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RESUMO 

 

GUEDES, Jefferson Gomes Teixeira. Práticas sexuais, Hollywood e imagens da 

América nos anos 80: (re)construções fílmicas do sexo pós contracultura. 2022. 281 f. 

Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

O presente trabalho procurou analisar como as práticas sexuais foram construídas e 

reconstruídas pelo cinema hollywoodiano da década de 1980, momento consecutivo ao 

fenômeno da revolução sexual que marcou os anos 60 e 70 nos Estados Unidos e na 

Europa. Tendo como objetos de estudo os filmes Gigolô Americano (1980), Vestida para 

Matar (1980) e 9½ Semanas de Amor (1986), a pesquisa mobilizou um repertório 

analítico baseado na obra de Pierre Sorlin para investigar formas como as personagens 

lidaram com o sexo dentro de cada universo fílmico, e como tais maneiras de praticar 

sexo contribuíram para a produção e difusão de possíveis imagens da América. 

 

Palavras-chave: Práticas sexuais. Cinema hollywoodiano anos 80. Individualismo 

narcísico. Nova direita. Neoliberalismo. Retrotopia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GUEDES, Jefferson Gomes Teixeira. Sexual practices, Hollywood and America’s 

images in the 80’s: representations of sex after 60’s and 70’s counterculture. 2022.        

281 f. Thesis (PhD) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

This thesis sought to analyze how sexual practices were organized in Hollywood cinema 

in the 1980s, a period that succeed the 1960s and 1970s sexual revolution in the United 

States and Europe. Having the movies American Gigolo (1980), Dressed to Kill (1980) 

and 9½ Weeks (1986) as objects of study, the research mobilized an analytical paradigm 

based on the work of Pierre Sorlin to investigate the ways in which the characters dealt 

with sex within each film material, and how such ways of having sex contributed to the 

production and dissemination of possible images of America. 

 

Keywords: Sexual practices. Hollywood cinema of 80s. Narcissistic individualism. New 

right. Neoliberalism. Retrotopia.  
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INTRODUÇÃO  

 

FAZER SEXO é algo instintivo: a gente já nasce sabendo. No 

entanto, assim como tudo na vida, praticar leva ao aprimoramento e 

perfeição. Não só isso, mas a experiência pode ser tremendamente 

melhorada uma vez que você obtém o domínio de certas técnicas. É 

bem verdade que, com o tempo, você ia acabar adquirindo esses 

conhecimentos de uma forma ou de outra. Mas, por que não pular 

algumas casas e aprendê-los agora mesmo?1. 

 

Afirmações como essa grassam pela internet e podem ser facilmente detectadas 

no vocabulário corrente dos mais variados palcos sociais2, fomentando a impressão de 

que, à primeira vista, o sexo parece algo trivial, elementar, associado à natureza instintiva. 

E a reverberação dessa naturalização do sexo como algo imanente aos seres humanos não 

é um atributo exclusivo do senso comum estampado nos calendários do século XXI, mas 

já é possível identificá-la até mesmo em obras de estatuto científico no correr do século 

XIX, cujos esforços eram os de codificar padrões de “normalidade” e 

“perversões/patologias” sexuais. Já na abertura da célebre obra Psychopathia Sexualis, 

Richard Von Krafft-Ebing declara que “A propagação da espécie humana não está 

comprometida com acidentes ou com os caprichos do indivíduo, mas é garantida por 

instintos naturais que, com força e poder avassaladores, exige realização”3. 

A esse tipo de formulação teórica, que segundo Gayle Rubin tem dominado por 

mais de um século a medicina, a psiquiatria e a psicologia, denomina-se essencialismo 

sexual, entendendo-a como “[...] a idéia de que o sexo é uma força natural que existe 

anteriormente à vida social e que molda as instituições. O essencialismo sexual é 

incorporado no saber popular das sociedades ocidentais, as quais consideram o sexo como 

 
1 BOLSA DE MULHER: Como Fazer Sexo? 10 melhores dicas para arrasar na cama. Disponível em: 

http://www.bolsademulher.com/sexo/como-fazer-sexo-10-melhores-dicas-para-arrasar-na-cama Acesso 

em: 01 dez. 2017. 
2 Foi empregada a noção de palco social tal como discutida pela perspectiva teatral de Erving Goffman. 

Para o autor, os indivíduos são personagens que representam diferentes papéis nas interações face a face 

com os papéis projetados por outros atores sociais nos mais variados palcos, buscando dirigir e regular as 

impressões que são formadas a seu respeito e as coisas que eles podem ou não fazer enquanto atuam uns 

diante dos outros. Cf. GOFFMAN, Erving. Representação do Eu na Vida Cotidiana. RJ: Vozes, 1975, 

p. 7. 
3 KRAFFT-EBING, Richard Von. Psychopathia Sexualis. Philadelphia: The F. A. David Company 

Publishers, F. F. Rebman, 1894, p. 1. 

http://www.bolsademulher.com/sexo/como-fazer-sexo-10-melhores-dicas-para-arrasar-na-cama
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eternamente imutável, a-social e transhistórico”4, tornando-se mera replicação do 

funcionamento mecânico dos corpos. 

Mas, ao contrário do que essa concepção incita crer, o sexo pode ser qualificado 

como um fenômeno mais complexo, repleto de práticas ritualísticas, linguajares, 

regulações e toda sorte de signos sociais que só se tornam inteligíveis quando analisados 

à luz de determinados contextos históricos. Como indicado por Michel Bozon: 

 

Ele [ponto de vista sociológico] mostra que a construção social tem um 

papel central na elaboração da sexualidade humana. Enquanto a 

programação biológica continua sendo predominante na sexualidade 

animal, os homens, como “animais desnaturados” que se tornaram, já 

não sabem mais se comportar sexualmente por instinto. Eles não só 

necessitam de um aprendizado social para saber de que maneira, quando 

e com quem agir sexualmente, como não conseguem agir sem dar um 

sentido aos seus atos. E, como construção social, a sexualidade humana 

implica, de maneira inevitável, a coordenação de uma atividade mental 

com uma atividade corporal, aprendidas ambas através da cultura. A 

sexualidade humana não é um dado da natureza [...] Histórica, sexual e 

socialmente, os próprios limites do sexual são movediços5. 

 

Pode-se depreender dessa afirmação que “[...] nossa sexualidade é diferente da 

dos outros mamíferos justamente porque os humanos se desejam sem que tenha que ser a 

hora em que a fêmea é fecunda. Ou seja, nossa sexualidade é uma aventura cultural: não 

transamos com buracos ou protuberâncias, transamos com pensamentos, sonhos, ficções, 

antecipações narrativas”6. Por isso, o comportamento sexual humano foi explorado como 

uma atividade sui generis, envolvendo uma gama múltipla de condições e motivações 

políticas, religiosas, econômicas e históricas que podem ser percebidas de formas diversas 

por diferentes indivíduos encerrados em cenários culturais distintos7. 

 
4 RUBIN, Gayle. Pensando o Sexo: notas para uma teoria radical das políticas de sexualidade, pp. 11-12. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/1229/rubin_pensando_o_sexo.pdf?sequence=1 

Acesso em: 01 dez. 2017. 
5 BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade. RJ: FGV, 2004, pp. 13-14 (interpolações nossas). 
6 CALLIGARIS, Contardo. A Segunda Revolução Sexual, Folha de São Paulo, 11 dez. 2014, Colunistas, 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2014/12/1560355-a-segunda-

revolucao-sexual.shtml Acesso em: 05 dez. 2018. 
7 Cf. LAUMANN, Edward O., GAGNON, John H., MICHAEL, Robert T. and MICHAELS, Stuart. The 

Social Organization of Sexuality: sexual practices in the united states. Chicago: The University Chicago 

of Press, 2000, p. 3. 

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/1229/rubin_pensando_o_sexo.pdf?sequence=1
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2014/12/1560355-a-segunda-revolucao-sexual.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalligaris/2014/12/1560355-a-segunda-revolucao-sexual.shtml
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Embora a investigação se associe a uma perspectiva construtivista sobre a 

sexualidade8, deve-se frisar que “[...] uma leitura cuidadosa dos textos construtivistas 

mostra que seus atores têm opiniões distintas sobre o que poderia ser construído, 

incluindo de forma variada atos sexuais, identidades sexuais, comunidades sexuais, a 

direção do interesse erótico (escolha do objeto) e o próprio desejo”9. Tendo essa distinção 

básica no horizonte, o intuito da tese foi concentrar a análise, grosso modo, em torno das 

práticas sexuais, mas sem que outros temas ligados à discussão, como identidade de 

gênero, fossem negligenciados. 

Práticas sexuais, tal como concebido, não se restringe à mera execução do coito, 

identificado principalmente na penetração genital10. A seleção do conceito se deu por sua 

abrangente capacidade de englobar uma série de fenômenos que varia desde carícias tidas 

como preliminares (felação, cunilíngua, onanismo) e fetiches11, até rituais de sedução, 

insinuações, flertes e diálogos com conotação sexual, permitindo fitar o sexo até mesmo 

onde ele não se desnuda por inteiro num primeiro olhar menos atento. Deve-se reforçar o 

argumento de que tais práticas foram contextualizadas, tendo em vista que algumas são 

consideradas sexuais dentro de certos universos sociais, e em outros, não, como o ato de 

sugar os seios femininos que, de acordo com Edgar Gregersen, não são considerados 

especialmente eróticos em determinadas culturas, mas vistos principalmente como fonte 

de alimento dos bebês, como era o caso dos índios Navaho, ao contrário dos Marquesans 

e dos Kgatla-Tswana do sul da África, que reconhecem a sucção e os beijos nos seios 

 
8 As perspectivas construtivistas, que despontaram em meados dos anos 70, concebem a sexualidade como 

uma construção social, ao contrário do essencialismo sexual. Cf. VANCE, Carole S. A Antropologia 

Redescobre a Sexualidade: um comentário teórico. Physis, Revista de Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, pp. 7-32, 

1995. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/physis/a/gSFcxvBJCrLb5qLJMxpTpCS/?lang=pt&format=pdf  Acesso em: 12 

nov. 2017, pp. 17-18. 
9 VANCE, Carole S. A Antropologia Redescobre a Sexualidade: um comentário teórico. Physis, Revista 

de Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, pp. 7-32, 1995. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/physis/a/gSFcxvBJCrLb5qLJMxpTpCS/?lang=pt&format=pdf  Acesso em: 12 

nov. 2017, p. 16. 
10 Coito, especificamente, “[...] refere-se ao ato de inserir o pênis na vagina. [...] É também comumente 

usado para descrever a inserção do pênis em qualquer cavidade ou dobra corpórea, de modo que 

encontremos expressões como coito anal (colocação do pênis no reto), coito interfemoral (colocação do 

pênis entre as coxas da parceira) ou coito intermamário (prender o pênis entre os seios)”. GREGERSEN, 

Edgar. Práticas Sexuais: a história da sexualidade humana. SP: Roca, 1983, p. 52. 
11 O fetiche é definido como um interesse sexual que não se reduz aos órgãos sexuais, estendendo-se a 

objetos inanimados e demais partes não genitais do corpo. Cf. FETISH. In: DICTIONARY Cambridge. 

Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/fetish  Acesso em: 29 abr. 2020. 

https://www.scielo.br/j/physis/a/gSFcxvBJCrLb5qLJMxpTpCS/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/physis/a/gSFcxvBJCrLb5qLJMxpTpCS/?lang=pt&format=pdf
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/fetish
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como uma carícia preliminar padronizada (entre os primeiros para excitar as mulheres, e 

os últimos, aparentemente, um gesto de excitação masculina)12. 

Partindo da premissa de que para se compreender o fenômeno sexual é 

incontornável contextualizá-lo levando em consideração uma série de determinações 

sociais, desponta a indagação norteadora da tese: como as práticas sexuais foram 

filmicamente (re)construídas na década de 1980? E como elas contribuíram para a 

composição de possíveis imagens da América13? Ao vincular o sexo a concepções de 

identidade em torno da nação (construções que dizem respeito ao sentimento de 

pertencimento a uma coletividade específica14), entendeu-se ser possível analisar práticas 

sexuais operando como padrões normativos capazes de delimitar as fronteiras discursivas 

entre “normalidade” e “patologia” e, com isso, apreender formas sob as quais o cinema 

hollywoodiano dos anos 80 poderia suscitar modelos particulares de caracterizações da 

América dentro de um vasto terreno de disputa simbólica. Se, como Michael Ryan 

apontou, era possível esboçar um formato cultural de identidade nacional assentado nos 

filmes de guerra, que projetavam representações da nação como uma potência bélica15, o 

objetivo aqui foi traçar um percurso analítico diverso, cujo esforço foi examinar a 

produção de imagens idealizadas de uma presumível nacionalidade estadunidense a partir 

de personagens que poderiam adquirir o estatuto de incluídas/pertencentes, ou 

“mereceriam” o rótulo de excluídas/desviantes com base na maneira como praticavam 

sexo. 

