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1 INTRODUÇÃO  

Desde os anos 2000, existe a sigla LGBT que representa um movimento social e 

político favorável a minoria composta por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e 

transgêneros. Para Gohn (2005) esta “é a organização da sociedade com a intenção de 

protestar, lutar, reivindicar, por algum direito, promover alguma mudança desejada ou fazer 

permanecer alguma decisão que seja favorável à comunidade”. Logo, o movimento, que 

enfrenta diariamente as mais diversas formas de preconceito, busca por representatividade e 

respeito em todos os espaços da sociedade, dentre eles, os meios de comunicação.  

Partindo deste princípio, o presente artigo propõe-se a vasculhar sobre como esta 

minoria tem sido vista através do cinema, sendo este um veículo de alta relevância do 

universo das organizações midiáticas. Para tanto, interpreta-se que a “telona” é um produto 

cultural que contribui para a manutenção da heteronormatividade e estereótipos (Cardon, 

2010), mas que também é capaz de ir muito além, ao ser entendida como um meio de 

fundamental importância para que os indivíduos desenvolvam novas maneiras de narrarem 

sobre si mesmos, contribuindo para o processo identificatório de cada um (Xavier,  2007).  

Esta discussão será norteada em um filme em especial. O escolhido foi o longa-

metragem contemporâneo, intitulado Call Me By Your Name, que além de abordar a temática 

LGBT, é marcado por uma leitura diferente do comum ao retratar o relacionamento amoroso 

homoafetivo. Ganhador de um Oscar, o filme é uma obra dirigida por Luca Guadagnino, que 

se tornou um sucesso de crítica e bilheteria, ao tratar sobre um amor de verão entre dois 

homens nos anos 80, em uma pequena cidade no interior da Itália.  
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Portanto, este texto busca compreender sobre a representatividade LGBT no cinema, 

comparando outras produções cinematografias que chegaram ao grande público com Call Me 

By Your Name, atentando-se para a influência dos meios de comunicação, neste caso, 

especificamente, do cinema, na construção social da realidade (BERGER, LUCKMANN, 

2004).  

Contudo, ao fazer a comparação destas obras, a pesquisa aprofunda ainda mais nesta 

temática, pois, ao analisar Call Me By Your Name, interpreta-se que o longa contrapõe boa 

parte dos demais filmes. Sendo uma produção que trata sobre o relacionamento homossexual 

em um campo de naturalidade, algo que é colocado -até- como secundário em alguns 

momentos da estória. Enquanto, outros longas-metragens que também tornaram-se sucessos, 

pautam seus enredos na LGBTfobia, reproduzindo em cenário de que o universo desta 

minoria é composto apenas por sofrimento, agressão e abandono.  

À vista disso, o objetivo geral desta pesquisa é interpretar se o longa-metragem Call 

Me By Your Name pode ser entendido com uma obra de relevância para modificar o modo 

pelo qual os LGBT estão sendo representados no cinema mundial e, consequentemente, nos 

mais diversos meios de comunicação. Buscando, através da metodologia de comparação, 

interpretar, onde o filme de Luca Guadagnino assemelha-se e de distância de outras obras com 

a mesma temática que ganharam notoriedade em relação ao grande público. Tendo em vista 

tal desejo, faz-se necessário estudar sobre este momento de transformações e intensos debates 

acerca desta minoria, sobre a influência da mídia nas interações sociais, averiguando também, 

sobre a relevância da indústria cinematográfica a frente e atrás da grande tela para discussões 

neste âmbito.  
2 DESENVOLVIMENTO  
 
2.1 JUSTIFICATIVA  

Já que considera-se que o estudo do modo pelo qual os LGBT então sendo 

representados na mídia, é de fundamental importância, tendo em vista que tal exposição 

contribui na quebra de preconceitos, gerando identificação e empatia do grande público e, 

principalmente, auxilia no processo de descoberta a aceitação dos próprios LGBT.  

Portanto, entendendo que a aceitação é um processo gradativo e que não é uma 

realidade em grande parte dos casos, percebe-se que a mídia – em especial o cinema - é um 

importante meio, em que os jovens encontraram para apoiarem-se no decorrer do seu processo 

de autoreconhecimento e identificatório (Xavier, 2007). Logo, compreende-se que obras, que 

como Call Me By Your Name, trazem representações que mostram um cenário que se 

distância da violência e do preconceito, são extremamente importantes para o processo de 

descoberta de qualquer LGBT. 
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Tendo em vista a influência do cinema e da mídia na vida daqueles que estão em 

processo de aceitação, justifica-se também o desejo de compreender como essas 

representações têm sido encaradas e repercutidas pelos indivíduos na sociedade através da 

mídia, mensurando a relevância delas estarem sendo colocadas em um lugar  de naturalização 

da aceitação da sexualidade -como em Call Me By Your Name- e ao serem expressas através 

de estereótipos de violência, partindo do ponto que com a era digital as interações mediadas e 

quase-mediadas (Thompsom, 1998) tem ganhado proporções cada vez maiores e devido, 

principalmente, a internet, qualquer indivíduo tem hoje o poder de opinar sobre aquilo que o 

interessa.  

