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A conjuntura social na França e a invisibilidade lésbica 

Não é possível começar qualquer crítica sobre o novo filme de Abdellatif 

Kechiche, “Azul é a cor mais quente”, sem partir de que seu lançamento se 

dá concomitantemente a um processo de tensão social na França 

relacionado à aprovação do casamento homoafetivo e aos questionamentos 

sobre os relacionamentos homossexuais. Com um aumento tendencial na 

taxa de ataques aos homossexuais (27% em 2012 com relação a 2011), o 

Parlamento francês aprovou em abril de 2013 o casamento civil homoafetivo 

e a adoção por casais do mesmo gênero sob fogo cruzado nas ruas entre 

defensores e opositores da lei. É nesse cenário que o romance lésbico entre 

Adèle e Emma recebe em maio o Palma de Ouro triplo (diretor e as duas 

atrizes) pela primeira vez no Festival de Cannes e é sucesso de bilheteria ao 

ser lançado na França. 

Ainda antes de qualquer crítica é necessário refletirmos a visão social da 

sexualidade feminina e, principalmente, da sexualidade lésbica. Se sobre a 

homossexualidade resistem vários tabus e preconceitos, nenhum é maior do 

que a invisibilidade a qual estão sujeitas as mulheres lésbicas. No bojo de 



uma sociedade patriarcal e sustentada sobre os pilares do machismo, a 

sexualidade feminina precisou de muita luta para conseguir ser reconhecida 

como fonte de prazer. Se na Idade Média o prazer feminino era queimado na 

fogueira, no primórdio do capitalismo o direito a tal prazer era atribuído 

somente às prostitutas, separando as mulheres entre as ‘santas’ (brancas e 

esposas reprodutoras) e as ‘putas’ (negras e objetos sexuais). Foi somente 

com os processos de 1968 e a revolução sexual que o prazer da mulher foi 

finalmente reconhecido como um direito... porém, somente quando 

estimulado por um homem dotado de um pênis que a realize enquanto 

mulher. 

 

A sociedade em que vivemos compreende o sexo com uma visão 

falocêntrica. Não admite o prazer sexual que não esteja associado à 

reprodução (no caso, à penetração peniana). E é, inclusive por isso, capaz de 

compreender muito mais facilmente a relação homossexual entre homens do 

que entre mulheres. Essa invisibilidade lésbica – que não é só, mas é também 

no âmbito sexual –, no meio de uma sociedade patriarcal e machista, na 

conjuntura real de uma França polarizada entre o reconhecimento ou não 

dos direitos civis a casais homoafetivos é o ponto fundamental de onde 

devemos partir para uma crítica de “Azul...” 

 

A marca ultrarrealista do diretor faz de “Azul...” algo muito para além de um 

clichê 

Abdellatif Kechiche, o diretor franco-tunisiano, adaptou o roteiro do filme da 

obra “Le bleu est une couleur chaude (2010)”, um romance gráfico da 

quadrinista francesa Julie Maroh (que já está traduzido em português pela 

Martins Fontes). Julie Maroh, diferente do diretor e das atrizes 

protagonistas, é lésbica e ativista pelos direitos dxs homossexuais. Kechiche, 

por sua vez, é famoso pelos seus filmes que retratam as diferenças culturais 

entre a Europa e a África, abordando as relações xenófobas e racistas dos 

países imperialistas para com os imigrantes de suas ex-colônias (ver "Vênus 

Negra"). 

 

Além dessa abordagem crítica da sociedade, Kachiche tem a preocupação de 

ressaltar da maneira mais verossímil possível a história que tenta contar. É, 

ao mesmo tempo, belo e desconcertante partilharmos com Adèle toda a sua 

vida, nos seus mais finos detalhes. Com closes no rosto, boca, olhos e partes 



íntimas, acompanhamos seu almoço, sua aula, seu sono, seus sonhos 

eróticos e seu sexo. As sequências longas – de acordo com o Diretor, muitas 

vezes com a câmera sendo ligada sem o conhecimento da atriz – visavam (e 

conseguiram) tornar o longa o mais natural possível e de fato constranger o 

espectador a acompanhar, refletir e, tão introspectivamente quanto a 

personagem, sentir cada ato sensível de Adèle. Dentro dessa perspectiva de 

veracidade, Kechiche buscou retratar o amadurecimento íntimo de uma 

jovem dentro dessa sociedade e enfrentando as contradições que os rumos 

desse amadurecimento, no âmbito sexual, geravam na sua psique; 

apresentou as contradições e dilemas reais enfrentados nessa sociedade por 

aquelxs que decidem desenvolver seus desejos sexuais por fora da 

normatividade, e concluiu esses enfrentamentos e as saídas como 

naturalmente eles se desenrolariam na sociedade atual. 