Instaurar os anos 80 como recorte da pesquisa, longe de ser uma periodização 

aleatória, tem como justificativa entender como as construções fílmicas das práticas 

sexuais foram retraduzidas pós-anos 60 e 70, décadas efervescentes no mundo ocidental, 

 
12 Cf. GREGERSEN, Edgar. Práticas Sexuais: a história da sexualidade humana. SP: Roca, 1983, p. 10. 
13 Embora se reconheça que seria mais apropriado empregar a denominação América entre aspas por se ter 

ciência de que a mesma não se restringe aos limites fronteiriços dos Estados Unidos (já que ela também 

pode ser aplicada a todos os demais países do continente americano), optou-se por adotá-la nesse formato, 

sem problematizações, repetindo o padrão utilizado pelos estadunidenses para se autointitularem e se 

expressarem como nação particular, mas deixando patente que se trata de uma escolha deliberada e 

consciente das implicações envolvidas no seu emprego. 
14 A definição da identidade nacional como uma construção tem como base a discussão feita por Benedict 

Anderson, quando o autor indica que toda nação é uma comunidade política imaginada, e é exatamente 

imaginada pelo fato de que até mesmo os membros das mais minúsculas nações jamais conhecerão, 

encontrarão ou sequer ouvirão falar da maioria dos seus companheiros, embora todos tenham em mente a 

imagem viva da comunhão entre eles. Cf. ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões 

sobre a origem e a difusão do nacionalismo. 3.Reimp., SP: Companhia das Letras, 2013, p. 32. 
15 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 194-216. 
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marcadas pela liberação sexual e por agitações sociais, em que a transigência vitoriana 

teria sido desmantelada cada vez mais, os índices de divórcio dispararam e o sexo casual 

seria muito mais corriqueiro do que nunca16. Para Harry Benshoff e Sean Griffin, assim 

como para David Allyn, o termo revolução sexual era empregado para descrever as 

grandes mudanças sociais e culturais referentes ao sexo, gênero e sexualidade que 

ocorreram ao longo da cultura Ocidental durante as décadas de 60 e 70, bem representados 

pela criação da pílula anticoncepcional, pelo desenvolvimento de estudos científicos do 

comportamento sexual (como as pesquisas de Masters e Johnson), pela aceitação da nudez 

e de cenas de sexo mais ou menos explícitas no teatro e no cinema, pela abertura de clubes 

privados para realização de sexo grupal, ou pela popularização do casamento aberto e do 

swing (trocas de parceiros entre casais). Como tal, a revolução sexual estaria 

umbilicalmente ligada à ascensão da contracultura, pois o sexo e a sexualidade eram 

essenciais para muitas das causas sociais pelas quais o “movimento” estava lutando. O 

desejo caminhava no sentido da autonomia, da soberania e da liberdade das pessoas. Uma 

vez que a esfera pessoal foi equacionada à política, num sentido mais lato, passou-se a 

entender que a expansão das liberdades sociais se refletiria nas liberdades individuais, e 

vice-versa. Jovens e hippies começaram a rejeitar os valores da classe média e a hipocrisia 

sexual de gerações anteriores, e recomendavam à nação que se sentissem vontade e lhes 

fazia bem, deveriam experimentar17. 

Há que se destacar que embora as décadas de 60 e 70 sejam aqui trabalhadas 

criando a sensação de comporem um todo coerente e indiscernível, elas não devem ser 

entendidas como um continuum temporal, apresentando nuances que as tornam 

particulares. Como apontado por William Kleinknecht, 

 

[...] a busca por prazer sensorial e liberação pessoal, que para muitos 

daqueles sem conhecimento [unenlightened] tinha sido o ethos 

dominante dos anos 60, preparou o terreno para a “Década do Eu” [“Me 

Decade”] dos anos 70 com ênfase na saúde, no bem-estar pessoal e na 

tranquilidade interior. Os anos 70 foram marcados por uma mudança 

 
16 Para Faramerz Dabhoiwala, discutindo principalmente a Inglaterra, os desdobramentos dessa maior 

liberdade foram potencializados a partir dos anos 60, mas poderiam ser remetidos originariamente ao 

período Iluminista, argumentando que a “[...] a experiência dos últimos cinquenta anos deveria ser vista 

não como um rompimento brusco com o passado, mas sim uma aceleração destas tendências que já estavam 

em curso, e sua expansão cada vez maior para a cultura sexual predominante”. Cf. DABHOIWALA, 

Faramerz. As Origens do Sexo: uma história da primeira revolução sexual. SP: Globo, 2013, s/p. 
17 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 42, p. 319; e Cf. ALLYN, David. Make Love, 

Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 2016, pp. 4-5.  
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das questões públicas para as privadas, dos protestos anti-guerra e 

marchas dos direitos civis para uma Meditação Transcendental, dietas 

macrobióticas, jogging e outros tipos de veículos de auto-satisfação18. 

 

É possível apontar que nesse período teria havido uma espécie de “fim da 

História” em termos de sexualidade. Depois de séculos em que homens e mulheres 

penaram sob o jugo de privações e interditos, as sociedades pós-industriais teriam, 

finalmente, tido livre e desimpedido acesso ao prazer. Pelo menos essa era a doxa 

contemporânea que circulava19. 

Entretanto, o objetivo foi buscar um deslocamento temporal deste contexto, mas 

sem ficar completamente surdo aos possíveis ecos que anunciaram resquícios de 

continuidade, ou mesmo de ruptura, como a epidemia de AIDS na década de 80, que fez 

“[...] reaparecer uma linguagem mais ‘sanitária’ sobre as práticas sexuais, assim como 

discursos sobre os riscos ligados à sexualidade e ao modo de se proteger deles”20. 

Também merece destaque o fato de que em diversas passagens a tese apresentou um 

aparente desacordo lógico à linha cronológica stricto sensu ao incorporar alguns filmes 

do final dos anos 70, e do início dos anos 90, à década de 80 (ou por ter avaliado obras 

do início dos anos 80 como uma extensão dos anos 60 e 70). Porém, esse recurso foi 

adotado pela identificação e reconhecimento da existência de conteúdos significativos 

que o contexto já engendrava, como se perceberá ao longo do texto21. 

Para aprofundar essa ocasião de transição histórica e mudanças sociais, a tese 

investigou as práticas sexuais com um olhar particular, tendo como porta de entrada o 

cinema por compartilhar a idéia de que o exercício de se debruçar sobre produções 

cinematográficas, mais do que simples entretenimento ou mero recurso de ilustração, 

figura como um esforço de compreensão da complexa relação estabelecida entre um filme 

e a sociedade na qual ele foi produzido. Dessa forma, entende-se o cinema como um 

profícuo objeto de análise por considerá-lo um transbordante manancial discursivo, apto 

 
18 KLEINKNECHT, William. The Man Who Sold the World: ronald reagan and the betrayal of main 

street america. NY: Nation Books, 2009, p. XXI (interpolações nossas). 
19 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer, SP. Bertrand, 1999, p. 19. 
20 BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade. RJ: FGV, 2004, p. 148. 
21 Esse processo de análise foi tomado a partir da leitura de Paulo Menezes, cuja pesquisa se propôs a 

estudar o decênio de 1970 e, para dar conta do problema sugerido, o autor recuperou películas que vão 

desde 1967 até 1982 por entender que existiam elementos explicativos dos anos 70 que já se pronunciavam 

no final dos anos 60, ou que se mantiveram no início dos anos 80. Cf. MENEZES, Paulo. À Meia Luz: 

cinema e sexualidade nos anos 70. SP: Editora 34, 2001, p. 11. 
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a produzir representações de práticas sexuais que servirão como veículo de compreensão 

das relações sociais num dado momento histórico, e que ajudaram a constituir (e difundir) 

potenciais imagens sobre a América. 

Howard Becker indica a possibilidade de se construir um conhecimento 

sociológico legítimo por intermédio de fontes pouco usuais nas ciências sociais (como a 

fotografia, o cinema ou o romance literário), afirmando que o fato de “[...] levar em conta 

as maneiras como as pessoas que trabalham em outros campos – artistas visuais, 

romancistas, dramaturgos, fotógrafos e cineastas – e os leigos representam a sociedade 

revelará dimensões analíticas e possibilidades que a ciência social muitas vezes ignorou 

serem úteis em outros aspectos”22. Em certa altura do texto, ele confidencia haver sido 

um ávido leitor de ficção, desde menino e, como a maior parte dos outros leitores de 

histórias, sabia que elas não eram feitas apenas de fantasias, mas que frequentemente 

continham observações que mereciam ser lidas sobre como a sociedade se estruturava e 

funcionava. Obras ficcionais descrevendo sagas de famílias, classes e grupos 

profissionais, produzidas por autores como Honoré de Balzac, Émile Zola, Thomas Mann 

ou Charles Dickens, assim como filmes de Barbara Koppel ou Jean Rouch teriam sido, 

inúmeras vezes, compreendidos como narrativas complexas de uma vida social e seus 

processos constituintes ou por terem dissecado os males que acometiam suas sociedades. 

E Becker conclui dizendo estar interessado em romances, estatísticas, histórias, 

etnografias, fotografias, filmes e qualquer outra forma pela qual pessoas tenham tentado 

contar a outras o que sabem sobre a sua sociedade ou algum outro agrupamento que a 

interesse, produtos de uma atividade que ele chamou de “relatos sobre a sociedade” ou 

“representações da sociedade”23. E é nessa direção que a tese elaborou sua metodologia, 

procurando refletir sociologicamente sobre questões suscitadas pela linguagem 

cinematográfica, pois, nos termos de José de Souza Martins “[...] o humano se dá a ver 

de muitos modos"24, o que inclui até mesmo a possibilidade de se permitir ver onde muitas 

vezes não se é mostrado, já que, como indicado por Pierre Sorlin, uma ausência na tela 

 
22 BECKER, Howard. Falando da Sociedade: ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social. 

RJ: Zahar, 2010, p. 19. 
23 Becker, contudo, não deixa de fazer ressalvas à concepção de que afirmar que essas obras e autores fazem 

“análise social” significaria dizer que é tudo o que fazem, incorrendo na falácia de que tais obras seriam 

“apenas” sociologia sob um disfarce artístico. Em absoluto, pois seus autores teriam pretensões diversas 

(ou para além) da “mera” análise social. Cf. BECKER, Howard. Falando da Sociedade: ensaios sobre as 

diferentes maneiras de representar o social. RJ: Zahar, 2010, pp. 16-21. 
24 MARTINS, José de Souza, ECKERT, Cornelia, NOVAES, Sylvia Caiuby. Apresentação. In: O 

Imaginário e o Poético nas Ciências Sociais. SP: Edusc, 2005, p. 9. 
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do cinema pode tanto resultar do azar, quanto pode muito bem corresponder a uma seleção 

voluntária25, o que alarga o exercício analítico de uma obra, como no caso exemplar dos 

filmes do gênero Western, os quais até a década de 1970 não seria possível identificar, 

em sua vasta maioria, indivíduos negros, “sumiço” que pode instilar reflexões no 

pesquisador e lançar luzes sobre determinadas condições, como as contradições e 

conflitos raciais da sociedade estadunidense no período26. 

É exatamente o desdobramento do discurso cinematográfico no período sugerido 

que a pesquisa se debruçou, mas propondo delimitar o seu escopo à indústria 

hollywoodiana por entender o seu potencial em produzir uma linguagem abrangente e 

heterogênea, posto que “[...] quem faz filmes de Hollywood pretende que eles sejam 

compreendidos por qualquer pessoa (com o diálogo dublado nas línguas apropriadas) no 

mundo inteiro”27. Além de o cinema hollywoodiano apresentar uma linguagem 

suficientemente plástica capaz de atingir escala global (atributo que favorece o 

intercâmbio de estudos e idéias entre especialistas e apreciadores das mais variadas 

nacionalidades), a seleção do cinema mainstream estadunidense também foi motivada 

por sua habilidade em criar ou reproduzir estereotipias, que para Harry Benshoff nada 

mais são do que imagens simplificadas e genéricas, redutoras da diversidade e 

complexidade de quaisquer agrupamentos sociais (muitas vezes com o emprego de 

marcadores depreciativos), disseminando padronizações que correspondem ao grupo 

inteiro na mente dos espectadores28, o que presumivelmente ajuda a rastrear convenções 

capazes de enredar determinadas coletividades, no caso em questão, a produção de 

imagens que caracterizam culturalmente a América. 

A concepção de cinema hollywoodiano foi aqui empregada em referência aos 

filmes produzidos e distribuídos por um conjunto de empresas (Universal, MGM, 20th 

Century-Fox, Paramount, Warner Brothers, Columbia/Tri-Star, dentre outras) sediadas 

em Hollywood, Califórnia, companhias que são reconhecidas como marcas 

cinematográficas ao redor do mundo desde a década de 20, tendo produzido e distribuído 

milhares de filmes que incitaram a crença (principalmente em outros países) de que o 

 
25 Cf. SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 180. 
26 Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 

3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing. 2008, p. 3. 
27 BECKER, Howard. Falando da Sociedade: ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social. 

RJ: Zahar, 2010, p. 71. 
28 Cf. BENSHOFF, Harry. Film and Television Analysis: an introduction to methods, theories, and 

approaches. London: Routledge, 2016, p. 246. 
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cinema hollywoodiano é o cinema estadunidense por natureza29. Para Harry Benshoff, a 

predominância global de Hollywood obscurece seu desenvolvimento histórico, o que 

tende a naturalizar a estrutura e o estilo das suas películas (que passariam a ser vistas 

como senso comum)30. 

No que diz respeito ao processo de investigação fílmica, Pierre Sorlin é um dos 

teóricos que privilegia a análise interna de obras audiovisuais para compreender uma 

sociedade31. Como premissa, estabelece que um filme não deve ser tomado como uma 

duplicação do mundo na tela, mas como uma construção social, ou seja, o resultado de 

um processo que consiste na recriação da “realidade” a partir da seleção (porque alguns 

objetos e não outros) e reorganização das imagens capturadas pela câmera32. Estabelecida 

essa primeira aproximação entre analista e obra, Sorlin propõe alguns conceitos que 

favorecem o apuramento do olhar, iluminando o que buscar num filme e como procedê-

lo. Despontam, então, os conceitos de sistemas relacionais e pontos de fixação. 