 

2.2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, será feita uma análise do discurso fílmico de 

Call Me By Your Name, propondo-se elencar todos os pontos de maior relevância para a 

discussão em pauta. Entende-se que ao propor-se esta atividade, que é fundamental 

desconstruir a narrativa, a fim de captar todos os elementos que contribuam para a discussão 

em foco. Para isso, baseara-se na Obra de Francis Vanoye e Anna Goliot-Lété (2009), Ensaio 

Sobre a Análise Fílmica, que dão indicações e fazem observações de extrema relevância sobre 

este método de estudo.   
Analisar um filme não é mais vê-lo, é revê-lo e, mais ainda, examiná-lo 
tecnicamente. Trata-se de uma outra atitude com relação ao objeto-filme, 
que, aliás, pode trazer prazeres específicos: desmontar um filme é, de fato, 
estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, 
usufruí-10 melhor. (Vanoye, Goliot-Lété, 1994, p. 12) 
 

Será feito um apanhado de filmes LGBT, que tiveram destaque na mídia e foram 

produzidos a partir dos anos 2000 até o lançamento de Call Me By Your Name, com o 

propósito de fazer um comparativo sobre o desenrolar das narrativas, evidenciando se, 

realmente há, a repetição da problemática de violência e preconceito sofrida pelos 

homossexuais nestas produções ou, se há mais exemplos que mostram um cenário social de 

aceitação.  

 

2.3 REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

Para a elaboração desta pesquisa foram necessários estudos teóricos nos campos da 

comunicação, cinema e sociologia. Logo, para enriquecer a discussão, buscou-se trazer 

perspectivas de diferentes autores, fazendo um intercâmbio entre seus estudos para que fosse 

possível visar uma compreensão ampla do tema.  



 
 

 

84 

Para fundamentar questões teóricas acerca do cinema e narrativas do audiovisual, utilizou-se 

das argumentações feitas por Vanoye e Goliot-Léte, que em Ensaio Sobre a Análise Fílmica 

tratam acerta de construções técnicas e simbólicas na produção de um audiovisual.  

Sem perder da vista a optica do cinema, entretanto tratando sobre sua relação com a 

comunicação, utilizou-se conhecimentos de Douglas Kellner, em Cultura da Mídia, Berger e 

Luckmann em a Construção Social da Realidade e Junqueira, em Métodos e Técnicas de 

Comunicação.  

Acerca de conhecimentos que circundam o universo LGBT e questões sociais como um todo 

que relacionam com as representações nos veículos de comunicação, foram estudados João 

Freira Filho, em Mídia, Esteriótipos e Representações de Minorias, Richard Miskolci em seu 

texto sobre a Teoria Queer, Margareth Rago em sua análise sobre Epistemologia feminista, Gênero e 
História, João de Assis Simões, em Sexualidade como Questão Política e Social e Fernando Silva  
Teixeira-Filho, em Éticas-Estéticas-Políticas das Experiências Homoeróticas, Gêneros e LGBTfobia 
na Cinematografia das Américas Exigidas nos Festivais de Filmes LGBT.  
 

2.4 REPRESENTAÇÃO LGBT NA MÍDIA E NO CINEMA  

Ainda que faça parte de uma grande minoria, nas últimas décadas a representatividade 

LGBT nos veículos midiáticos tem crescido consideravelmente. Trazendo a público aquilo 

que antes era colocado apenas como algo íntimo e privado, fazendo com que aos poucos tal 

intimidade se torne política e melhore o contexto social (Teixeira-Filho, 2018).   

Pressupondo, como argumentado por Lopes (2005), que os movimentos minoritários 

têm como chave a visibilidade pública para combater todas as formas de exclusão e 

preconceito, mesmo que estejam pautadas com discursos religiosos, médicos e legais, a fim de 

conquistar a igualdade de direitos entre o “homem euro-norte-americano, adulto, 

heterossexual e branco” e o restante da sociedade.   

Sabe-se que os movimentos sociais favoráveis as minorias têm ganhado força e com 

isso estão conquistando um espaço até então inexistente na mídia. A publicidade foi uma das 

primeiras a enxergar esta crescente e assim retratar isso em seus anúncios e campanhas, já que 

a mesma caminha paralelamente ao que está vigente na sociedade, migrando constantemente 

entre conceituações tradicionais, modernas e pós-modernas (Kellner, 2001).  