 

Com sua técnica e táticas de filmagem, Kechiche conseguiu passar uma 

naturalidade das relações e do cotidiano inimagináveis. Além de fazer com 

que o espectador despertasse por Adèle uma relação vouyerista que vai para 

além da questão sexual, mas um vouyerismo íntimo e cúmplice, que se sente 

parte do drama e das contradições da própria vida de Adèle. 

 

A visibilidade não-objetificada da sexualidade feminina 

Mesmo com várias cenas e questões a abarcar, “Azul...” entra pra crítica com 

a marcante e estendida sequência da cena de sexo entre Emma e Adèle. 

 

É a primeira vez que a relação sexual entre duas mulheres é retratada de 

uma maneira natural e não-fetichizada nas telas do cinema. A única indústria 

cinematográfica que comumente retrata o sexo entre duas mulheres é a 

pornográfica. Esta não visa com isso naturalizar as relações homoafetivas 

entre mulheres, muito pelo contrário, visa reforçar a subjetividade machista 

que permeia a sociedade acerca do direito dos homens sobre as mulheres a 

partir da objetificação das mesmas. O sexo entre duas mulheres encenado 

pela indústria pornográfica é feito para deleite do público masculino, não 

expressa a sexualidade feminina, mas vulgariza a sexualidade da mulher em 

prol do prazer sexual do telespectador homem. 

 

Em “Azul...”, o diretor utiliza de 8 minutos do longa para questionar 

profundamente a compreensão do sexo dentro de uma sociedade patriarcal, 



heteronormativa e falocêntrica. O tradicional “sexo bate-estaca” reproduzido 

não só pelas indústrias pornográficas, mas por todos os meios socioculturais 

nos ‘educam’ desde criança sobre as possibilidades de prazer sexual. Toda 

essa educação é voltada a limitar o prazer sexual ao ato de penetração/ ser 

penetrado, o tradicional “sexo bate-estaca” parece ser a única forma de 

obtenção total do prazer (muitos psicanalistas e sexólogos também 

reproduzem e retroalimentam essa compreensão), o resto são ‘preliminares’. 

Essa limitação do prazer sexual tem um objetivo de fundo que é mantê-lo 

relacionado às possibilidades de reprodução. Kechiche (que não produziu 

uma sequência estendida de tal cena à toa), conseguiu trazer a sexualidade 

feminina a superfície, de maneira escancarada, dando um tapa na cara da 

sociedade heteronormativa falocêntrica e mostrando que o prazer pode 

abarcar a penetração, mas não se limita a ela e se encontra principalmente 

no contato entre os corpos, no cheiro, no gosto, no calor que a troca entre 

duas ou mais pessoas pode proporcionar. 

 

Essa cena de sexo, como era de se esperar, não apenas gerou várias críticas, 

mas abriu uma polêmica entre uma das atrizes e o diretor. Léa Seydoux 

(Emma), filha do bilionário presidente da maior empresa cinematográfica da 

França (Pathé), após o recebimento do Palma de Ouro em Cannes deu 

diversas entrevistas em que denuncia Kechiche por causar constrangimento 

e desconforto nas atrizes com sua forma de dirigir as cenas, com longas 

tomadas, pouco ou nenhum acesso ao script para as atrizes, falta de 

direcionamento e preparo. Essas denúncias geraram na imprensa 

internacional um alvoroço e algumas críticas um tanto sensacionalistas 

chegaram a comparar a hipótese de que Kechiche tenha feito com Adèle e 

Léa o mesmo que Bertolucci fez com Maria Schneider n’O ultimo tango em 

Paris, na famosa cena da manteiga (Bertolucci assumiu que, junto de Marlon 

Brando, não avisou Schneider do conjunto da cena, pois buscava extrair da 

atriz uma resposta realista de uma jovem mulher e não de uma personagem; 

Schneider diz ter se sentido violentada e que suas lágrimas n’O.. tango... 

foram verdadeiras lágrimas de humilhação). 