O sistema relacional é uma ferramenta analítica que permite ao pesquisador 

compor e estruturar as relações sociais que pretende estudar, a partir da trama e das 

personagens apresentadas, de forma a atribuir sentido ao filme (posto que o significado 

de uma obra não é uma propriedade apreensível de forma definitiva, mas se constrói 

continuamente no enfrentamento do espectador com a mesma), o que possibilita 

investigar como são configurados os conceitos internos dos filmes, como são ordenadas 

as relações de hierarquia e de valores, as redes de intercâmbio e de influência, as formas 

nas quais os indivíduos e/ou os grupos sociais são orquestrados audiovisualmente33, como 

 
29 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 24. 
30 Embora Benshoff estabeleça uma distinção entre filmes independentes (experimentais, avant-garde, 

estrangeiros, documentários) e o cinema hollywoodiano, o próprio autor alerta que tal divisão nem sempre 

é muito clara, já que frequentemente é possível encontrar similaridades e conexões entre os dois “modelos”, 

principalmente no que diz respeito à narratividade. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. 

America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 

2004, pp. 24-25. 
31 Cf. SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977. 
32 Cf. SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 169-170. 
33 Entende-se aqui os diversos elementos sonoros (falas, músicas, ruídos, silêncios), posições e movimentos 

de câmera (plongée, contra-plongée, close, plano-americano, traveling), tipos de montagem (plano-

sequência, profundidade de campo) e todos os demais elementos que suscitam significados na obra. Para 

uma análise mais detalhada desses (e de outros) recursos, ver ARNHEIM, Rudolf. A Arte do Cinema. 

Lisboa: Edições 70, 1957; AUMONT, Jacques e outros. A Estética do Filme. SP: Papirus, Coleção Ofício 

de Arte e Forma, 1995; BARSAM, Richard & MONAHAM, Dave. Looking at Movies: an introduction to 

film. 5th ed. NY: Norton & Company Inc., 2018; BURCH, Noel. A Práxis do Cinema, SP: Perspectiva, 

1992; MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. 2.reimp. SP: Brasiliense, 2009; XAVIER, 

Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3.ed. revista e ampliada, SP: Paz e 

Terra, 2005. 
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se estabelecem os seus conflitos e desafios (sentimental, familiar, político, baseado em 

classes, religiões, raças, gêneros ou imaginários sociais, dentre tantos outros), e em que 

condições se produzem tais enfrentamentos34. No documentário Primárias, Kennedy e a 

Campanha Presidencial de 1960 (Primary, 1960), de Robert Drew, que retrata uma 

disputa política no partido democrata pelas eleições primárias à presidência dos Estados 

Unidos entre Hubert Humphrey e John F. Kennedy, o conceito permitiu destrinchar a 

organização fílmica de uma polarização entre as duas personagens: de um lado, JFK, 

construído com carisma e forte apelo popular, ligado ao universo citadino e com uma 

campanha minuciosamente pensada. Do outro, Humphrey, associado ao setor rural, que 

chega a criar enfado no seu eleitorado, e com uma estrutura de campanha claudicante, 

clivagem esta configurada por uma montagem que concatenava alternadamente as 

sequências de imagens das campanhas de maneira a produzir um choque contrastante 

entre as duas candidaturas, como na cena em que são filmados closes dos apertos mãos 

de Kennedy por seus simpatizantes, que se postavam em longas filas para aguardar o 

cobiçado gesto, seguido pelas imagens em primeiro plano dos pés vacilantes de 

Humphrey tendo de ir atrás de potenciais eleitores para divulgar-se, contraste este que 

serviu para conceituar e realçar filmicamente suas diferenças35. 

Já os pontos de fixação são problemas ou fenômenos que, mesmo não estando 

implicados diretamente no assunto, aparecem regularmente na amostra, se caracterizando 

por alusões, por repetições, por insistência particular da imagem ou por efeito de 

construção, o que permitirá identificar não somente os elementos recorrentes, mas 

também traços que indiquem particularidades no conjunto das obras, pois: 

 

Ao estudar um conjunto de filmes, é possível contentar-se em 

estabelecer a lista das similaridades que aparecem entre diversas 

realizações: tem-se que se concentrar então sobre um objeto que se 

supõe importante, mas que um mesmo se impede definir. Também é 

possível separar as variantes, buscar as relações elementares 

subjacentes nos filmes em que nos concentramos e, ao fazê-lo, colocar 

em evidência os pontos de fixação. O segundo trâmite nos permite ir 

mais longe que o primeiro: revelando o que é comum a várias 

 
34 Cf. SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 203-204. 
35 Cf. GUEDES, Jefferson. Formas de Produção da “Realidade” no Modo de Representação 

Observacional: uma análise do cinema direto norte-americano dos anos 1960 e de filmes brasileiros nos 

anos 2000. Dissertação de Mestrado, FFLCH – USP, 2011, pp. 71-72. 
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realizações, nos dá a maneira de definir a originalidade de cada filme, 

sua parte de fidelidade ao modelo e a maneira em que se separa dele36. 

 

Com isso, Pierre Sorlin acentua a inextinguível tensão entre a convenção e a 

inovação nas narrativas fílmicas, permitindo a um pesquisador ir além dos traços 

característicos que se reproduzem num conjunto de obras específicas (fidelidade) e 

identificar os elementos que as tornam singulares (originalidade). 

Outra questão enfrentada foi a da seleção dos filmes como uma tentativa de 

escapar de uma estéril análise funesiana do conhecimento37. Nesse sentido, Pierre Sorlin 

se apresentou como referência ao fornecer instrumentos para delimitar a amostragem. Um 

dos principais recursos que pode ser retido da sua proposta é o arcabouço teórico que 

permite selecionar um grupo de obras dentro de uma filmografia extensa como a proposta. 

O autor utiliza uma metodologia qualitativa que consiste no estabelecimento de uma 

amostra com o intuito de evitar o que ele denominou de mito da exaustividade. Esse mito 

se funda na citação de um vasto número de filmes, por parte do pesquisador, que resulta 

num estudo sem aprofundamento analítico destes. Ao criticar essa forma de análise, que 

recorre a uma lista interminável de filmes e que acaba produzindo comentários vagos ou 

simples resumos, Sorlin defende uma amostra com um número limitado de películas para 

que o pesquisador possa se aprofundar nos significados aludidos por elas. Além disso, 

aponta a importância de se levar em consideração o contexto histórico em que as obras 

foram produzidas e a diversidade do meio cinematográfico, escolhendo filmes com uma 

ampla gama de diretores, atores e técnicos, o que daria maior abrangência à amostra. 

Com base nas proposições metodológicas sugeridas, o número de filmes foi 

circunscrito em três, realizados na década de 80, tentando encampar grandes produções 

no que toca à questão das práticas sexuais, bem como englobar diferentes diretores, o que 

possibilitou perscrutar uma variedade de enfoques sobre o tema. E coube aos títulos 

Gigolô Americano (American Gigolo, 1980), de Paul Schrader e distribuído pela 

Paramount, Vestida para Matar (Dressed to Kill, 1980), dirigido por Brian de Palma e 

 
36 SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, pp. 200-201. 
37 A inspiração foi o protagonista do conto Ireneo Funes, o memorioso, detentor de uma memória 

prodigiosa, que lembrava tudo de todas as coisas, chegando ao extremo de rememorar um dia inteiro de sua 

vida, o que lhe custou um dia inteiro de atividade mental, o que, ao fim e ao cabo, seria o limite do 

pensamento, tendo em vista que saber tudo significava nada saber dada a incapacidade de escolher entre o 

que lembrar e o que esquecer, ou seja, reter o que é importante e descartar eventos irrelevantes. Cf. 

BORGES, Jorge Luis. Funes the Memorious. In: Labyrinths: selected stories & other writings. New 

Directions Publishing Corporation, 1964, pp. 65-71. 



25 
 

comercializado pela Orion, e 9½ Semanas de Amor (9½ Weeks, 1986) de Adrian Lyne e 

lançado no mercado pela MGM, servirem como parâmetros representativos do que foi 

produzido nos anos 80, buscando esmiuçar, pormenorizadamente, cada uma das três 

produções e colocar em evidência suas especificidades de forma a explicitar os vestígios 

que expressem persistências e/ou descontinuidades na década em análise. Deve-se 

sublinhar que embora as páginas que se desdobrarão daqui em diante possam criar a 

impressão de estarem em descompasso com o método proposto ao invocarem um número 

considerável de filmes, a intenção foi empregá-los como fontes de apoio, obras 

gravitacionais que moldaram um quadro auxiliar de referências e permitiram reiterar 

características ou detectar rastros de originalidade a serem cotejados com os três filmes 

que compõem o eixo central, estes sim dos quais despontaram efetivamente as discussões 

de forma mais sistemática e substantiva, preservando, ao final, o espírito original que 

guiou a metodologia sorlineana. 

Ao discorrer sobre o recorte dos títulos, Sorlin afirma que ele deve ser embasado 

em dois pilares centrais: seleção de filmes que atraíram um grande público e aqueles que 

provocaram debates polêmicos pela crítica. Esses dois critérios de escolha seriam centrais 

por lidarem com objetos que tiveram repercussão e receptividade, já que “[...] uma 

realização que teve um grande público e da qual muito se falou provavelmente terá 

marcado mais profundamente o público do que um filme que ninguém viu”38, fomentando 

um debate com amplitude de olhares diversos e até discrepantes. O fato de explorar 

pluralidades de perspectivas permite perceber como um filme não é um produto fechado 

ou passível de esgotamento. Pelo contrário, está sempre sujeito a novas leituras e 

interpretações geradoras de discussões que muitas vezes exprimem visões conflitantes, 

como foi o caso do longa-metragem Além das Fronteiras do Lar (Up the Sandbox, 1972), 

que para Susan Faludi era uma obra com tons de liberação feminista dos anos 60 e 70, 

enquanto para Michael Ryan foi um ataque aberto aos feminismos desse mesmo 

período39. 

Gigolô Americano teve considerável receptividade do público, o que pode ser 

verificado pelo final de semana que marcou a sua estréia nos Estados Unidos, entre os 

 
38 SORLIN, Pierre. Sociología del Cine. México: Fondo de Cultura Económica, 1977, p. 171. 
39 Cf. FALUDI, Susan. Backlash: the undeclared war against american women. In: ROSS, Steven J. (Ed.). 

Movies and American Society. Malden MA: Blackwell Publishing, 2002, pp. 323-325; e Cf. RYAN, 

Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of contemporary hollywood 

film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 28. 
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dias 1 e 3 de fevereiro de 1980, quando alcançou a liderança nas bilheterias40. Além disso, 

foi um longa-metragem que gerou debates entre críticos e especialistas por algumas 

imagens exibidas, como a inusual nudez frontal do seu protagonista, tema que será 

recuperado no respectivo capítulo. 

Vestida para Matar lista entre os filmes comercialmente mais bem sucedidos ou 

significativos de Hollywood no ano de 1980, dividindo atenções com o também sugerido 

Gigolô Americano, ambos figurando lado a lado com obras de enorme popularidade na 

história do cinema mainstream estadunidense deste mesmo ano como Guerras nas 

Estrelas: o império contra-ataca (Star Wars: the empire strikes back), Sexta-Feira 13 

(Friday, the 13th), Gente como a Gente (Ordinary People), Touro Indomável (Raging 

Bull) e O Iluminado (The Shining)41. Ainda, o filme concorreu no 38º Golden Globe 

Awards ao prêmio de atriz feminina revelação do ano com Nancy Allen42, o que reforça 

o caráter público da película. Vestida para Matar também esteve envolvido numa grande 

polêmica à época do seu lançamento, sendo criticado tanto por grupos conservadores, que 

o denunciaram por apelar a imagens de violência explícita, quanto por progressistas, que 

o acusavam de misoginia43, o que ilustra a circulação e publicização conseguida pela obra. 

9½ Semanas de Amor é um longa-metragem que rendeu diversas discussões sobre 

o tema do sexo no cinema. Livros como O Cinema dos Anos 80 de Amir Labaki44 e O 

Olhar Pornô: a representação do obsceno no cinema e no vídeo, de Nuno Cesar Abreu45 

são algumas das referências nacionais que discutem o tema a partir do filme selecionado. 

Além do mais, talvez seja possível afirmar que 9½ semanas esteja de alguma maneira 

pairando numa espécie de “memória social fílmica” quando se pensa no sexo nas telas. 

Em entrevista concedida ao jornal O Estado de S.Paulo a respeito de filmes com temática 

erótica, o cineasta Paulo Sacramento46 citou-o como um exemplo de sucesso nas 

 
40 É necessário frisar que tais informações estão sujeitas a alterações, pois o site informativo utilizado pode 

modificar a metodología de cálculo empregada para apresentar seus ranqueamentos. Disponível em: 

https://www.boxofficemojo.com/release/rl3091432961/weekend/?ref_=bo_rl_tab#tabs Acesso em: 05 abr. 

2022. 
41 Cf. MALTBY, Richard. Hollywood Cinema. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2003, p. 557 e p. 