 Grandes marcas brasileiras vêm reposicionando-se para adequarem-se a está nova 

realidade, em que as minorias devem ser respeitadas e entendidas como um público que 

critica e consome. Estudiosos da comunicação ao longo dos tempos vem criando teorias que 

explicam isso, tal como Lasswell (1948) que desenvolveu o modelo da teoria da persuasão e 

dos efeitos limitados que dizem que as mensagens transmitidas dos veículos da mídia para os 
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cidadãos têm o poder de persuadir, contudo este receptor não é apenas um objeto passivo, mas 

interpretando-as de acordo com o seu repertório.  

A Skol, organização produtora de cervejas, é um grande exemplo de uma marca que 

vem buscando ao longo dos últimos anos reposicionar-se assumindo que no passado reforçou 

construções machistas, racistas e homofóbicas, mas que agora quer abraçar estes 

consumidores e dar visibilidade a estes movimentos em suas campanhas.   

Ao aceitar que a mídia deve ser levada a sério, será possível descobrir que ela exerce 

uma profunda influência na formação de pensamento político e crítico (Thompsom, 1995). 

Assim, quando as minorias são vistas com frequência nos seus mais diversos meios (meios da 

mídia, tal como o cinema), é algo que extremamente importante, tendo em vista a influência 

que a mesma tem sobre os indivíduos e sobre as instituições sociais (Thompsom, 1995). 

Compreendendo que a massificação da reprodução das causas minoritárias no imaginário do 

grande público, auxiliará no processo de desconstrução de naturalização destas minorias de 

maneira mais promissora.   

Para John B. Thompsom (1995) em seu livro Mídia e Modernidade, já faz muito 

tempo que a relação entre a mídia e a sociedade tornou-se inseparável. Atualmente, as 

produções culturais transmitidas através dos meios de comunicação, ultrapassaram as 

barreiras do apenas entreter, mas transformaram-se, para a sociedade, em uma instituição 

capaz de ditar tendências e influenciar no comportamento e no modo de vida dos indivíduos 

em relação ao mundo e a eles mesmos.  
Só podemos entender o impacto social do desenvolvimento das novas redes de 
comunicação e do fluxo de informação, se pusermos de lado a ideia intuitivamente 
plausível de que os meios de comunicação servem para transmitir informação e 
conteúdo simbólico a indivíduos cujas relações com os outros permanecem 
fundamentalmente inalteradas. Nós iremos ver, ao invés, que o uso dos meios de 
comunicação implica a criação de novas formas de ação e de interação no mundo 
social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do 
indivíduo com os outros e consigo mesmo (Thompsom, 1995, p. 13).  
 

Partindo disso e focando nas representações LGBT nos veículos midiáticos 

encontramos um cenário ainda muito restrito, todavia, promissor. É possível visualizar cada 

vez menos esta minoria sendo colocada de maneira estereotipada nas produções, saindo do 

universo humorístico que por muito tempo foram colocadas e, conquistando espaços que 

permitem exemplificações mais profundas e complexas do que não é ser heterossexual.   

Desde o início do cinema, por exemplo, era pouca ou nenhuma, a presença de LGBT 

por traz e a frente as câmeras e, muito menos, estórias com estas pessoas. Apenas nos anos 

60, década em que através de movimentos estudantis nas universidades dos Estados Unidos, 

criou-se o que foi chamado de movimento queer, onde entre inúmeras outras manifestações 

políticas, artísticas e sociais, eram produzidas obras que contrariavam as normas da 
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heteronormatividade, sendo feitas também por pessoas LGBT (Miskolci, 2012). Tornando-se 

um marco para o crescimento da luta desta minoria e das outras naquela época de forma que é 

reverenciada até nos dias de hoje. Com isso, faz-se necessário compreender que o sujeito 

queer é:   
Queer é estranho, raro, esquisito. Queer é, também, o sujeito da sexualidade desviante 
– homossexuais, bissexuais, transexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não 
deseja ser ‘integrado’ e muito menos ‘tolerado’. Queer é um jeito de pensar e de ser 
que não aspira o centro nem o quer como referência; um jeito de pensar e de ser que 
desafia as normas regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da 
ambigüidade, do ‘entre lugares’, do indecidível. Queer é um corpo estranho, que 
incomoda, perturba, provoca e fascina (LOURO, 2004, p. 7-8). 
 

Levando em conta o quão precursor foi o movimento queer para os LGBT e como isso 

foi relevante para que se chegasse nas atuais produções com esta temática no cinema, faz-se 

necessário vislumbrar a capacidade que a grande tela tem de influenciar nas relações sociais e 

no comportamento dos indivíduos (Mogadouro, 2011). Logo, entende-se também acerca da 

importância de haver tais produções audiovisuais que abarquem indivíduos e histórias desta 

minoria.   