 

Kechiche é conhecido por explorar seus atores, em todas as suas obras, ao 

extremo do seu esforço físico e emocional. Ele tem uma forma própria de 

dirigir, e assume que não passar todo o roteiro para as atrizes, não 

direcionar, nem preparar as cenas antes, ligar a câmera sem que a atriz saiba 



o momento, etc... fazem parte da sua técnica de conseguir uma obra o mais 

realista possível. Adèle diz que “ele queria que a gente vivesse o papel. Foi 

uma experiência ultrarrealista. Sou como irmã de Léa então as cenas de sexo 

não teriam sido difíceis de fazer, não fosse o perfeccionismo de 

Kechiche.”Kechiche diz ter feito tudo em nome da arte e da busca sincera do 

ser e que não explorou nem as atrizes nem o lesbianismo. Acusa Léa de estar 

procurando status após ter sido ofuscada por Adèle e relaciona essa postura 

de Léa com sua origem de classe em contraposição a origem do diretor. 

 

Impossível dizer, ou julgar, se houve exagero por parte do diretor ou não, o 

que podemos afirmar com toda a certeza é que, dentro de uma sociedade 

machista é possível tanto que Kechiche tenha utilizado da inexperiência de 

Adéle (no início das filmagens ela tinha 18 anos) e estabelecido um tácito 

‘pacto’ que permitiu a exigência de uma doação da atriz superior ao 

normalmente aceitável; como também é possível que o realismo das cenas 

de sexo apresentadas possam ter constrangido a própria atriz (que se 

identifica enquanto heterossexual) e levado a essa atitude defensista ao se 

ver exposta na tela como segunda protagonista de uma obra que vai para 

além dos limites éticos e morais que constroem a nossa própria sociedade 

heteronormativa. 

 

Enfim, dessa polêmica, podemos apenas dizer que por trás das câmeras e das 

personagens existem pessoas, trabalhadorxs e artistas, e por isso, nem tudo 

é permitido por uma boa arte, assim como também reconhecer que dentro 

do mundo da arte, o ego muitas vezes fala mais alto, e a encenação as vezes 

supera as personagens e nem tudo que é dito e feito é verdadeiro somente 

por estar fora das telas. Para superar esse problema Lars Von Trier contratou 

atores do cinema pornográfico para fazer as cenas explícitas de sexo em 

Ninfomaníaca. Conservador ou não. Adaptado ou não. Já nos dá, no mínimo, 

mais um bom motivo para assistirmos ao seu novo filme. 

 

As contradições de classe na França 

Mantendo o padrão de traçar um retrato social nos seus filmes através da 

captação dos eventos e das tensões da vida cotidiana, Kechiche desenvolve o 

relacionamento de Emma e Adèle centrado na contradição de classe entre as 

duas. Emma, filha da classe média cult francesa, cujo pai era artista plástico e 

o padrasto um grande chef - amante da gastronomia -, cursa Bellas Artes e é 



artista plástica. Suas referências culturais, gostos alimentícios e ideias 

filosóficas são fruto do meio social privilegiado no qual cresceu. Sua família é 

acostumada a viver de hobby, como fica explícito no diálogo em que Emma 

insiste e não entende o porquê de Adèle não querer se tornar escritora. Ou 

mesmo na janta em família, com os país de Emma, no qual estes ficam 

visivelmente em piedade quando Adèle diz querer ser professora de 

primário. 

Adèle mora no subúrbio de Paris, estuda e tem como objetivo trabalhar logo 

cedo. Seus diálogos sobre o futuro retomam de maneira sutil à crise 

econômica, ela diz muito sobre a falta de perspectiva e da dificuldade de 

conseguir um trabalho. Possui muitos amigos negros, supostamente 

imigrantes – como fica evidente no seu aniversário –, diferente de Emma, 

que possui somente amigos brancos e cultos. Sua família está acostumada a 

trabalhar e não entende, no jantar com Emma, quando esta diz que será uma 

artista e perguntam, visivelmente preocupados com o futuro de Emma, se o 

marido dela tem emprego, ao que ficam aliviados quando ela mente dizendo 

que ele é comerciante. 