573. 
42 CINEPLAYERS. 38º Globo de Ouro – 1981. Disponível em: 

https://www.cineplayers.com/premiacoes/globo-de-ouro/38 Acesso em: 9 abr. 2020. 
43 Cf. KENDRIC, James. Hollywood Bloodshed: violence in 1980s america cinema. Carbondale: Southern 

Illinois University Press, 2009, pp. 53-56. 
44 Cf. LABAKI, Amir (org.). O Cinema dos Anos 80. SP: Brasiliense, 1991. 
45 Cf. ABREU, Nuno Cesar. Olhar Pornô: a representação do obsceno no cinema e no vídeo. Campinas: 

Mercado das Letras, 1996. 
46 Paulo Sacramento dirigiu o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro. 

https://www.boxofficemojo.com/release/rl3091432961/weekend/?ref_=bo_rl_tab#tabs
https://www.cineplayers.com/premiacoes/globo-de-ouro/38
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bilheterias47. Na mesma reportagem, Luis Bolognesi48 também o recuperou como objeto 

de ilustração e o definiu como um dos filmes que trabalhou o sexo com brilhantismo, o 

que colabora com a percepção de que é uma obra que, em algum nível, permeia a 

lembrança coletiva quando se associa erotismo à sétima arte. Ainda nessa mesma direção, 

Barry Forshaw afirmou que 9½ Semanas de Amor rapidamente se estabeleceu na 

consciência do público como o tipo de material soft-core que os casais desfrutavam juntos 

sem qualquer sentimento de vergonha, reafirmando a importância pública da obra49. 

Selecionadas as obras e estabelecidas as principais referências teórico-

metodológicas, o que se segue é o efetivo esforço de investigação sociológica por meio 

da análise interna dos filmes de maneira a capturar, no detalhe, as possíveis imagens da 

América que estavam sendo forjadas dadas as formas específicas de praticar sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 Cf. ANTUNES, Pedro. Cineastas Discutem o Melhor e o Pior do Erotismo no Cinema. Estado de S. 

Paulo, SP: 12 fev. 2015. Cultura, Disponível em: https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,cineastas-

discutem-o-melhor-e-o-pior-do-uso-do-erotismo-no-cinema,1632977 Acesso em: 09 abr. 2018. 
48 Luis Bolognesi é roteirista, diretor e produtor de Uma História de Amor e Fúria, e roteirista de As 

Melhores Coisas do Mundo e Bicho de Sete Cabeças. 
49 Cf. FORSHAW, Barry. Sex and Film: the erotic in british, american and world cinema. NY: Palgrave 

Macmillan, 2015, p. 172. 

https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,cineastas-discutem-o-melhor-e-o-pior-do-uso-do-erotismo-no-cinema,1632977
https://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,cineastas-discutem-o-melhor-e-o-pior-do-uso-do-erotismo-no-cinema,1632977
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1. GIGOLÔ AMERICANO: O INDIVIDUALISMO SEXUAL NARCÍSICO 

 

O longa-metragem abre apresentando os créditos do diretor (Paul Schrader) e do 

ator protagonista (Richard Gere), e em seguida introduz um iconotexto50, a cartela 

contendo o título American Gigolo que, numa primeira e incipiente aproximação 

analítica, permite extrair o tema mais óbvio que será exibido: a prostituição masculina 

por meio de um gigolô51. Logo após os créditos, ouve-se a canção Call Me, da banda 

Blondie52. Tal trilha sonora embala uma montagem que irrompe exibindo as primeiras 

imagens do protagonista (Julian Kay) dirigindo, altivo, um Mercedes-Benz conversível 

que vai sendo esquadrinhado pela câmera em vários ângulos enquanto trafega por uma 

estrada. Segue-se uma elipse temporal indefinida53, que se torna perceptível ao ver o 

Mercedes-Benz estacionar na entrada de uma loja com uma fachada elegante, já com a 

capota do carro erguida e Julian surgir acompanhado por uma mulher mais velha, que é 

recepcionada por um manobrista. 

No interior da loja, a personagem do gigolô experimenta paletós e gravatas diante 

do espelho sob a assistência atenta de um funcionário e da sua acompanhante, que na 

imagem seguinte aparece pagando as suas peças de vestuário. O conjunto de planos do 

encontro é concluído com Julian deixando a mulher na entrada da sua casa e dando-lhe 

 
50 Peter Burke explica que os iconotextos são mensagens impressas que operam de forma a ajudar ou 

influenciar a interpretação das imagens pelo espectador, e considera que o título de um filme é um dos mais 

importantes iconotextos, possibilitando criar expectativas do que será visto antes mesmo de qualquer cena 

ter sido apresentada. Cf. BURKE, Peter. Testemunha Ocular: história e imagem. SP: Edusc, 2004, p. 200. 
51 De acordo com o dicionário de Cambridge, o termo gigolô se aplica aos homens que são pagos por 

mulheres para fazer sexo com elas ou lhes fazer companhia. GIGOLO. In: Dictionary Cambridge. 

Disponível em: https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/gigolo Acesso em: 25 out. 

2019. 
52 “Colour me your colour, baby, Colour me your car, Colour me your colour, darling, I know who you are. 

Come up off your colour chart, I know where you're comin' from. Call me (call me) on the line, call me, 

call me any, anytime. Call me (call me) my love, you can call me any day or night. Call me, cover me with 

kisses, baby, cover me with love. Roll me in designer sheets, I'll never get enough. Emotions come, I don't 

know why. Cover up love's alibi. Call me (call me) on the line, call me, call me any, anytime. Call me (call 

me) oh my love, when you're ready we can share the wine. Call me. He speaks the languages of love: amore, 

chiamami, chiamami; appelle-moi mon cherie, appelle-moi, anytime, anyplace, anywhere, any way. 

Anytime, anyplace, anywhere, any day. Call me (call me) my love. Call me, call me any, anytime. Call me 

(call me) for a ride, call me, call me for some overtime. Call me (call me) my love, call me, call me in a 

sweet design. Call me (call me), call me for your lover's lover's alibi. Call me (call me) on the line, call me, 

call me any, anytime. Call me (call me), Oh, call me. Call me (call me) my love, call me, call me any, 

anytime”. 
53 Elipse temporal indefinida é uma forma de montagem em que a passagem de tempo entre os planos não 

pode ser medida com exatidão, necessitando de recursos “exteriores”, como um título, um relógio, um 

calendário, uma mudança de figurino, dentre tantos outros. Cf. BURCH, Noel. A Práxis do Cinema, SP: 

Perspectiva, 1992, p. 27. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles-portugues/gigolo
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um beijo de despedida, para então voltar à estrada com seu imponente veículo 

conversível. E a canção só encerra quando ele chega numa nova residência, finalizando a 

abertura. 

Richard Barsam argumenta que as primeiras cenas de boa parte dos longa-

metragens produzem expectativas básicas, capazes de moldar o envolvimento do público 

com o restante do filme, e que estes momentos de abertura, além de darem o tom da obra, 

ajudam o espectador a formar opiniões instrutivas sobre as personagens54. Tomando essas 

considerações como ponto de partida, tal como foi ordenada a sequência inicial, o que se 

nota é a construção conceitual de um acompanhante de luxo, que ostenta determinados 

bens materiais, como o Mercedes-Benz conversível e trajes formais adquiridos em lojas 

de grife que seriam financiados por mulheres maduras e abastadas55. Julian é “mitificado” 

por uma composição de imagens em que os seus cabelos esvoaçam enquanto dirige com 

garbo um veículo opulente, bem como pela altivez diante do espelho ao experimentar as 

peças indumentárias sofisticadas sob a contemplação da acompanhante e do funcionário 

da loja, uma montagem que estimula o olhar do público a percebê-lo como o centro de 

todas as atenções. Já a canção funciona como reforço da concepção de relacionamentos 

baseados no vínculo financeiro por meio de um eu lírico sob a perspectiva do garoto de 

programa, em que o refrão se torna o clímax da mensagem, marcado por uma interjeição 

(call me) que faz apelos insistentes e enfatiza que poderia ser em qualquer dia, qualquer 

lugar ou em qualquer horário, sendo dia, tarde ou noite. 

Após chegar à casa, Julian é oficialmente introduzido ao espectador. O endereço 

é a luxuosa residência litorânea de Anne, uma agenciadora de programas que promove 

encontros para o gigolô. No diálogo inicial, Julian é avisado que naquela noite teria que 

atuar como motorista para uma mulher vinda de Charlottesville. Após informar-se que 

era a primeira vez dela e que não usava drogas, ele começa a barganhar o valor com Anne, 

desejando ficar com 60% dos mil dólares do encontro, criando insatisfação na cafetina, 

pois ela acreditava que não ganharia nada se não ficasse com 50% do montante. Nesse 

instante, Julian indica que considerava justo receber acima da metade do valor porque ele 

seria refinado, adjetivação esta que ele, implicitamente, se atribui por oposição aos outros 

 
54 Cf. BARSAM, Richard & MONAHAM, Dave. Looking at Movies: an introduction to film. 5th ed. NY: 

Norton & Company Inc., 2018, pp. 61-62. 
55 As roupas usadas pela personagem de Richard Gere foram criadas pelo estilista italiano Giorgio Armani, 

que naquele momento estava começando a se consagrar no campo da moda. Cf. TAYLOR, John. O Circo 

da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 1993, p. 180. 
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gigolôs a quem o próprio qualifica como “bichas sem classe”. Esse diálogo serve para 

edificar um dos atributos da personagem: trata-se de um indivíduo que prima pelo “bom-

gosto” e pela etiqueta como elementos definidores do seu status social56. Ainda que ela 

considere ser injusta a quantia sugerida, acredita que não teria escolhas caso ele não 

cedesse. Após o impasse inicial, ele recua e estabelece uma divisão equânime do valor, 

sempre ostentando ares de superioridade. No final da cena, quando Julian está prestes a 

partir, a cafetina o questiona a respeito da sua proficiência em sueco57 e se oferece para 

ajudá-lo insinuando um flerte com conotação sexual, que é declinado pelo gigolô com 

certo desdém, o que assevera ainda mais a sensação de se tratar de um indivíduo 

autossuficiente, que dita as regras ao seu modo e no seu tempo. Após encerrar a 

negociação, ele se despede e vai para o apart-hotel onde reside. 

No interior do lugar, planos curtos captam uma série de objetos como quadros 

artísticos e vasos de antiguidade que reafirmam a concepção de que Julian preza pelo 

refinamento. Associada a essa característica, um novo plano enfatiza outro atributo da sua 

personagem: a busca pelo aprimoramento físico. A câmera faz uma tomada do gigolô, 

que está pendurado de ponta-cabeça, preso a uma barra, com o dorso nu e definido, 

exercitando-se com halteres enquanto pratica sueco, atividades estas que são 

interrompidas por uma ligação. Tal como organizada, a montagem reforça o anseio do 

gigolô por status social. Barbara Ehrenreich apontou que no início dos anos 80 havia uma 

idéia de que era necessário às pessoas aparentarem estar em forma, pois isso era um sinal 

de foco e dedicação, e que, no limite, estar em forma era uma marca de prestígio, 

fenômeno que fora promovido por uma revolução do bem-estar que teria passado de 

marginal a dominante, tornando o ato de transpirar um atributo positivo, sexy58, 

transformação que também se difundirá filmicamente à época, e que pode ser apreendida 

se forem revisitadas as personagens de Alex Owens (Jennifer Beals) no longa-metragem 

 
56 A investigação de Norbert Elias em O Processo Civilizador é repleta de exemplos de como regras de 

etiqueta operam como um instrumento de demarcação de classe e de distinção social. A partir da análise de 

antigos manuais de etiqueta da aristocracia de corte francesa, o sociólogo alemão explora rituais, como a 

maneira de se comportar à mesa para se alimentar, em que hábitos como escarrar, usar as mãos para pegar 

a comida ou assoar-se, passaram a ser interditados como tentativa de expressar uma auto-imagem social de 

“superioridade” e “civilidade” em contraposição aos outros estratos sociais, que eram vistos como 

“inferiores” e “bárbaros”. Cf. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: uma história dos costumes. v. 1, 

RJ: Zahar, 1990, pp. 65-202. 
57 Numa sequência posterior, o espectador é informado que Anne estava organizando um encontro com a 

senhora Vakklar, uma mulher sueca que visitaria os Estados Unidos em breve e que Julian deveria dominar 

o idioma nativo da acompanhante para “ciceroneá-la”. 
58 Cf. RUDD, Jonathan. documentário Anos 80: a década que nos criou (The 80s: the decade that made us). 

Episódio 1, EUA, 2013, 21m48s. 
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Flashdance: Em Ritmo de Embalo (Flashdance, 1983), e Jessie (Jamie Lee Curtis) em 

Perfeição (Perfect, 1985), cujos corpos esculpidos e sudorais estavam mais propensos a 

provocar excitação e admiração do que asco ou repulsa. 

Nesse instante é inserida uma nova personagem na trama: Leon, um cafetão que 

pede a ajuda de Julian em caráter emergencial, tendo em vista que outro gigolô 

responsável por um programa em Palm Springs teria sumido. Enquanto escuta o pedido, 

Julian destila todo o seu narcisismo em frente ao espelho, admirando-se e se alongando 

com movimentos laterais. Num primeiro momento, ele se recusa a aceitar o programa, 

argumentando que precisava cortar os cabelos, pois teria um encontro naquela mesma 

tarde. Leon passa a oferecer outras vantagens, como pagar a viagem e mais quinhentos 

dólares no ato, e lhe implora para que fizesse o favor. Julian, por sua vez, se mantém 

reticente e chega a demonstrar desprezo por Leon ao afirmar que, caso tivesse tempo, lhe 

pagaria cinquenta dólares para não fazer o favor, o que causa ira no cafetão. Tal reação 

enfurece Julian, que decide colocar Leon no seu “devido lugar” afirmando que era ele 

quem estava fazendo um favor e, portanto, estaria em condições de ditar as regras, o que 

obriga Leon, ressentido, a pedir desculpas. Só então o gigolô aceita o programa 

esclarecendo que o faria como favor a um “amigo”. 

