escrita de uma outra  

história social e também da perspectiva queer através de um filme que traz 

outras cenas, outros rumores, outras possibilidades de estetização da vida e de 

politização do cotidiano de pessoas que resistem aos processos de 

normatividade. 

Outra particularidade do filme é como Jomard promove o encontro da  

obra Cenas da vida brasileira, do artista João Câmara, e a performance de 

Pernalonga. A série de painéis e gravuras de Câmara interpreta pontos 

marcantes da carreira política do ex-presidente Getúlio Vargas, como o seu 

suicídio. É um trabalho que, apesar de tratar sobre um fato aventado de 

maneira positivista para nós, tenta burlar a linearidade da história tradicional. A 

obra faz parte do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, local onde foi 

gravado parte da película. Pernalonga se põe ao lado da representação do 

presidente, imitanto os mesmos gestos propostos por João Câmara, numa 

sátira trans à imagem de autoridade de Vargas. Ali também estão em jogo as 

representações de uma história oficial, mitificada por retratos saudosos e 

ufanistas das elistas. 

Durante todo o filme, Pernalonga esbanja uma gestualidade transitória.  A 
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pinta e o exagero em alguns momentos são ingredientes principais para uma 

exaltação ao trânsito entre os gêneros. Pela posição que ocupava, Pernalonga 

era um corpo abjeto dentro daquela realidade social, sendo valorizada quando 

estava no palco e entre amigos. Jomard então lança seu corpo à luz do dia e, 

se não bastasse, ela grita sua existência em locais não-autorizados. 

Maria Aparecida, Pernalonga, Madame Bayeux e uma sorte de outras 

pessoas constroem junto com JMB uma política de politização do abjeto. O 

abjeto dentro da perspectiva queer é um conceito fundamental para 

compreender os processos que rebaixam algumas pessoas ao patamar de 

não-humanas. O abjeto, dentro de uma concepção butleriana, é aquela 

existência que foge da inteligibilidade. E é necessário frisar que o conceito não 

se refere somente às questões de gênero e sexualidade, pois envolve também 

uma série de outras diferenciações que sofrem os mesmos processos de 

hierarquização e violência. 
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O ECO (OU A GONGAÇÃO NUNCA HÁ DE ACABAR) 
 

A obra de Jomard Muniz de Britto se desenha como um genuíno 

exercício, filme após filme, de achincalhamento da norma. A mesma 

experiência de vergonha e de dedos apontados para os corpos violentados 

diariamente é devolvida para as normatividades por meio de uma força criativa 

movida, sobretudo, pelas diferenças sexuais e de gênero. O discurso 

cinematográfico do avô da Recinfernália está calcado em alguns elementos  

que são caros para o que hoje chamamos de perspectiva queer. 

A identificação de um conhecimento que preludia o queer na obra de 

Jomard remonta a um conjunto de discussões que são caras para entender 

essa perspectiva. Através de um registro mais prático que identificaria um 

prelúdio do queer no cinema jomardiano, eu assinalaria algumas características 

que apontarei a seguir: 

1 – Os filmes e os relatos reunidos neste texto salientam uma 

desconstrução dos essencialismos identitários através de uma mirada 

interseccional sobre a realidade. É através de uma desestabilização dos papeis 

de gênero que a obra do mau velhinho opera nesse sentido. Maria Aparecida 

reivindica para si uma identidade de “transveti” e um lugar de fala como 

babalorixá e negra. A própria ideia de uma pessoa que flerta com o gênero 

feminino e se define como um sacerdote masculino, dentro de contextos 

específicos religiosos, já consiste num ponto de inflexão que pula as cercas da 

representação dentro de modelos de identidades fixos. Por ser um dos 

primeiros filmes de JMB, Maria Aparecida no carnaval é uma espécie de arauto 

do que há por vir na obra do cineasta: um disparar de corpos que fervem nas e 

através das diferenças; 

2 – Os binarismos de gêneros são performativa e performaticamente 

implodidos pelas composições artísticas jomardiadas. Os discursos biológicos  

e patologizantes sobre os corpos são burlados na medida em que o cineasta 

incentiva a exibição de nossas diferenças dentro de contextos culturais e 

artísticos. Pernalonga em Outras cenas da vida brasileira performa seu gênero 

inconforme e dá a voz a um texto que questiona as próprias estruturas  

coloniais advindas de um “feudalismo cultural”. Consciente de sua condição de 

não-normatividade de gênero, negra e pobre, Perna não possui a paralisia da 
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culpa, mas ocupa os espaços públicos com suas performances, exibindo a sua 

existência incomum e jogando o leite mau na cara dos caretas. Nesse sentido, 

a performance enquanto linguagem artística está intimimamente ligada à 

maneira como ela reitera seu gênero e sua sexualidade. Há uma estetização  

do trânsito, que longe de ser um espetáculo para causar o divertimento de uma 

audiência heteronormativa, implode a norma e critica, inclusive, as formas de 

fazer arte (defendendo a arte transformista); 

3 – Existe uma critica incensante às formas de normatização dos corpos e 

dos desejos, através de uma ironia e de uma perversidade que são 

imprescindíveis quando se fala de uma perspectiva insurgente e anti-sistêmica. 