 

Todas essas diferenças socioculturais e contradições se cruzam no 

relacionamento das duas. A mais evidente e que poderia ter sido mais 

abordada por Kechiche é a própria forma como as duas entendem a sua 

sexualidade. Enquanto Emma tem a possibilidade de viver sua sexualidade 

mais aberta, tanto entre amigos como em família e pode optar por assumir 

uma identidade sexual (o que inclusive é bom para o seu próprio hobby e 

trabalho de artista plástica e faz da sua homossexualidade uma questão 

central na sua vida), Adèle inscreve sua sexualidade muito mais na sua 

intimidade, tendo uma outra vivência com a sua própria homoafetividade. 

Não assumir uma identidade sexual é necessário para manter sua relação em 

família e para manter, principalmente, seu trabalho – educadora infantil. 

Outro ponto interessante é a diferença entre a participação de Adèle, 

enquanto secundarista, no ato político, mostrando que suas posições 

políticas de criticidade e mudança se inserem mais prioritariamente na sua 

vida, e a sua participação posterior, junto - e por via - de Emma, na festiva 

parada gay, espaço público prioritário de expressão de Emma. Assim, 

Kechiche busca problematizar as tensões que o encontro de duas pessoas 

oriundas de diferentes meios pode trazer à tona, expondo conflitos normais 

vivenciados pelas pessoas quando estas percebem que não compartilham as 



mesmas construções sociais. 

 

O relacionamento de Emma e Adèle: da curiosidade à dependência à ruptura 

Passamos no filme pela fase de afloramento da sexualidade de Adèle. 

Entramos em seu sonho e compartilhamos seus desejos íntimos por aquela 

moça de cabelos azuis com quem ela cruzara na rua. Vamos pra cama com 

ela e um dos rapazes mais cobiçados da escola. Sentimos com ela as dúvidas 

e confusões de não se sentir realizada no sexo com o homem como se 

sentira nos sonhos noturnos com aquela mulher. Temos nosso beijo roubado 

por meio da boca de Adèle pela curiosidade da sua amiga e sofremos com ela 

o primeiro drama e rejeição devido ao seu desejo sexual dentro de uma 

sociedade sexualmente limitada. 

 

Ingressamos com Adèle no mundo lésbico. O gueto no qual a sociedade 

heteronormativa relega aos homossexuais o direito ao usufruto do seu 

prazer e desejo que extrapolem os limites socialmente aceitos para a 

sexualidade. O local onde, nem por isso, deixam de se reproduzir todos os 

padrões e normas dessa sociedade heteropatriarcal e que Kechiche retrata 

sem muitos rodeios: um bar lésbico, com mulheres experientes, que já 

tiveram distintas relações e contradições com sua sexualidade e que 

afirmam, seja ofensivamente, seja por necessidade defensiva frente à 

sociedade, sua identidade sexual. Essas mulheres destoam de Adèle, jovem, 

inexperiente, curiosa, descobrindo que sua sexualidade pode extrapolar os 

limites da educação e moral mesquinha com a qual foi construída e que 

desperta nas demais mulheres do bar um desejo sexual, retratado no filme o 

mais conforme a realidade possível: atração, ‘xaveco’ e ‘ofensiva’ dentro dos 

padrões sócio-normativos. 

 

A partir do encontro com Emma e da cena ilustrativa do preconceito no 

enfrentamento com as amigas, vemos no relacionamento das duas se 

desenvolver e se enfrentar paulatinamente as contradições de classe, as 

aspirações de vida e as concepções de mundo e futuro de cada uma. A 

realização de Adèle – seu hobby, por assim dizer – se dá no amparo, cuidado 

e carinho que ela tem por Emma. Essa relação se aprofunda em uma 

dependência e submissão que se apoia sobretudo na imaturidade de Adèle, 

na sua visão suburbana limitada de mundo e na pequena expectativa de 

futuro (aspira trabalhar, deseja ter filhos e ter um relacionamento para o 



qual possa se dedicar). Em contraposição, Emma já é madura, tem como 

realização de vida as artes, e, não tendo uma relação de dependência, 

desenvolve por Adèle uma relação de pose, vê em Adèle sua musa 

inspiradora, mas possui perspectivas de mundo maiores do que aquilo que é 

restrito ao núcleo familiar – trabalho, filhos e esposa. 