Esse conjunto inicial de cenas já fornece inúmeras pistas e permite destacar alguns 

dos principais loci da história59, como a personagem principal, um indivíduo narcisista, 

com apreço pela ostentação e pela etiqueta, que habita no estado da Califórnia num 

contexto contemporâneo ao das filmagens (anos 80), década em que passou a imperar 

uma veneração notória da riqueza e do consumo conspícuo, opondo-se à atitude que era 

socialmente defendida pelo establishment da Costa Leste desde os anos 20, marcado por 

personalidades herdeiras de grandes fortunas como os Kennedys, os Astors e os 

Rockefellers, para quem a riqueza, mais do que uma fonte de prazer, era uma 

responsabilidade pública, um fardo a ser carregado zelosamente. John Taylor recupera 

textos indicando como os Rockefellers se sentiam prisioneiros de suas fortunas pelo fato 

 
59 Para Flavio de Campos, “[...] loci, do latim locus-i, são os sete ‘lugares’ do pensamento que o fabulador 

e o narrador devem preencher a fim de fabular (imaginar) uma estória e compor uma narrativa sem lacunas 

de informação”. Para o autor, esses sete “lugares” se referem a quem (personagens), o quê (incidentes da 

estória), onde (localização), por quê (motivação das ações das personagens), para quê (os objetivos das 

ações das personagens; as conseqüências dos incidentes), quando (o momento em que ocorre a estória) e 

como (a forma de perceber e de narrar a estória; o ponto de vista do narrador e o estilo da narrativa). 

CAMPOS, Flavio de. Roteiro de Cinema e Televisão: a arte e a técnica de imaginar, perceber e narrar 

uma estória. RJ: Zahar, 2007, pp. 22-26. 
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de livrá-los da necessidade de trabalhar, o que encorajava a ociosidade e gerava um 

sentimento de inutilidade. Contudo, os anos 80 eclipsaram as famílias tradicionais e 

transformaram suas formas de encarar a riqueza com o surgimento de novos grupos para 

quem o dinheiro e a ostentação começaram a ser vistos como emblemas de talento e 

valorização social60. Nesse mesmo contexto desponta um fenômeno social que traduz 

mais algumas características fílmicas do gigolô, e sinalizam uma passagem dos anos 60 

e 70 aos anos 80: o surgimento do yuppie (ou YUP - Young, Urban Professionals), um 

tipo de 

 

[...] jovem profissional urbano, altamente orientado para o sucesso e o 

empreendimento, para a exibição e o excesso. 

De muitas maneiras, os valores da contracultura foram efetivamente 

canalizados no que rapidamente se tornou o mainstream corporativo, a 

atual moda da busca pela riqueza. A mudança cultural foi refletida 

numa transformação da aparência pessoal que é óbvia nos filmes ou nas 

reportagens da época. Homens jovens estavam usando cortes de cabelos 

muito mais curtos e geralmente adotando uma aparência menos 

epicena: até mesmo as gravatas retornaram. [...] Se não é exatamente 

um retorno aos anos 50, um mundo do homem (ou mulher) organizado, 

ao menos a idéia de se vestir para o sucesso estava definitivamente em 

voga. Em meados dos anos 80, os jovens adultos estavam sendo 

satirizados por seu materialismo obsessivo, sua busca incessante pela 

riqueza e pelo hedonismo61. 

 

Esses mesmos aspectos pós-contracultura vão sendo lapidados na personagem, 

cena após cena, como que se apropriando da máxima Casmurriana, para quem “[...] há 

conceitos que se devem incutir na alma do leitor, à força de repetição”62, e dão o tom do 

início da década. 

Na sequência posterior, Julian aparece conduzindo uma limusine para a senhora 

Dobrun, a mulher vinda de Charlottesville, até chegar ao Beverly Hills Hotel, um 

endereço onde ele diz já ter trabalhado como limpador de piscinas, e no qual ficariam 

hospedadas diversas pessoas importantes. Já no quarto, enquanto o gigolô procura manter 

um diálogo com a senhora Dobrun, acontece um desentendimento marcado por um 

conflito de hierarquia social, que só é atenuado quando Julian lamenta por algum suposto 

comentário desnecessário, gesto este que deixa a acompanhante numa postura menos 

 
60 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, pp. 14-15. 
61 JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. NY: 

Oxford University Press, 2006, p. 193. 
62 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. 2.ed. SP: núcleo, 1995, p. 48. 
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defensiva, passando a corresponder aos gracejos do gigolô, principalmente quando ele 

elenca os restaurantes de Los Angeles mais requintados e requisitados por pessoas 

famosas, procurando asseverar a cultivação da etiqueta e da sofisticação como elementos 

característicos da sua identidade social. E a sequência encerra com a união entre o gigolô 

e a acompanhante, marcada pela imagem dele em primeiro plano abrindo um champanhe, 

observado ao fundo, no mesmo quadro, pela então solícita senhora Dobrun, gesto que 

funciona como alusão a um ato sexual. 

No cinema mainstream (que pode ser remetido a uma tradição cinematográfica 

estadunidense que vigorou a partir da década de 30, tendo prevalecido até meados dos 

anos 60), a experiência tátil do sexo teria sido normalmente traduzida por meio de 

convenções e dispositivos estilísticos que foram empregados com tamanha regularidade 

e acabaram se tornando “atalhos” para invocar idéias mais complexas, ajudando a criar 

um repertório de maneiras e meios de sugerir o sexo sem realmente mostrá-lo, como o 

uso de metáforas (fogo na lareira, bandeira tremulando ao vento, ondas do mar quebrando 

nas rochas, trem entrando no túnel) ou com beijos prolongados63. Em Gigolô Americano, 

o emprego do champanhe sendo aberto, e a espuma escorrendo languidamente pela 

garrafa após a senhora Dobrun afirmar que estava “morrendo de sede”, recupera essa 

tradição e funciona como gesto de celebração da harmonia e uma metáfora da efetivação 

do ato sexual, que é suprimido pela montagem64. Essa interpretação é consubstanciada 

pela imagem imediatamente posterior, após uma elipse temporal indefinida, quando 

Julian, ao telefone com a agenciadora, diz que a acompanhante tinha gostado do 

“limpador de piscinas”, e que ele a veria novamente no dia seguinte, dando a entender 

que teria realizado um ato sexual com ela. 

Nessa mesma sequência, Julian devassa o restaurante do hotel com um olhar 

perscrutador em busca de potenciais clientes até se deter numa mesa com três mulheres 

mais velhas, que são imediatamente avaliadas pelo gigolô. Mas sua atenção é desviada 

quando percebe, na mesa ao lado, uma mulher dialogando em francês com o garçom. 

Julian o espera se afastar e decide abordá-la, em francês. A mulher, que se apresenta como 

 
63 Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the Cinema. London & New York, Wallflowers press, 2006, pp. 

28-29; e Cf. BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade. RJ: FGV, 2004, p. 124. 
64 Tania Krzywinska argumentou que em cenários típicos onde um evento sexual estava sendo preparado 

até se tornar óbvio o seu propósito, a cena era cortada por elipses, dispositivos que já tinham amplo uso 

narrativo e se tornaram clichê, permitindo aos espectadores intuírem o que tinha transcorrido naqueles 

saltos no tempo e no espaço. Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the Cinema. London & New York: 

Wallflowers press, 2006, p. 29. 
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Michelle Jost, mostra-se receptiva à aproximação e concede o lugar vazio à mesa. Após 

um drinque inicial, Julian descobre que Michelle também é americana, moradora de Los 

Angeles, e que estava praticando francês porque seu marido, um político que viajara à 

negócios para Nova Iorque, considerava chique ter uma esposa bilíngue. A descoberta do 

matrimônio desola o gigolô, que ameaça deixar a mesa por acreditar ter cometido um 

equívoco. Michelle insiste para que ele lhe faça companhia, o que não agrada Julian, que 

diz acreditar que ela não sabia quem ele era, fornecendo indícios de que não se tratava de 

mero flerte. E quando ela questiona sobre quem ele de fato era e o que fazia ali, ele afirma 

que naquele tipo de lugar existiam mulheres estrangeiras que normalmente necessitavam 

de serviços de intérprete ou guia. Ao ser questionado por Michelle sobre a quantidade de 

línguas que ele falava, Julian responde dominar cinco ou seis, e a sua resposta é 

complementada pela esposa do político que, com um sorriso malicioso de canto de lábio, 

afirma que além delas ele provavelmente dominaria a “língua internacional”, um 

eufemismo indicativo de que percebera se tratar de um gigolô. É nesse instante que ela 

pergunta quanto ele cobraria por uma noite de sexo, o que lhe causa indignação, 

afirmando que não era o tipo de atividade que exercia, o que demonstra uma dificuldade 

em assumir seu métier. O mal-estar instalado no ambiente faz com que ele se levante da 

mesa, uma vez mais transmitindo uma postura autossuficiente, dessa vez cercada por 

gestos de incômodo de quem não se submeteria às escolhas de uma possível companhia, 

mas que seria ele quem determinava com quem sairia ou não. 

Mas é na próxima sequência, quando ocorre o encontro solicitado como favor por 

Leon em Palm Springs, que qualquer diminuta dúvida existente no espectador em torno 

da profissão de Julian é suprimida. 

Ao chegar num novo ambiente suntuoso, cercado por espaços amplos e obras de 

arte, Julian é recebido pelo Sr. Ryman, um homem mais velho e soturno. Ao encontrá-lo 

ali, o gigolô se indispõe afirmando que não transaria, nas suas palavras, com bichas e 

tampouco com casais, mas descobre que o fetiche do homem era ver sua esposa, Judy 

Ryman, praticando sexo com outros homens, uma caracterização que apresenta 

implicações de cunho moral, como se perceberá no próximo capítulo. Depois de 

acordarem as cifras e receber o pagamento adiantado, o gigolô se deita com Judy e assume 

o controle das práticas sexuais, beijando-a ternamente ao mesmo tempo em que diz que 

ela não precisaria se preocupar, pois ele a faria feliz já que sabia o que ela precisava, e 

que ela poderia se esquecer de que o esposo voyeur estava ali presente. Mas o marido 
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logo assume as rédeas da situação e ordena que a esposa seja penetrada por trás. Embora 

a ordem tenha provocado descontentamento em Julian, ele a acata e pede para que a 

mulher se vire e relaxe, pois cuidaria bem dela e a deixaria bem excitada. Quando começa 

a acariciar suas costas, o marido pede para que ele bata nela. Julian o encara 

desafiadoramente, mas o esposo não se intimida e, num tom imperativo, pede para que 

ele “bata na puta”. A sequência encerra com a sugestão de que Julian teria obedecido ao 

apelo sadista do marido, mesmo a contragosto. 

As imagens que seguem complementam a sequência anterior, quando se percebe 

um encontro de Julian com Leon, um homem negro que agradece ao gigolô por tê-lo 

ajudado. Ele afirma que o casal Ryman tinha gostado dos seus serviços, e que solicitara 

novamente a sua companhia naquela mesma semana. Julian, em resposta, manifesta todo 

o seu desagrado por acreditar ter sido enganado pelo cafetão, que ironiza o gigolô quando 

diz ter esquecido que agora ele tinha escrúpulos. Nesse instante, Julian argumenta que 

não gostava de repetir clientes, pois eles se tornavam possessivos e ele não gostava de 

pertencer a ninguém. Já Leon retruca indagando se a mesma lógica equivaleria para Anne, 

demonstrando sua insatisfação com o fato de ter que dividir o gigolô com outros 

agenciadores. Em resposta, Julian desafia Leon a providenciar programas equivalentes a 

U$ 8.000, tal como Anne, o que obriga Leon a se resignar, dando indícios de que não teria 

como prover o mesmo tipo de clientela, mas não antes de expressar indignação, apontando 

que Anne o estaria explorando, o que desperta um discurso sarcástico em Julian, 

questionando se a preocupação de Leon seria realmente honesta e desprovida de interesse. 

É nesse momento que Leon passa a criticar Julian, dizendo que ele estava ficando muito 

arrogante e ambicioso, pois enquanto os outros gigolôs se contentavam com a aquisição 

de uma casa e de um carro, ele buscava fazer as clientes ricas esperarem-no mensalmente 

em troca de um banho de piscina, uma partida de tênis e um orgasmo. Por fim, o cafetão 

diz que se uma delas quisesse prejudicá-lo, seria o fim da sua carreira. Mas tal aviso é 

ignorado por Julian, encerrando a cena que é seguida por outra na qual a personagem de 

Richard Gere está consumindo cocaína em sua residência65, e mais uma vez a câmera 

 
65 O uso da cocaína pela classe média branca teria alcançado seu auge em 1980. E esse uso também 

funcionava como um recurso visual indicativo do consumo conspícuo de uma classe social ascendente, ou 

que pretendia transmitir uma imagem de ascensão. Também é possível apontar que, na América do início 

dos anos 80, a cocaína era a droga preferida dos ricos, dos famosos e daqueles que queriam ser ambos. Ela 

era financeiramente dispendiosa o que, para quem tinha dinheiro, se tornava parte da atração, assim como 

comprar um terno Armani. Experimentar cocaína fazia pensar que se era brilhante, senhor do universo. Cf. 

JENKINS, Philip. A History of the United States. 2nd ed. NY: Palgrave Macmillan, 2003, p. 287; e Cf. 
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explora a sua vaidade com uma tomada do amplo closet repleto de blazers de diferentes 

cores, que vão sendo espalhados pela cama. 

Christopher Lasch explora o imaginário estadunidense em torno do American 

Dream, um conjunto de valores baseados em torno da igualdade de oportunidades e da 

orientação para o futuro. Viver na América não significava que todos os indivíduos 

ficariam ricos, mas que todos teriam oportunidades iguais para se tornarem ricos, e de 

que a vida poderia ser melhor, pois alguma coisa boa aguardava no futuro. Para Lasch, o 

Sonho Americano era um fenômeno cambiável, tendo sofrido variações culturais ao longo 

dos séculos. Num primeiro momento, o American Dream foi marcado por um estágio 

puritano (que vai até o século XVII, e teria a figura de Cotton Mather como um dos 

principais representantes), baseado no trabalho duro, na utilidade social e no respeito da 

comunidade, no qual o trabalho socialmente útil era central para o enriquecimento desta66. 