Jomard põe à prova uma pedagogia funcionalista dos nossos corpos, 

subvertendo o seu uso tal como nos é sugerido pelas normatividades de 

gênero. As presenças nuas, negras, viadas, travestis nos filmes de JMB se 

associam, obra a obra, para o estabelecimento de uma arte que mete o dedo 

em questões caras para a época – como os projetos de cidadania, os modelos 

de política regional e o próprio modo como se operava o cinema. As diferenças 

de gênero e sexualidade são a principal guerrilha contra as normatividades, 

cinevivendo suas existências como escapes e armadilhas aos sistemas 

coercitivos em plena Ditadura Militar; 

4 – Existe uma politização da abjeção através do gozo do escracho e da 

esculhambação vivencial. O chiste e a ironia são recorridos para rir da  

condição de subalternização ou para mostrar o quão ridículas são as 

normatividades –por exemplo, um grupo de bichas profana os símbolos da 

Igreja Católica, associando-os a uma viadagem libertadora e ao pecado do 

desejo. Quando analisados conjuntamente, os filmes de Jomard reúnem 

pessoas que eram rechaçadas socialmente por suas condições sexuais, de 

gênero, racais e sociais. Sua predilação por ter consigo esse grupo não é vã. 

Acredito que os filmes de JMB constroem uma política da dissidência sexual,  

tal qual acionamos no prenúncio deste trabalho: elas não reinvidicam para si  

um modelo representacional fixo, mas glorificam o trânsito e as transas como 

estratégia de combate às opressões. 

Este trabalho é um investimento nas escrituras de si como tática de 

desconstruções de verdades raciais, intelectuais, sexuais e de gênero. O 

contato com o meu avô da Recinfernália foi imprescindível para entender que é 
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possível erigir um outro tipo de postura na feitura do conhecimento. Foi através 

dos filmes de Jomard, de suas cartas, telefonemas e convivência no Recife que 

entendi como os nossos enfrentamentos e diferenças podem servir como 

estratégia de união de forças. Aqueles contatos e alianças, mesmo 

inimagináveis - como o meu e o de JMB, que é cercado por lacunas 

geracionais, geográficas, profissionais -, são possíveis de serem feitos e 

reforçados por meio de uma luta interseccional. Uma gama de pautas que, de 

maneira radical, investigue e grite como a ideia de humanidade nos têm sido 

negada e como podemos construir um outro tipo de postura não- 

integracionista, docilizadora e conivente com a capitalização das nossas 

subjetividades. 

Ao longo desta investigação, tentei identificar como existe uma política  

que segue às margens dos processos mais tradicionais de ativismo e 

conhecimento. É bom pontuar que ativismo e conhecimento estão em 

aliamento e geram uma combustão mútua. Essa fuga da escola do mainstream 

é possível de ser vista nos filmes de JMB, revelando a existência de um 

material riquíssimo que fora esquecido para pensar em nossas políticas de 

dissidência de gênero e sexualidade. 

Aliás, se há falha quanto à eficácia das políticas de gênero e sexualidade 

que vem sendo erigidas no Brasil nas últimas décadas, imagino que um dos 

erros seja o excesso de institucionalização e a crença de que existem meios 

legítimos de se constitiuir um ativismo (mais tradicional, vinculada a grupos ou 

entidades). A forma como JMB e suas comparsas constroem seus filmes e, 

consequentemente, seus conhecimentos, merece ser reconhecida como 

iniciativa que revela uma fenda produtiva de outros ativismos no combate às 

opressões de gênero e sexualidade a partir de uma perspectiva da diferença e 

da dissidência. 

Este trabalho também lida com sonhos e projetos de vida. Talvez o que 

mais esteja próximo de mim neste momento de término de trajetória seja o de 

que um dia eu consiga contagiar outra pessoa tal qual Jomard conseguiu me 

mover para realizar este escrito. Assim, ambiciono que possam surgir mais 

gritos, várias vozes, em tons e intensidades distintas quanto forem possíveis, 

para através de uma polifinia subversiva pormos para fora nossas trajetórias de 

resistência.  Que  possamos  propor  sempre  outras  cenas  de  um  queer     à 
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brasileira e que a gongação às normas não cessem nunca. 
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