Segundo Mogadouro (2011), “Entendemos que o cinema pode ter um papel altamente 

educativo” e que “é um grande aliado na formação humanista e cidadã”. Tornando-se inerente 

sua influência na vida e na formação de qualquer um que tenha acesso a ele.   

Ao buscar uma perspectiva ampla sobre o cenário LGBT no cinema atualmente, 

encontra-se uma série de obras que ganharam notoriedade. Algumas delas são vencedoras das 

maiores premiações mundiais, como o Oscar e o Globo de Ouro. Entre elas, evidencia-se a 

narrativa intitulada Moonlight que em 2017 foi elegida como o melhor filme do ano pela 

academia da premiação sobre cinema mais expressiva do planeta -O Oscar-, tornando-se um 

marco para a representatividade LGBT na mídia, já que a mesma traz a história da um homem 

negro e gay.   

Todavia, ao deixar de lado os aspectos positivos destas representações e 

aprofundando-se mais acerca desta discussão, encontra-se pontos que devem ser levados em 

conta. Ao fazer um apanhado de audiovisuais com temas gays, lésbicos, bissexuais e 

transexuais para que chegaram até o grande público partindo dos anos 2000, avista-se filmes 

que em sua maioria trazem estórias que norteiam-se apenas por um lado das vivencias LGBT, 

a do sofrimento e da não aceitação.   

Em A Cultura da Mídia, Douglas Kellner (2001) compreende-se que o cinema é capaz 

de gerar identificação por ser uma reprodução da realidade social, tendo em vista que os 

indivíduos pós-modernistas procuram nas obras da mídia referências identitárias, logo é 

preciso vislumbrar também cenários prósperos ao tratar sobre a temática em questão.   
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Ainda sobre isso, Thompson (1995), abordou que a mídia e todos os meios de 

comunicação -incluindo o cinema- são um reflexo do contexto social vivente, fazendo um 

intercâmbio de conteúdo simbólico entre as obras e os espectadores.  Levando ao que ele 

chama de interação ou comunicação mediada; “A Comunicação mediada é sempre um 

fenômeno social contextualizado: É sempre implantada em contextos socais que se estruturam 

de diversas maneiras e que, por sua vez, produzem impacto na comunicação.” (Thompson, 

1995, p. 36). 

Produções que relevam estórias em que LGBT são agredidos fisicamente e 

verbalmente por assumirem quem são, que apresentam um cenário de violência, abandono 

familiar e total rejeição social e, que também mostram um estilo de vida duplo em que os 

personagens dividem-se entre a heterossexualidade pública e a homossexualidade, 

bissexualidade e transexualidade íntima, são sim, reflexos das vivencias LGBT, mas com uma 

perspectiva indiscutivelmente limitada.   

Isto leva a se pensar sobre danos que tais produções podem causar ao próprio público 

LGBT, pois ao mesmo tempo em que tem a capacidade de conscientizar LGBTfóbicos e 

desconstruir preconceitos através de narrativas chocantes sobre o quanto esta minoria sobre, 

pode também fortalecer estereótipos sociais que encaram que estas pessoas estão expostas 

constantemente a cenários hostis, tornando-se obras que afastam o jovem LGBT da sua 

própria aceitação, já que o mesmo visualiza apenas aspectos negativos associados ao que não 

é cis e heterossexual, habilitando para que se gere transtornos e, por consequência, enfraqueça 

este movimento minoritário. 

Portanto, o presente texto traz este questionamento sobre a representatividade LGBT 

no cinema, analisando o enredo de grandes produções com esta temática, evidenciando pontos 

que abordem o modo pelo qual o roteiro coloca estes indivíduos. Contudo, esta dissertação 

propõe ainda, um comparativo com uma, recente obra cinematográfica, denominada Call me 

By Your Name, que contrariando a maioria das outras produções estudadas, retrata um amor 

gay sem recorrer a questões relacionadas e violência e rejeição.   

 

2.5 GÊNERO E SEXUALIDADE  

Esta pesquisa, tem em sua essência, o estudo do gênero e da sexualidade. A estudiosa 

Judith Butler (1996) constatou que ao tratar-se da homossexualidade não se deve haver uma 

separação causal ou redutiva entre os dois termos -gênero e sexualidade- já que a homofobia 

se dá através de atribuição dos indivíduos de este é um gênero defeituoso. Logo, Butler 

(1996) acrescenta que assim sendo, faz-se indispensável um aparato teórico para evitar 
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pensamentos discriminatórios relacionadas a ideia de que devido os LGBT está desfazendo-se 

o homem e a mulher autênticos.   

