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Janeiro, para onde Kátia se desloca a fim 
de participar de um seminário LGBT.
Sendo uma pessoa acostumada à expo-
sição pública, Kátia exerce pleno domínio 
das cenas com sua presença carismática, 
gestos soltos e falas descontraídas que 
proporcionam situações de humor. Esse 
domínio de cena não se limita à sua per-
formance diante da câmera, mas se es-
tende a decisões de filmagem que, nor-
malmente, seriam reservadas à direção do 
filme. Em um dos vários bons momentos 
do documentário, Kátia solicita à equipe 
que faça uma tomada dela descendo a 
escada de uma repartição. A solicitação 
é atendida por Karla Holanda, abrindo a 
oportunidade para que Kátia assuma seu 
jogo de encenação para a câmera.
Outra das situações curiosas fica por 
conta de reações inusitadas geradas pela 
presença da câmera que acompanha Ká-
tia a caminhar pelas ruas do Centro co-
mercial do Rio de Janeiro. Em um primeiro 
momento, a câmera atua como elemento 
intimidador, como no caso da vendedora 
de uma das lojas frequentadas por Kátia 
que se mostra constrangida pelo fato de 
estar sendo filmada. No decorrer da se-
quência, a câmera atuará como elemento 

“Kátia” é o primeiro longa-
metragem da professora do 
curso de Cinema e Audiovisual 

da UFJF e cineasta com experiência em 
documentário, Karla Holanda. O filme 
retrata o cotidiano de Kátia Tapety, 
primeira travesti eleita para cargo político 
no Brasil, tendo sido vereadora, por três 
mandatos, e vice-prefeita de Colônia, 
cidade de oito mil habitantes do Piauí.
É um documentário biográfico que não se 
prende a uma reconstituição cronológica 
da vida de Kátia, mas opta, acertadamen-
te, por um recorte em que a personagem 
Kátia é aquela que nasce da relação esta-
belecida com a documentarista, Karla Ho-
landa, ao longo de 20 dias de filmagem. 
Com isso, o documentário valoriza mais 
as situações de encontro não só entre Ká-
tia e os que fazem parte de seus ambien-
tes de convívio, mas também entre Kátia 
e a equipe do filme. Nesse corpo a corpo 
estabelecido por Karla com Kátia Tapety, 
vamos acompanhá-la em situações vivi-
das em locais diversos, desde seu duro 
dia a dia na paisagem rural do sertão do 
Piauí, às ruas e repartições de Oeiras e 
Colônia, na qual transita com desenvoltu-
ra, chegando à cidade grande do Rio de 
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catalisador de manifestações inflamadas, 
e um tanto demagógicas, como a de um 
comerciante que aproveita seu momen-
to máximo de exposição midiática para 
fazer aquele velho discurso de quem não 
gosta de políticos, abrindo uma exceção 
à Kátia. A graça maior da cena fica reser-
vada para o final, quando vemos, ao fun-
do do quadro em que Kátia ocupa po-
sição central, o comerciante manifestar 
preocupação com a repercussão do que 
acabara de dizer, demonstrando ciência 
do registro fílmico.
Contando com um primoroso trabalho 
de fotografia, a cargo de Jane Mala-
quias, o documentário articula bem sua 
estrutura, ao longo de 74 minutos, sem, 
em nenhum momento, perder seu foco 
de interesse. Trata-se de um filme sobre 
Kátia Tapety. Com isso, o filme passa ao 
largo das armadilhas reflexivas vistas em 
muitos dos documentários brasileiros 
que, paradoxalmente, insistem em tra-
tar o Documentário como um problema 
sem solução. “Kátia”, o filme, prefere se-
guir o caminho inverso ao reafirmar que 
sim, o Documentário é possível.

ciNEMa

O filme é um documentário 
biográfico que não se prende 
a uma restituição cronológica 
da vida de Kátia
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