 

Essas diferentes visões de mundo e contradições vão se exacerbando e 

entrando cada vez mais em choque. A ausência de Emma devido às artes, sua 

ligação com a colega de trabalho (com a qual vai terminar se relacionando e 

pela qual Adèle já apresentava ciúmes), nos mergulha, junto de Adèle, na sua 

solidão e busca de novos prazeres, que ela encontra nos carinhos de seu 

colega de trabalho. A explosão de Emma ao descobrir o relacionamento de 

Adèle não está por fora da realidade de qualquer relacionamento sexual que 

se constrói dentro dessa sociedade castradora e proprietária. Os 

relacionamentos homoafetivos não são revolucionários por subverterem a 

normatividade heteroreprodutora, na grande maioria dos casos, inclusive, 

reproduzem os padrões sociais e toda a miséria dos relacionamentos entre 

pessoas dentro da sociedade capitalista: competitividade, insegurança, 

posse, ganância, ostentação, individualismo, egoísmo, ciúme, etc... 

 

No caso da relação entre duas mulheres chega a ser ainda mais conservador 

do que entre dois homens. Além da dupla dose do machismo e da 

invisibilidade que as lésbicas sofrem, existe toda a carga de educação 

durante os primeiros anos de vida que constroem os sujeitos e as 

subjetividades de cada gênero, trazendo para as mulheres maiores 

contradições na superação das normas sociais. Inclusive, podemos supor que 

a explosão de Emma seria outra caso Adéle estivesse saindo com uma 

mulher e não com um homem. Os xingamentos expressam o asco de Emma 

ao pensar na possibilidade de Adéle sentir prazer com um homem. 

 

Por que azul é a cor mais quente?  

Transformar a critica a realidade como se dão os relacionamentos – inclusive 

os homossexuais – dentro de nossa sociedade, em uma crítica ao filme que 

expressa essa realidade, é um tanto desproporcional. O realismo aplicado 

pelo diretor se mostra bastante dentro das relações sociais estabelecidas e 

ele consegue trazer o foco de um relacionamento lésbico no seu mais cru 

destrinchamento e contradições, tanto no seu íntimo quanto na sua 



expressão pública, no seio familiar e no âmbito social. Criticá-lo por não 

problematizar o relacionamento heteronormativo quando esse não era 

realmente o intuito do longa, não parece cabível. Porém, mesmo nesse 

ponto, o diretor não deixa por menos e, de maneira discreta e poética, 

problematiza o relacionamento de Emma e Adèle. 

O longa trata claramente de dois momentos bem distintos da vida da 

protagonista. O primeiro momento é o de descobertas e o nascimento de um 

romance. O segundo, já dentro do romance, desenvolve as contradições, as 

diferenças, os modos de vida incompatíveis de cada uma até a ruptura do 

romance. Para a maioria dos espectadores, o azul de que trata o título do 

filme e da obra se refere à cor do cabelo de Emma. Na verdade a cor azul 

representa Adèle. As cores que Adèle usa, o cenário que a envolve no início 

do filme até o início do seu relacionamento com Emma, é o azul. Azul não é 

apenas o cabelo de Emma, azul representa a cor da vida de Adèle. Durante o 

relacionamento com Emma o azul some da cena – inclusive do cabelo de 

Emma – mas também da vida de Adèle. Aquela vida dinâmica, sentida, 

emotiva, cheia de descobertas, prazeres, ansiedade e expectativas se cruza 

com a vida de Emma, e nesse relacionamento todo o azul da vida de Adèle se 

perde, das duas roupas, do cenário, do plano de fundo das filmagens... e se 

torna apenas imagem capturada para as pinturas estáticas dos quadros de 

Emma. 

 

Esse azul somente volta a aparecer após a conclusão da dura – e magnífica – 

cena do reencontro de Adèle e Emma em um café. Não é por acaso que, 

quando Adéle resolve ver a exposição de Emma, ela vai com um belo e longo 

vestido azul, e encontra a atual companheira e musa inspiradora de Emma, 

de vermelho. Nessa cena genial ouvem-se de fundo os comentários do 

marchand analisando as obras de Emma, o antes (azul – representação de 

Adéle) e o depois (vermelho). Os comentários do artista plástico dizem 

respeito não apenas a obra de Emma, mas ao próprio espírito e subjetividade 

de Adèle. E, por meio desse poético jogo de cores, Kerchiche explora muito 

bem o momento em que Adèle, em azul, irradia e queima de descobertas e 

anseios, e no incolor, o momento em que Adéle se apaga no relacionamento 

heteronormativo com Emma. Voltando, após a ruptura, madura enquanto 

mulher, a reacender no fogo azul que arde e queima como a chama de um 

maçarico! 