Em o tratado da sociologia do conhecimento, os escritores Berger e Luckmann (1985) 

expõem conceitos como “controle social” e “instituições sociais”, discorrendo que a 

sociedade é padronizada e moldada através de mecanismos relacionados ao acumulo histórico 

cultural, ou seja, os indivíduos são levados a condutas e comportamentos devido uma 

imposição subjetiva e material. Portanto, ao utilizar esta lógica para estudar gênero, baseando-

se também nos elementos que Joan Scott (1989) definiu como símbolos culturalmente 

disponíveis, conceito normativo, organizações institucionais e identidade subjetiva, entende-

se que tais definições mostram-se vigentes ao permitir que se torne dispensáveis 

questionamentos sobre o funcionamento social, estereotipando a compreensão do que é 

gênero e dificultando sua naturalização.   

Logo, obras cinematográficas que tratam questões de gênero organicamente, 

contrariam, enfrentam e desconstroem padrões estabelecidos por instituições tradicionais 

sociais como família, escola, igreja e trabalho, se levar em conta esta abordagem.   

Júlio Assis Simões (2009) em sua obra Diferenças, Igualdade levanta uma série de 

questões que relacionam-se muito bem com o desejo que se tem de discorrer ao longo deste 

capítulo sobre sexualidade e sua necessidade de ser discutida. O autor levanta pautas sobre o 

mérito da luta LGBT ao longo dos tempos, encarando seu caráter transgressor e transformador 

em relação a sociedade como um todo. Evidenciando que a sexualidade deve ser tratada como 

uma questão social e política, já que a mesma, em essência, é inerente aos seres humanos, 

devendo ser discutida nas mais diversas esferas, de maneira aberta e livre de preconceitos.   
Há pessoas que consideram a sexualidade uma questão de foro íntimo – um assunto 
primado, a ser tratado no seio da família ou, no máximo, no consultório médico, mas 
jamais na escola, muito menos em livro didático. Porém, as discussões e controvérsias 
em torno do que é tido como moral, justo, saudável, legítimo e legal em termos de que 
é um tema público, social e político por excelência. Ou seja, não se trata mais de 
argumentar se o assunto deve ou não ser discutido. A discussão sobre sexualidade 
acontece há tempos, de múltiplas maneiras, em muitas ocasiões, e não há indícios de 
que possa se encerrar. (Simões, 2009, p. 153).  
 

Logo, compreende-se que ao tratar sobre sexualidade de uma forma natural, a obra de 

Luca Guadagnino é capaz de trazer tal discussão em foco e ainda, desconstruir uma série de 

tabus que pairam neste assunto, tendo em vista que a grande tela também pode ser 

interpretada como um agente educador (Mogadouro, 2011).   

Busca-se, portanto, entender gênero e sexualidade partindo de uma ótica social 

paralelamente a como eles mostram-se no âmbito do cinema, através da narrativa Call Me By 

Your Name, que traz em seu roteiro muitas passagens cerca do assunto.   
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O longa-metragem tem como um de seus protagonistas, um jovem que está em período 

de descoberta de sua sexualidade. Este personagem tem relações sexuais com um homem e 

uma mulher, permitindo-se conhecer seu próprio corpo, afastando-se de conceitos moralistas 

que circundam a puberdade heteronormativa e no fim entregando-se, sem grandes medos, a 

quem ele, realmente, ama.   

Há uma cena de grande repercussão deste filme nas mídias digitais, em que o 

protagonista utiliza um pêssego maduro durante a masturbação, que faz uma metáfora sobre o 

amadurecimento do jovem, mas principalmente, escancara a descoberta da sua sexualidade de 

uma forma pura e leve.  

A naturalização que o diretor busca dar a estas questões ao decorrer desta narrativa 

aponta mais uma vez seu caráter inovador, já que outras obras de repercussão mundial trazem 

este assunto com uma série de barreiras que partem tanto do personagem que está passando 

pela descoberta e para aqueles que convivem com o mesmo. Acredita-se que isso ocorre 

devido tipificações que justificam comportamentos hostis, racionalizando estruturas de 

dominação vigente como instrumentos de controle social, reforçando assim, modelos de 

comportamento tradicionais (Freire Filho, 2004).   

Distanciando-se previamente de como a sexualidade é apresentada em Call Me By 

Your Name e dando enfoque na influência que filmes como este tem sobre aqueles que estão 

em processo de entendimento de sua sexualidade, revela-se um cenário muitas vezes obscuro, 

já que a representatividade LGBT nos veículos midiáticos ainda é restrita, apesar o alto 

crescimento, e boa parcela das vezes é colocada em condições estereotipadas.   