Entre os séculos XVIII e XIX teria predominado elementos do que o autor 

denominou de estágio ianque (que teve por figura principal Benjamin Franklin), arvorado 

no trabalho duro, na aquisição do dinheiro e do sucesso como recompensa da virtude, e 

no respeito da comunidade. Porém, o trabalho intenso não era mais com vistas à 

comunidade, mas em benefício próprio, no autocrescimento: 

 

[...] entendia ele [o Ianque] que o autocrescimento consistia em mais do 

que ganhar dinheiro. Esse importante conceito também implicava 

autodisciplina, treinamento e cultivo de talentos dados por Deus, 

sobretudo o cultivo da razão. O ideal de prosperidade do século dezoito 

incluía não só conforto material, mas também boa saúde, boa disposição 

mental, sabedoria, utilidade e a satisfação de saber que se conseguiu 

obter boas opiniões dos outros67. 

 

Além disso, 

 
RUDD, Jonathan. Documentário Anos 80: a década que nos criou (The 80s: the decade that made us). 

Episódio 4, EUA, 2013,12m32s. 
66 “Para os Puritanos, um homem temente a Deus trabalhava diligentemente por sua vocação, pelo 

chamamento, não tanto para acumular riquezas pessoais, mas para maior conforto e conveniência da 

comunidade. Todo cristão tinha uma ‘vocação geral’ para servir a Deus e uma ‘vocação pessoal’, nas 

palavras de Cotton Mather, ‘segundo a qual sua Utilidade na Comunidade é reconhecida’” LASCH, 

Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. RJ: Imago 

Editora, 1983, p. 81. 
67 LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. 

RJ: Imago Editora, 1983, p. 82 (interpolações nossas). 
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A virtude compensa, na versão do século dezoito da ética do trabalho; 

mas o que ela recompensa não pode ser medido simplesmente pelo 

dinheiro. A verdadeira recompensa da virtude é ter pouco do que se 

desculpar ou do que se arrepender, no fim da vida de alguém. A riqueza 

deve ser valorizada, mas principalmente por servir como uma das pré-

condições necessárias ao cultivo moral e intelectual68. 

 

Já no estágio yuppie, identificado a partir da segunda metade do século XX, 

prevalecem os profetas do pensamento positivo, com novas fórmulas de sucesso que se 

baseavam menos no trabalho duro e mais em fazer amigos e influenciar pessoas. Se nos 

estágios puritano e ianque o dinheiro e o sucesso seriam recompensas da virtude e do 

trabalho árduo, agora eram decorrência da competição entre rivais. E a admiração e o 

respeito deixaram de ser o resultado do processo, sendo substituídos pela inveja. A 

competição travada entre os agentes sociais produziria losers que passariam a invejar os 

vencedores. Para Lasch: 

 

[...] Como fórmula de sucesso, fazer amigos e influenciar pessoas pouco 

tinha a ver com diligência e parcimônia. Os profetas do pensamento 

positivo fizeram pouco do “velho adágio que diz que só o trabalho 

árduo é a chave que abrirá a porta dos nossos desejos”. [...] A busca da 

fortuna perdeu os poucos fragmentos de senso moral que ainda estavam 

ligados a ela. A princípio, as virtudes protestantes pareceram ter um 

valor próprio independente. Mesmo quando se tornaram puramente 

instrumentais, na segundo metade do século dezenove, o próprio 

sucesso continha sobretons morais e sociais, em virtude de sua 

contribuição para a soma de conforto e progresso humanos. Agora, o 

sucesso aparece como um fim em si mesmo, a vitória sobre seus 

adversários, que por si só continha a capacidade de instilar um sentido 

de auto-aprovação. Os manuais de sucesso mais recentes diferem dos 

mais antigos – chegam a ultrapassar o cinismo de Dale Carnegie e Peale 

– em sua aberta aceitação da necessidade de explorar e de intimidar os 

outros, em sua falta de interesse pela substância do sucesso, e pela 

franqueza com que insistem que as aparências – “em imagens de 

vitória” – contam mais do que o desempenho, a atribuição mais do que 

a realização. Um autor parece deixar implícito que o eu consiste pouco 

mais do que em sua “imagem” refletida nos olhos dos outros. “Embora 

não esteja sendo original ao dizer isso, estou certo de que concordarão 

em que o modo como se vêem refletirá a imagem que vocês passam aos 

outros”. Nada faz mais sucesso do que a aparência de sucesso. Em uma 

sociedade na qual o sonho do sucesso foi esvaziado de qualquer sentido 

além do seu próprio, os homens nada possuem para medir seus próprios 

feitos, a não ser os feitos de outros homens. A auto-aprovação depende 

do reconhecimento e aclamação públicos, e a qualidade dessa 

aprovação sofreu importantes mudanças por direito próprio. A opinião 

 
68 LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. 

RJ: Imago Editora, 1983, pp. 82-83. 



38 
 

positiva de amigos e vizinhos, que antigamente informava a um homem 

que ele havia vivido uma vida útil, baseava-se na apreciação de suas 

realizações. Hoje em dia, os homens buscam o tipo de aprovação que 

aplaude não suas ações, mas seus atributos pessoais. Deseja não tanto 

ser estimados, mas sim admirados. Desejam não a fama, mas o fascínio 

e a excitação da celebridade. Querem, antes, ser invejados do que 

respeitados. O orgulho e a ganância, os pecados do capitalismo 

ascendente, deram lugar à vaidade69. 

 

É exatamente à luz do American Dream no seu estágio yuppie que se pretende 

analisar a elaboração da personagem considerando a cena em que seleciona algumas 

camisas e gravatas entre dezenas de outras e as arremessa sobre os paletós. A imagem é 

marcada por uma trilha sonora trabalhada com uma linguagem transparente que reforça 

a diegese70, com a música sendo emanada de um aparelho estéreo que embala o gigolô, 

parcialmente despido, dançando e exibindo feições narcisistas enquanto estuda 

detalhadamente as diversas possibilidades de combinação entre as peças de roupa que 

produziriam a combinação perfeita para compor uma imagem de sucesso e de distinção 

social71. A busca pelo controle das impressões pessoais como forma de retratar um homem 

bem-sucedido é recorrente em cada gesto seu. 

 
69 LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio. 

RJ: Imago Editora, 1983, pp. 86-87. 
70 Para Ismail Xavier, a linguagem transparente, em oposição à linguagem opaca, é aquela que busca 

ocultar os elementos de uma construção fílmica em favor do ilusionismo (efeito “janela do mundo”), 

criando no espectador a impressão de um mundo autônomo que se abre para ele vislumbrar. Já a diegese é 

tudo aquilo que diz respeito ao mundo representado na tela. No cinema clássico, para Jacques Aumont, a 

diegese é o efeito de um processo que busca apagar do espetáculo os vestígios da sua produção, criando a 

impressão de que a história está se contando sozinha. Nessa mesma direção, Flávia Cesarino Costa aponta 

que diegese é “[...] o processo pelo qual o trabalho de narração constrói um enredo que deslancha de forma 

aparentemente automática, como se fosse real, mas numa dimensão espaço-temporal que não inclui o 

espectador. O efeito diegético será mais intenso quanto menos evidentes forem as marcas de enunciação do 

discurso. Quanto maior é a impressão de realidade, mais diegético é o efeito da ficção. A diegese pode ser 

solapada, inversamente, todas as vezes em que aparecem sinais de que se trata de um discurso construído: 

é o que acontece no teatro de Brecht, no cinema experimental, no descompasso de som e imagem dos filmes 

de Godard ou de Glauber Rocha e mesmo nos espetáculos de canto e dança dos filmes musicais clássicos”. 

Cf. XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: a opacidade e a transparência. 3.ed. revista e 

ampliada, SP: Paz e Terra, 2005, p. 28; Cf. AUMONT, Jacques e outros. A Estética do Filme. SP: Papirus, 

1995 (Coleção Ofício de Arte e Forma), p. 120; e Cf. COSTA, Flavia Cesarino. O Primeiro Cinema: 

espetáculo, narração, domesticação. SP: página aberta, 1995, p. 7. 
71 Georg Simmel aponta a centralidade da moda como um dos elementos para se compreender a organização 

dos diferentes grupos, que podem tender tanto à associação quanto ao distanciamento social. Em outras 

palavras, “[...] Ela [a moda] é, como eu dizia, um produto da divisão de classes e comporta-se como muitas 

outras configurações, sobretudo como a honra, cuja dupla função é formar um círculo social fechado e, ao 

mesmo tempo, isolá-lo dos outros. [...] A moda significa, pois, por um lado, a anexação do igualitariamente 

posto, a unidade de um círculo por ela caracterizado, e assim o fechamento deste grupo perante os que se 

encontram mais abaixo, a caracterização destes como não pertencendo àquele”. SIMMEL, Georg. Filosofia 

da Moda e Outros Escritos. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2008, p. 25 (interpolações nossas). 
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Em conjunção com a diversidade de elementos já explorados, essa cena ajuda a 

compor o perfil de um indivíduo que busca diuturnamente projetar uma aparência de 

vencedor, esboçando contornos para caracterizar o individualismo narcísico de forma 

mais precisa e substantiva, um conceito que se distingue de outras definições de 

individualismo, tal como a apresentada por Émile Durkheim, que ao analisar o processo 

de solidariedade orgânica no século XIX, buscou responder a seguinte questão: porque 

ao se tornarem mais autônomos, mais os agentes dependiam da sociedade? Esse aparente 

paradoxo era passível de explicação pela função moral que a divisão social do trabalho 

cumpria na sociedade, que aos olhos do sociólogo francês residia na promoção da coesão 

entre os indivíduos, pois a divisão do trabalho permitiu o surgimento da interdependência 

e da cooperação. Um corpo social cada vez mais complexo demandava uma rede de 

atividades altamente diversificadas que seria conduzida por indivíduos encerrados em 

atividades especializadas, inviabilizando o provimento de todos os bens necessários à 

própria existência isoladamente, o que tornava as pessoas dependentes umas das outras, 

mas sempre ressaltando que a divisão do trabalho não produzia a solidariedade social por 

tornar cada indivíduo um trocador, como diziam os economistas, mas por criar entre eles 

um sistema completo de direitos e deveres que os uniam uns aos outros de maneira 

durável72.  

O individualismo narcísico, por sua vez, é uma forma de individualismo 

competitivo em que o agente social se torna o princípio gerador de uma competição de 

todos contra todos, cuja finalidade é estabelecer relações interpessoais como forma de 

obter benefícios próprios, uma busca da felicidade centrada na preocupação narcísica com 

o eu, o que desencoraja a formação de ligações sociais mais profundas73. Nessa direção, 

a seleção de um dos cenários é bastante eloquente para se pensar na composição da 

personalidade de Julian: 

 

 

 

 
72 Cf. DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. 2.ed. SP: Martins Fontes, 1999, pp. 21-429. 
73 Cf. LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em 

declínio. RJ: Imago Editora, 1983, pp. 11-78. 
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A lanchonete, escolhida pelo gigolô para conversar com o detetive Sunday numa 

sequência posterior, carrega na sua fachada o emblemático título me & me, uma 

informação visual que ajuda a aproximar a personagem ao contexto da obra quando se 

percebe que poucos anos antes, em 1976, Tom Wolfe ganhara a capa da New York 

magazine ao publicar o artigo The “Me” Decade and the Third Great Awakening. Para o 

autor, historicamente, a maioria das pessoas não viveu sob a idéia de que “teriam apenas 

uma vida para viver”, mas elas existiram como se estivessem inseridas numa jornada mais 

prolongada, conectadas com as histórias dos seus ancestrais, dos seus filhos e até mesmo 

das pessoas que as cercavam, considerando-se inextricavelmente ligadas a uma “cadeia 

cromossômica” da qual teriam resultado, e a qual se tornavam perpetuadoras. Porém, 

Wolfe diagnostica uma onda de transformação comportamental nos Estados Unidos em 

meados dos anos 70, que o aproxima da tese laschiana por entender que os indivíduos 

teriam aderido a uma mentalidade centrada no “Eu”, levando-o a formular a expressão 

Me Decade74 que, ao ser recuperada como recurso de análise do fotograma recortado, 

ajuda a instituir uma associação entre o gigolô e o cenário por ele escolhido, tendo por 

base sua fronte exibindo, e ainda reforçando, a concepção do auto-interesse, o me and me, 

cuja disposição cenográfica literalmente paira acima de todos. É a imagem icônica da 

prevalência do “Eu” que está disseminada. 

 
74 Cf. WOLFE, Tom. The “Me” Decade and the Third Great Awakening. In: New York Magazine. August 

23, 1976. s/p Disponível em: https://nymag.com/news/features/45938/ Acesso em: 15 abr. 2021. 

https://nymag.com/news/features/45938/


41 
 

Estabelecidos os principais atributos de Julian, é possível retomar o título da obra 

e perceber que além do exercício de indicar o tema mais elementar já apontado, ele 

também permite extrair outro elemento: a escolha da categoria American, ao invés de 

simplesmente Gigolo, fornece elementos que proporcionam a caracterização de um 

conceito mais abrangente da personagem a partir de uma relação particular/geral. Esse 

método, tal como sugerido por Jean-Claude Bernadet, baseia-se na produção de: 

 

[...] uma informação que não diz respeito apenas àqueles indivíduos que 

vemos na tela, nem a uma quantidade muito maior deles, mas a uma 

classe de indivíduos e a um fenômeno. Para isto, para que passemos do 

conjunto das histórias individuais à classe e ao fenômeno, é preciso que 

os casos particulares apresentados contenham os elementos necessários 

para a generalização, e apenas eles75. 

 

Assim, a forma como o título foi designado possibilita extrapolar as características 

narcísicas individuais de Julian, convertendo-as em traços macroestruturais que 

exprimem aspectos relacionados à identidade nacional. Com isso, o gigolô deixa de ser 

uma personagem contemplada com atributos singulares para ser alçada a uma categoria 

analítica mais ampla, a tipificação do American Dream yuppie nas telas dos anos 80. O 

diálogo em que Julian assume a Leon que não gostava de repetir clientes, pois acabavam 

se tornando possessivos e ele tinha o desejo de não pertencer a ninguém, reflete 

exatamente a personificação de um ser marcado por um individualismo narcísico, que 

sente dificuldades em constituir vínculos sociais profundos e duradouros. Essa mesma 

característica reaparece mais explicitamente na sequência em que Julian janta com 

Michelle após ela segui-lo até uma loja de discos de vinil. Na cena ocorre o seguinte 

diálogo a respeito do seu esposo, o senador Charles Stratton: 

 

Michelle: – Jamais o prejudicaria politicamente. Jamais o deixaria. 

Julian:      – Não o deixe chantageá-la. 

Michelle: – Ele tem um grande ideal sobre ter uma família. Ele quer que 

eu engravide. 

Julian:      – Estamos falando sobre o que ele quer ou o que você quer? 

Michelle: – Não sei mais. O que posso fazer? 

 
75 BERNADET, Jean-Claude. Cineastas e Imagens do Povo, SP: Brasiliense, 1985. p. 15. 
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Julian:      – Não sei. Ser você mesma. 

Michelle: – Deixá-lo? 

Julian:     – Sua carreira continuará. As pessoas esquecem. Deve ser 

feito discretamente. Mas não o deixe enganá-la com este 

papo de dever e sacrifício. Ele consegue o que quer, você 

deve fazer o mesmo. Aproveite tudo o que pode. 

 

Julian é a expressão do American Dream yuppie, com um discurso enfatizando 

elementos hedonistas e narcisistas, que faz apelo para que Michelle aproveite tudo o que 

puder em benefício próprio. Por outro lado, o diálogo permite associar a esposa do 

senador a um tipo de caracterização diversa, em que prevalece uma visão de sacrifício, 

de desprendimento e um sentido de dever que escapa ao mero interesse pessoal, o que 

poderia ser tido como uma idealização combinada dos estágios puritano/ianque. Inexiste 

nela uma demarcação manifesta separando o desejo individual do interesse coletivo 

(representado no casal), amálgama esta evidenciada quando ela responde à pergunta do 

gigolô e esclarece não saber discernir se estava fazendo algo que ela mesma queria ou o 

que o marido desejava. O que se desdobra dessa análise é a composição de duas 

personagens que configuram um conflito, o qual pode ser compreendido através do 

estabelecimento de um sistema relacional capaz de delimitar a clivagem entre dois 

imaginários sociais. 

Tal choque é mais uma vez explicitado na cena em que Julian escolhe seu 

vestuário e, novamente diante do espelho, pratica sueco até ser interrompido por Michelle, 

que decidiu visitá-lo após descobrir seu endereço. Depois de uma série de diálogos 

cercados de provocações, evasivas e embaraços, a esposa do senador confessa que 

gostaria de saber como seria fazer sexo com ele, podendo pagar pelo ato se ele assim 

desejasse. E, quando ensaia mencionar problemas de sua vida pessoal, é interrompida 

pelo gigolô, que desliza a mão pelo seu colo, descendo vagarosamente até o ventre, 

quando passa a desatar o laço do casaco. Nesse instante, pega a bolsa dela, que estava 

debaixo dos braços, e a pousa no balcão. A partir daí, a câmera abandona o casal e 

continua focalizando, num close, a bolsa, servindo como outro recurso tácito a uma 

prática sexual, mas com um sentido mais específico, de cunho mercantil, eis que o objeto 

retido no enquadramento poderia remeter ao pagamento do ato sexual. A cena é cortada 

por uma elipse temporal, seguida por uma nova tomada com um traveling percorrendo o 

apartamento até a câmera testemunhar Julian numa conversa por telefone, sussurrando 
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dirt talks com uma companhia não identificada para a qual simula masturbar-se por estar 

muito excitado. O traveling encerra exatamente na cama de casal, flagrando Julian 

deitado ao lado de Michelle, que presencia aquela conversa ao telefone em que o 

protagonista manifestava desejos sexuais enquanto regateava benefícios materiais. Após 

ele notar que Michelle despertara, decide interromper a ligação e passa a conversar com 

ela, tentando descobrir se estava se sentindo bem e se a noite tinha sido como ela esperava, 

como se buscasse, em algum nível, extrair comentários de sua parceira que atestassem 

sua performance sexual e alimentassem a sua vaidade. Porém, Michelle diz que não foi 

como esperava, pois teria sido como fazer amor, insinuando que estava em busca de mero 

prazer sexual, e não de vínculo afetivo76. 

A próxima sequência inicia com Julian acompanhando a senhora Williams, uma 

cliente mais velha e casada que o contratou, num primeiro momento, para ajudar a 

selecionar peças de decoração na galeria de arte Sotheby Parke Bernet. Nas imagens, o 

gigolô faz apreciações estéticas e econômicas de objetos históricos até ser surpreendido 

por uma amiga dela, o que provoca constrangimento na sua acompanhante por estar na 

companhia de outro homem. Julian tenta justificar sua presença com a senhora Williams 

encenando gestos “afeminados” estereotipados e cheios de afetação, como se ele fosse 

gay. No conjunto do filme, tal sequência exerce ao menos uma dupla função. Por um lado, 

enfatiza mais uma vez a posição social do gigolô ao exibir suas habilidades em lidar com 

a etiqueta e o refinamento em meio ao mobiliário histórico num cenário que era 

considerado uma referência de consumo, bem como um espaço difusor de modelos de 

condutas a serem adotadas pelas classes ascendentes, já que, como indicado por John 

Taylor, a galeria Sotheby se tornara um dos parâmetros de “bom-gosto” dos novos-ricos 

nos anos 80, nomeados como a Nouvelle Society por um artigo da famosa revista W, que 

destacava como principais características desse grupo o hábito de andar de Mercedes com 

telefone e motorista, adquirir pedras preciosas grandes, grandes casacos de pele, fechar 

grandes contratos ou se casar inúmeras vezes77. 

 
76 Afirmação esta que pode ser problematizada, já que nesse instante ela desvia o olhar e não o encara 

enquanto argumenta, como se evitasse ser flagrada mentindo. Além disso, a afirmação de que não buscava 

estabelecer vínculo afetivo é por ela mesma desmentida posteriormente quando diz que sempre queria fazer 

amor com ele, ou na cena em que ela pede para ele largar o ofício (indicando que desejava manter uma 

relação exclusiva) ou ao final do filme, ao fornecer o álibi para inocentá-lo, alegando que empreendera tal 

gesto porque o amava. 
77 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, pp. 213-214. 
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Além disso, a sequência também funciona como ferramenta narrativa para 

confirmar o álibi do gigolô e atestar a sua inocência ao espectador diante do crime que 

será o plot point da trama, que é anunciado na próxima imagem, quando Julian, 

estarrecido, descobre que a esposa do Sr. Ryman havia sido assassinada78. Enquanto ele 

lê a notícia num jornal, Michelle reaparece e confessa ao gigolô que não conseguia 

esquecê-lo, o que o aborrece num primeiro instante, demonstrando novamente que não o 

agradava estabelecer relações longevas, e passa a recusar o dinheiro e os bens oferecidos 

por ela até que, inesperadamente, decide levá-la para o seu quarto, onde é exibida uma 

série de imagens dos dois nus se acariciando com vagar na cama em mais uma 

representação de um ato sexual. Se até aqui as práticas sexuais eram apenas aludidas, 

como na cena do champanhe ou do close na bolsa no centro da mesa, nessa sequência é a 

primeira vez no filme em que elas são mais explicitamente exploradas, anunciadas por 

uma leve e suave melodia ao piano que causa um efeito de redundância quando associada 

às imagens que exibem toques do gigolô repletos de delicadeza e ternura (a mesma 

brandura que ele já expressara com a Srª Ryman antes do marido ordenar que ele a 

agredisse), deslizando suas mãos pelas coxas e pelos seios de Michelle, até pousar seu 

dorso nu sobre o dela. 

Deve-se destacar que pouco mais de uma década antes esse tipo de emprego 

narrativo de imagens com nudez e carícias sexuais era vetado pelo Código Hays de 

censura cinematográfica79, instituído efetivamente em 1934 (tendo perdurado até 1967), 

que estabelecia 

 

[...] severas restrições para a apresentação de “formas grosseiras de 

relação sexual”, de “adultério”, de “comportamento sexual ilícito” ou 

“cenas de paixão”. Quando tais cenas fossem consideradas 

indispensáveis à trama, determinava que elas não podiam, de modo 

algum, ser “justificadas” ou assumir um caráter atrativo. 

 
78 O plot point é um incidente, ou evento, que “engancha” na ação e a reverte noutra direção. Cf. FIELD, 

Syd. Manual do Roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. RJ: Objetiva, 2001. p. 97. 
79 O Código Hays determinava uma série de preceitos morais a serem seguidos pelos filmes, tendo como 

princípios gerais: 1) A não autorização de nenhum filme que pudesse rebaixar o nível moral dos 

espectadores. Deveria ser evitado conduzir o espectador a tomar partido do crime, do mal ou do pecado. 2) 

Os gêneros de vida descritos no filme deveriam ser corretos, tendo em conta as exigências particulares do 

drama e do espetáculo. 3) A lei, natural ou humana, não seria ridicularizada e a simpatia da audiência não 

deveria seguir aqueles que a violentam. Cf. HAYS, Will H. Código de censura cinematográfico de 1930. 

Publicado en “Cinemateca”. Nro. 19 Marzo de 1979 - Montevideo-Uruguay: pp. 41-42. Título original: 

“Versión textual del célebre código de censura Hays en Hollywood” Disponível em: 

http://web.archive.org/web/20021001131551/http://www.academiadelapipa.org.ar/cod_hays.htm Acesso 

em: 13 set. 2018. 

http://web.archive.org/web/20021001131551/http:/www.academiadelapipa.org.ar/cod_hays.htm
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Explicitamente, prescrevia que se deveria ‘evitar dar demasiada 

importância à cama’ e estabelecia: “é preferível que os pares casados 

durmam em camas separadas” (daí a constante presença das mesinhas 

de cabeceira nos quartos). Antecipando eventuais ressalvas, afirmava 

que, se fosse impossível evitar a apresentação da cama comum, não 

permitia, “sob nenhum pretexto, mostrar o par na cama ao mesmo 

tempo”. Cenas de amor e paixão eram filmadas com cautela: após um 

beijo mais ardente, a câmera levava o espectador para fora-de-campo e 

lhe permitia imaginar a continuidade do encontro amoroso80. 

 

Rodrigo Gerace chega a afirmar que o moralismo era de tal magnitude nesse 

período, que cenas mostrando um homem e uma mulher deitados na mesma cama, ainda 

que vestidos, poderiam sofrer interdição pelo Código, e que até mesmo alguns detalhes 

deveriam ser observados e seguidos, como a necessidade de os maridos manterem um dos 

pés no chão enquanto beijavam suas esposas. Somado a isso, nenhum filme deveria 

sugerir que relações ocasionais ou promíscuas fossem comuns ou aceitáveis81. 

Existe um consenso na bibliografia referente à historiografia de Hollywood em 

denominar o período entre 1930 e 1934 como pré-Código Hays. Durante esse momento, 

os filmes se caracterizaram por abordagens surpreendentemente francas, cínicas e 

agressivas. Madame Satã (Madam Satan, 1930), Terra de Paixões (Red Dust, 1932) e 

Uma Loura para Três (She Done Him Wrong, 1933) são exemplos de obras do período 

ao explorarem a sexualidade e o desejo com algum nível de complexidade, abordando-os 

como parte integrante da vida, evitando concepções dicotomicamente moralizadas que 

antagonizassem virtude e indecência, algo que vigeu depois de 1934 com o advento do 

Código82. Um dos argumentos explicativos para o emprego da sexualidade, do desejo e 

até mesmo da violência de forma mais direta no cinema dessa época foi a tentativa da 

indústria em atrair o público e contornar o encolhimento dos seus lucros, já que as 

bilheterias começaram a decrescer devido à crise provocada pelo crash da bolsa de 

valores em 192983. Em 1931, o número de espectadores diminuiu de 80 para 70 milhões, 

e em 1932 caiu para 55 milhões84. 

 
80 LOURO, Guacira Lopes. Cinema e Sexualidade. In: Educação & Realidade. 33(1), jan/jun. 2008, p. 84. 
81 Cf. GERACE, Rodrigo. Cinema Explícito: representações cinematográficas do sexo. 1.reimp. SP: 

Perspectiva, 2017, p. 87. 
82 Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the Cinema. London & New York: Wallflowers press, 2006, pp. 