Apesar disso, compreende-se que os LGBT buscam no cinema e nos outros meios de 

comunicação depreender sobre si mesmos e suas sexualidades, já que nos demais instituições 

sociais, como família e igreja, não encontram apoio (MacRae, 1983). Tendo isto em vista, 

MacRae definiu que:   
O gueto é um lugar (...) onde o homossexual tem mais condições de se assumir e de 
testar uma nova identidade social. Uma vez construída a nova identidade, ele adquire 
coragem para assumi-la em âmbitos menos restritos (...). Por isso é da maior 
importância a existência do gueto. Mais cedo ou mais tarde, acaba afetando outras 
áreas da sociedade (MacRae, 1983, p. 56-7).   
 

Estabelecendo um paralelo com estes pensamentos, entende-se que o gueto no campo 

simbólico, pode ser interpretado como os meios que os LGBT encontram para entenderem-se 

inicialmente. Logo, trazendo esta perspectiva para os dias atuais, a ideia de gueto, pode ser 

vista como a internet ou até mesmo as produções cinematográficas. Pois, estes são os lugares, 

onde esta minoria tem buscado por informações e representatividade.   
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2.6 ANÁLISE DE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LGBT EM 

CONTRAPOSIÇÃO A CALL ME BY YOUR NAME  

Call Me By Your Name é uma obra, que como já dito, distancia-se de boa parte de 

outras produções com a temática LGBT por tratar da homossexualidade de modo natural. 

Ademais, faz-se necessário elencar pontos que estão presentes na narrativa que evidenciam 

isso com maior clareza, para que a partir disto, seja plausível fazer um contraponto com 

outros filmes que abordaram este tema. Ao levar em conta o discurso de Francis Vanoyer 

(1994) de que a análise fílmica nunca é um fim em si mesma, e deve estar sempre 

contextualizada com suas referentes demandas variáveis, é contundente que questione-se o 

porquê não existe uma gama maior de produções deste tipo no mercado hollywoodiano.  

Para partir para um recorte de cenas que evidenciam a naturalização da sexualidade no 

longa, é indispensável que haja um rápido apanhado de como a estória tem início: Isso ocorre 

durante a chegada de Oliver no que é descrito como “uma charmosa cidadezinha no norte da 

Itália” para ser o novo assistente de um famoso estudioso de relíquias, passando este período 

na casa do mesmo. Entre os membros da família que o recebeu está o jovem Elio, que 

desfruta da sua puberdade e logo vê-se apaixonado para a figura do visitante, que é 

introduzido na narrativa através de uma série de artifícios do diretor para lhe tornar uma 

figura do “homem perfeito”. Assim, inicia uma história de amor entre um casal gay que vive 

dramas e um romance nada distante do que já foi encenado inúmeras vezes por obras 

hollywoodianas clichês entre casais hétero.   

Chegando no ponto crucial, em que um filme gay que trata das relações entre os 

protagonistas sem recorrer a estereótipos de violência, o que para Freire Filho (2004) faz a 

manutenção e reprodução das relações de poder, exploração e desigualdade. Estando aí, o seu 

grande diferencial, pois é uma obra sem enormes inovações, que tem problemáticas simples, 

mas que sai do senso comum de tratar a homossexualidade como um tabu. 

Call Me By Your Name sofreu durante sua exibição e divulgação críticas mistas, mas a 

maioria delas reverenciam o seu caráter pioneiro ao tratar da homossexualidade de maneira 

tão orgânica. Contudo, é indispensável que se relate que tal pioneirismo se dá nas proporções 

que está produção ganhou, sendo até vencedora de um Oscar. Mas, compreende-se que há 

diversos outros produtos audiovisuais que tratam este tema da mesma forma, porém ainda 

estão à margem das megaproduções, correndo por fura, como no cinema independente, por 

exemplo.   

Ao buscar trechos que trazem à tona tais diferenciais, encontra-se o fato do 

personagem Elio -O jovem- tratar sua da sua puberdade da descoberta da sua sexualidade sem 

grandes problemas, estando muito distante de tabus heteronormativos e apegando-se somente 
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ao que, realmente, sente e indo atrás disso fugazmente. Uma cena que releva isso com clareza 

se dá quando Elio leva Oliver para o seu lugar favorito, um lago, e sem pensar muito 

demonstra seu interesse acariciando-o. Tudo isso, de um modo abrupto e desconcertado, o que 

condiz muito com as primeiras descobertas da adolescência.  

Oliver, bem mais velho que Elio, mostra-se inseguro com a relação na primeira parte 

da narrativa, contudo ao decorrer da estória, decide entregar-se a paixão. Relacionamento este 

que logo é percebido pela família do jovem, mas em momento algum isso se torna uma 

barreira, sendo este um ponto muito relevante, já que maior medo daqueles que estão em 

processo de descoberta da sua sexualidade está atrelado ao possível abandono e repreensão 

partindo dos pais.   

O filme naturalmente desse desejo que muitas vezes é considerado proibido. Nascido 

em uma casa multicultural e que celebra sem discriminar tradições judaicas e cristãs, Elio vê o 

mundo mais amplamente, desprendido de conceitos tradicionalistas. Daí a fluidez no 

despertar da sua sexualidade, sem rótulos a serem questionados, apenas a urgência para 

satisfazê-la.  

A real problemática do filme se dá na ida de Oliver de volta para o seu país, deixando 

Elio completamente devastado. Isso acontece depois de uma viagem feita pelos dois a sós, 

que foi apoiada pelos próprios pais de Elio. As cenas que descrevem este período mostram a 

crescente ligação entre o casal e como o jovem mostrava-se entregue. Contudo, ao ocorrer a 

separação inevitável, Elio volta para casa aos prantos e mais uma vez a narrativa expõe seus 

aspectos transgressores durante a última sequência, em que o protagonista não escode da 

família seu sofrimento e é aconselhado amavelmente para seu pai.   

Logo, mesmo que o Filme Call Me By Your Name não tenha ganhado um final feliz, 

isso de nada tem a ver com a relação homossexual dos dois protagonistas, mas sim, como em 

tantas outras famosas estórias de obras com casais heterossexuais, por motivos externos. Isto 

insere ainda mais o longa-metragem de Luca Guadagnino em um contexto de naturalização de 

homossexualidade, contribuindo consideravelmente com a luta LGBT por espaço e respeito. 

Contrapondo-se ao Longa-metragem O Segredo de Brokebreak Mountain, dirigido 

pelo premiado Yan Lee, que trata sobre a vive de dois vaqueiros que aceitam o mesmo 

trabalho e vão viver juntos e sozinhos no alto de uma montanha para cuidar de ovelhas. Os 

dois protagonistas estão inseridos em um contexto social extremamente machista, 

heteronormativo e moralista, estando presos as amarras sociais e a construção identitária do 

que é ser homem.   

Contudo, ao estarem isolados do mundo durante um longo período de tempo, se 

conhecendo e criando laços afetivos, os dois permitem-se, depois de muito resistir, a 
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mostrarem seus desejos sexuais de um pelo outro. Vivendo uma história de amor afastados 

dos olhares preconceituosos da sociedade dá época.  

O principal aspecto que distancia as duas abordagens sobre a homossexualidade, está 

no fato da obra de da Yang Lee dar um destino triste a um dos protagonistas, em que o mesmo 

é espancado e assassinado por outros homens ao descobrirem a sua sexualidade. Revelando 

em cenário de grande sofrimento, por parte dos protagonistas, apenas por eles serem quem 

são.   

Trazendo isso para o espectador desta narrativa que está em processo de descoberta e 

aceitação, pode reforçar em seu imaginário ideais relacionados a tudo que já foi discutido: 

pessoas LGBT devem manterem-se escondidos, pois estão constantemente expostos ao 

perigo.  

O Mesmo vemos em Orações para Bobby, de 2009, dirigido por Russell Mulcahy, 

trata sobre uma trágica história de um jovem que se entende homossexual, mas que é 

extremamente repreendido por sua família que segue as doutrinas da igreja evangélica 

veementemente e por todos a sua volta.   

Após descobrir sua sexualidade, o jovem Bobby, decide depois de muito pensar, 

contar para sua mãe, que mostra-se fortemente preconceituosa, acreditando que o filho está 

doente e amaldiçoado, já que sua religião prega que a homossexualidade é algo errado, sendo 

uma criação do diabo. 

Caminhando-se para o final desta narrativa, o rapaz encontra-se cansado de lutar 

contra quem, realmente, é e de sofrer tamanho preconceito e discriminação vindos de todos os 

lados. Ele se encaminha para uma ponte, enquanto tem um flashback de inúmeras passagens 

de sua vida em que se viu-se sofrendo e sendo violentado, ficando ainda mais triste. 

Decidindo assim, se suicidar, algo que deixa todos, mas principalmente, sua mãe em choque.   

Já no filme Transamerica, de 2005, dirigido e roteirizado por Duncan Tucker, a 

problemática se dá por meio da transexualidade, vertente do movimento LGBT que sofre com 

pautas que muitas vezes mostram-se distantes da homossexualidade. Mas, que ainda sim, tal 

como os homossexuais, a transssexual é abordada de maneira equivocada em algumas 

passagens da obra em questão. 

O filme, indicado a dois Oscars, traz a história de Bree, uma transexual que está se 

preparando para a cirurgia de mudança de sexo, mas através de uma ligação de uma delegacia 

de polícia, descobre que teve um filho quando ainda era homem e que o jovem está preso. 

Partindo disso, a estória se desenrola em Bree indo pegar a fiança de Toby (seu filho) e 

tentando ajuda-lo sem que o mesmo descubra sobre sua sexualidade, relatando apenas que é 

uma missionária da igreja que ajuda jovens com problemas. 
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Isso levanta mais uma vez o cenário de que os LGBT têm medo de serem julgados e 

recusados pela sociedade. Na trama do longa isso se torna muito mais denso por se tratar da 

aceitação de um filho, que nem ao mesmo conheceu o pai. Contudo, mais à frente na 

narrativa, percebe-se que este medo da protagonista se estende, mesmo que maneira sutil, a 

outros indivíduos. A busca por uma vida discreta, sem muitos amigos, pelo uso de roupas e 

lenços que escondam muito ao máximo seu rosto e corpo evidenciam fortemente isso. 

Características estas que levantam questionamentos sobre se a vida transexual é uma 

constante angústia por não serem descobertos que não são pessoas cis e que não podem viver 

bem em sociedade ou ter muitos amigos?   

Entretanto, faz-se necessário destacar que a transexualidade abarca discussões muito 

mais complexas, já que o desconforto das pessoas trans não está somente no preconceito por 

serem trans, mas também por não serem reconhecidos como querem e devem ser.   
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mídia em seu inerente papel hegemônico e capacidade de estabelecer 

pedagogicamente padrões e normas a serem seguidas, torna-se a partir desta ótica, uma 

instituição eficiente em conferir espaço, inclusive as minorias, tal como os LGBT. Partindo 

disso e levando em conta a abordagem feita pelos autores Thomas Luckmann e Peter L. 

Berger (1966) no livro A Construção Social da Realidade, acerca da Teoria do Conhecimento 

que “trata-se da relação entre o pensamento humano e o contexto social dentro do qual surge. 

Tendo foco na determinação existencial do pensamento enquanto tal”. Faz-se extremamente 

necessário não só a existência de representações LGBT no cinema e na mídia, mas sim, 

representações que abarquem as múltiplas vivencias deste grupo, naturalizando e inserindo-os 

na sociedade, segundo esta lógica.   

Portanto, o cinema pode ser uma ferramenta que auxilia no processo 

autoconhecimento dos indivíduos, já que através dele os mesmos procuram maneiras de 

narrarem-se no intuito de construírem suas identidades sociais (Xavier, 2007). Tornando claro 

o poder que a telona tem sobre a sociedade e como as obras que são transmitidas podem 

interferir na vida daquelas que a assistem. Levando isso para os jovens LGBT que estão em 

processo de descoberta da sua sexualidade, compreende-se que este meio de comunicação 

pode ser determinante ao produzir figuras de representação.   

Logo, seguindo este raciocínio, entende-se que obras que abordem a 

homossexualidade de maneira orgânica contribuem muito para o processo de aceitação de 

homens gays, algo que aplica-se também para filmes que tratem da mesma maneira a 

realidade do restante desta minoria. Com isso, Call Me By Your Name pode sim ser 

interpretado como um agente que contribui fortemente para isso, independentemente, da 
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existência -ou não- de outras produções que naturalizem a homossexualidade, já que a 

mesma, devido sua repercussão, chegou a um público enorme.   

Todavia, ao fazer um recorte dos longas-metragens com notoriedade pública 

produzidos a partir do ano 2000 que trazem como temática os LGBT, compreende-se que há 

uma tendência de se colocar esta minoria em um lugar de constante violência e rejeição. 

Talvez, isso se deva ao desejo de conscientizar emocionalmente a sociedade conservadora ou 

por uma falta de informação, já que ainda são colocadas consideráveis barreiras entre este 

universo e o restante dos indivíduos e, até mesmo, por haver um baixo índice de profissionais 

homossexuais, lésbicas, bissexuais, transsexuais e transgêneros a frente das grandes 

produções da indústria cinematográfica. Entretanto, esta pesquisa não objetivou-se em fazer 

esta averiguação claramente mais profunda acerca deste assunto.   

Salientando que a partir do recorte feito das filmografias para análise, pode-se 

interpretar que mesmo que exista outras produções que norteiam-se pelo mesmo princípio, 

Call Me By Your Name tem um caráter inovador ao abordar o universo homossexual. Logo, 

enfatiza-se a responsabilidade que a indústria cinematográfica tem na formação de novos 

indivíduos e como os jovens LGBT precisam de representações que englobem as vivencias 

deste universo como um todo.   

Ademais, este artigo não se propõe a dar respostas certeiras sobre a representatividade 

LGBT no cinema, mas prende-se à vontade contribuir com os estudos e discussões neste 

âmbito. Logo, finaliza-se, pautando-se no conceito de Foucault (1967) de “artes da existência” 

que discorre que deve haver a desconstrução das institucionalizações através de intensas 

reflexões, para que a partir disso, crie-se, coletivamente, uma versão de sociedade que atenda 

a todos. 
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