90-92. 
83 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 38-39. 
84 Cf. MATTOS, A. C. Gomes de. Do Cinetoscópio ao Cinema Digital: breve história do cinema 

americano. RJ: Rocco, 2006, p. 53. 
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Após 1934, sob pressão de grupos religiosos e outras entidades da sociedade civil, 

e temendo que seus filmes pudessem ser regulados ou censurados pelo governo federal, 

a própria indústria cinematográfica, voluntariamente, estabeleceu o Código Hays, 

empregando um selo de aprovação autorregulatório indicativo de que as produções a 

serem exibidas tinham sido avaliadas e chanceladas por um corpo de censores, uma 

alegada forma de proteger a liberdade de criação ao mesmo tempo em que estabelecia 

limites estritos para a expressão artística, referendando idéias conservadoras que estavam 

entre os principais fatores motivadores dos pedidos de censura. Acreditava-se que o 

cinema seria capaz de exercer enorme influência no comportamento das pessoas, 

especialmente entre os jovens, alimentando um temor de que o público poderia passar a 

imitar o que era projetado nas telas85. Contudo, se o Código de produção tornou os longa-

metragens hollywoodianos menos propensos a lidar abertamente com assuntos polêmicos, 

ele também fez com que os estúdios desenvolvessem técnicas fílmicas permeadas por 

ambiguidades para explorá-los, principalmente nos temas sexuais, permitindo que 

espectadores “sofisticados” aprendessem a imaginar os atos de “conduta imprópria”86. 

Já após 1968, o Código de produção foi substituído pelo Ratings System (cuja 

aplicação limitava mais o público do que os cineastas e suas respectivas obras, ou seja, 

os filmes não estavam mais sujeitos a restrições prévias, sendo estabelecido um sistema 

de classificação etária variável que definia a idade adequada para determinados conteúdos 

previamente informados), que permitia exibir nas salas de cinema uma diversidade de 

imagens explícitas, incluindo obscenidades, escravidão sexual, miscigenação, nudez, 

beijos luxuriosos e referências à “perversão” sexual. Filmes classificados com o rótulo G 

(general audiences) permitiam acesso liberado para todas as pessoas. A classificação M 

(mature young, que em 1970 se transformou em GP – general audience, parental 

guidance recommended) permitia o acesso ao público de jovens sob orientação dos pais, 

enquanto a R (restricted) restringia o acesso de indivíduos menores de 16 anos (o limite 

de idade posteriormente passou para 17 anos, mas variava em algumas jurisdições), que 

precisariam estar acompanhados pelos pais ou pessoas responsáveis. Já o selo X impedia 

o acesso de qualquer pessoa menor de 16 anos. Com isso, lentamente os espectadores 

passaram a consumir imagens hollywoodianas de protagonistas heterossexuais e seus 

 
85 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 

2007, pp. 5-7. 
86 Cf. MATTOS, A. C. Gomes de. Do Cinetoscópio ao Cinema Digital: breve história do cinema 

americano. RJ: Rocco, 2006, p. 92. 
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parceiros amorosos tendo relações sexuais sem serem casados. É nesse período que a 

popularidade do agente secreto James Bond se deve, em larga medida, ao seu magnetismo 

e habilidade de seduzir e levar para a cama uma variedade de belas mulheres87, mudanças 

estas que ajudam a identificar um padrão social de sensibilidade menos suscetível a 

rechaçar cenas de carícias sexuais mais ousadas, como as apresentadas pelo gigolô e sua 

amante. 

Ao final do ato, Julian se detém num crucifixo pendurado na corrente que Michelle 

carregava e que lhe é oferecido como presente, mas ele nega como se indicasse que estava 

ali sem qualquer interesse material. Nesse instante, ela afirma que gostaria de saber tudo 

sobre ele, o que lhe gera desconforto. Ao questioná-la sobre o interesse pela sua 

intimidade, ela responde: 

 

Michelle:  – Não sei, parece importante. 

Julian:       – Já não fizemos amor? 

Michelle:  – Sim. 

Julian:       – Então já sabe de tudo. 

Michelle:  – Que bobagem. De onde é? 

Julian:       – Não sou de lugar algum. Sou desta cama. Tudo o que vale 

a pena saber, saberá fazendo amor comigo. 

Michelle:  – Não é verdade. Por que transa com mulheres velhas? 

Julian:       – Eu prefiro as mulheres velhas. 

Michelle:  – Por quê? 

Julian:       – De que adianta fazer as jovens gozarem?  

Essas adolescentes se excitam vendo filmes e se 

masturbam. Não há desafio. Não significa nada. Naquela 

noite em que nos encontramos no hotel, eu estava com uma 

mulher. A mãe de alguém. O marido não a queria mais. 

Ela não tinha um orgasmo há dez anos. Levei três horas 

para fazê-la gozar. Quase achei que não conseguiria. 

 
87 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, p. 278; Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing 

race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 43 e pp. 302-319; Cf. 

PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 2007, 

pp. 51-52; e Cf. MASK, Mia. 1971 – Movies and the Exploitation of Excess. In: FRIEDMAN, Lester D. 

(Ed.). American Cinema of the 1970s: themes and variations. New Jersey: Rutdgers University Press, 

2007, p. 48. 
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Quando acabou, senti que havia feito algo que valera a 

pena. Quem mais se importaria em conseguir fazer isto? 

 

Esse diálogo contém a quintessência da personagem e permite compreender como 

os atributos que vão sendo caracterizados na composição da personalidade narcísica de 

Julian se reconfiguram nas práticas sexuais e as colocam num primeiro plano analítico, 

conformando uma identidade, tendo em vista que a sexualidade, como indicado por 

Anthony Giddens, estava exercendo um papel importante na contribuição do 

desenvolvimento de estilos de vida bastante variados, não sendo uma condição natural 

aceita pelos indivíduos como um estado de coisas preestabelecido, mas que funcionaria 

como um aspecto maleável do eu, um ponto de conexão primário entre o corpo, a auto-

identidade e as normas sociais88. 

Além do aspecto mais aparente de que eram as práticas sexuais que proviam 

financeiramente todos os bens materiais que Julian vaidosamente ostentava, também 

ganham importância pela centralidade na composição da identidade do gigolô, já que 

bastaria fazer amor com ele para desvendá-lo. Numa primeira impressão, a fala de Julian 

poderia indicar um indivíduo altruísta, desprendido de interesse próprio, que dedicava sua 

energia sexual para fornecer prazer a mulheres que deixaram de ser apreciadas por seus 

esposos. Talvez seja possível inferir que foi essa a leitura que Michelle tenha feito, pois 

estaria mais idealisticamente compatível com o American Dream que ela representa no 

sistema relacional sugerido. 

Porém, os contornos narcisistas do gigolô permitem apontar em outra direção. O 

sexo com mulheres maduras se torna atrativo por implicar um desafio, um tipo de 

competição que exigiria condicionamento e que poucos se atreveriam ou estariam 

habilitados pelo esforço demandado, ao contrário das mulheres jovens, que poderiam 

gozar com uma simples masturbação. Nessa linha, é possível sugerir que a sua busca pela 

projeção da imagem de bem-sucedido não se reduz exclusivamente ao consumo 

conspícuo, mas se amplia e ganha preponderância nas práticas sexuais, elemento que ele 

destaca como constitutivo do que acreditava ser. A obra configura o sexo como o pilar 

central que sustenta o narcisismo de Julian e do qual visivelmente se orgulha, como na 

cena em que pede para que Judy Ryman não se preocupe porque ele cuidaria bem dela, 

 
88 Cf. GIDDENS, Anthony. A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas, SP: Unesp, 1993, p. 25. 
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sabendo exatamente o que ela necessitava para ter prazer, diálogo que opera com uma 

espécie de discurso de autoridade para chancelar uma expertise, e que reaparece na 

conversa que tivera com Michelle quando tenta arrancar indicativos de que ela teria obtido 

prazer com a sua atuação, o que corrobora o argumento laschiano de que o indivíduo 

narcisista depende dos outros para validar a sua autoestima, não conseguindo viver sem 

uma audiência que lhe admire89. Julian arvora-se na performance sexual como um 

elemento a ser valorizado, atributo que para Jean-Claude Guillebaud seria um dos “efeitos 

colaterais” da revolução sexual, no qual o gozo não seria mais resultante de uma 

liberdade, mas objeto de desafio esportivo que se pretende vencer90. Para ele: 

 

Desde 1978 o discurso contemporâneo desenvolveu-se ainda mais no 

sentido desta interminável recomendação olímpica, assimilando a 

sexualidade a um “exercício” que exige destreza, obstinação e 

treinamento. O sexo, assim despossuído de toda significação simbólica, 

torna-se simples funcionamento muscular. É remetido à categoria de 

um esporte, aliás mais individual que coletivo91. 

 

A partir desse diagnóstico é possível suscitar que o zelo apresentado por Julian na 

cena em que ele se exercita, dependurado de cabeça para baixo, ajuda a consagrar um 

olhar de que as práticas sexuais careceriam de um condicionamento primoroso, 

construindo um nexo causal reducionista entre atividade sexual e vigor físico. Fazer sexo 

parecia adquirir um novo estatuto, no qual a vitalidade corpórea teria centralidade, e é em 

razão disso que faria sentido o juízo do gigolô de que nem todos estariam capacitados a 

executar certas práticas sexuais, como a que lhe exigiu três horas de empenho para que a 

acompanhante mais velha atingisse o orgasmo. Amantes se tornavam atletas, e o ato 

sexual uma competição esportiva. 

 
89 Cf. LASCH, Christopher. A Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em 

declínio. RJ: Imago Editora, 1983, p. 30. 
90 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: Bertrand, 1999, p. 144. 
 Guillebaud pontua o ano de 1978 como um marco temporal importante tendo como referência a produção 

teórica crítica da feminista Helen Gary Bishop, que discutia como a indústria do cinema pornográfico, ao 

estabelecer determinadas normas, acabava por produzir efeitos psicológicos desastrosos entre homens e 

mulheres, transmitindo impressões equivocadas, como no exemplo do pênis, em que se criava a idéia de 

que seria necessário ter pelo menos trinta centímetros de comprimento e ser capaz de manter a ereção por 

longos períodos para provocar prazer. Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: 

Bertrand, 1999, pp. 144-145. 
91 GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: Bertrand, 1999, p. 145. 
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O sistema relacional proposto viabiliza perceber que, se para Julian as práticas 

sexuais são encaradas como um mero desafio que alimentaria o seu narcisismo, para 

Michelle aparentam outra conotação, referindo-se ao estabelecimento de vínculos sociais, 

e essa dicotomia entre os dois protagonistas fica mais evidente na cena em que ela diz 

não querer fazer amor com o gigolô, pois entendia que para ele era apenas uma atividade 

profissional. 

A sequência em que Julian faz sexo com Michelle também é significativa por 

apresentar uma imagem com raros precedentes na história do cinema hollywoodiano: a 

nudez frontal de uma personagem masculina. Esse modelo de objetificação do corpo era 

habitual na indústria cinematográfica quando se buscava compor filmicamente as 

personagens femininas. 

Laura Mulvey lança o argumento de que os filmes hollywoodianos têm propensão 

a posicionar as mulheres como objetos do prazer masculino, reféns de um olhar voyeurista 

e marcado pela escopofilia, ou seja, voltado ao prazer de observar o outro como um objeto 

erótico92. Com isso, seria possível sustentar que as mulheres seriam frequentemente 

erotizadas por meio de imagens fetichizadas para o deleite visual dos homens, que 

possuiriam uma espécie de monopólio legítimo do olhar fílmico, cuja natureza seria 

poderosa, controladora e desejosa, criando processos de fragmentação através de toda 

sorte de recursos cinematográficos para enfatizar partes específicas dos corpos femininos, 

tornando-as referências a serem exploradas com regularidade, como os longos e 

ondulados cabelos loiros que encobriam uma das faces de Veronica Lake, as pernas de 

Betty Grable, os seios de Jane Russell ou a sinuosidade e os cabelos loiros de Marilyn 

Monroe93. Tal diagnóstico fez Peter Lehman concluir que Julian teria sido edificado a 

partir de um tipo de referencial fílmico considerado feminino (a começar pelo seu 

nickname, que era Julie), já que os estereótipos masculinos eram normalmente elaborados 

com ênfase em atributos peculiares, como nos exemplares casos de O Exterminador do 

Futuro (The Terminator, 1984) ou O Demolidor (Demolition Man, 1993), em que as 

nudezes de Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone também foram exibidas em cada 

 
92 Cf. MULVEY, Laura. Visual Pleasure and Narrative Cinema. In: Screen 16, nº 3, (Autumn), 1975, pp. 

6-18. 
93 Cf. LEHMAN, Peter. Running Scarred: masculinity and the representation of the male body. 

Philadelphia: Temple University Press, 1993, pp. 2-3; e Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. 

Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing. 

2008, p. 280. 
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um dos respectivos filmes. Mas nestes, diversamente do gigolô, há uma omissão dos seus 

órgãos genitais e uma ênfase nos seus torsos musculosos, modelando convenções em que 

os corpos masculinos eram explorados para impressionar o público mais pelo simbolismo 

da força do que o seu literal apelo erótico94. 

Também é a partir do sexo que os laços de sociabilidade do gigolô vão sendo 

urdidos, costurando suas redes de proteção. John Taylor, numa análise bem próxima à de 

Christopher Lasch, argumentou que os anos 80 teriam marcado o florescimento do que 

se poderia chamar de amizade ostensiva, que nada mais era do que “[...] um 

relacionamento ou ligação perseguidos não pelas recompensas psicológicas que 

pudessem oferecer, mas pelas oportunidades que davam aos indivíduos para elevar seu 

status através da associação mútua”95. Quando Julian pratica sueco com Michelle na 

cama, entre carícias, prestes a lhe despir, ela interrompe o ato e afirma que adorava sua 

companhia, seus beijos, seus toques, mas a desagradava o fato de saber que ao fazer amor, 

ele estava apenas trabalhando. Irritado, Julian desabafa afirmando que ela apenas desejava 

que ele largasse o que era e o que fazia (associando novamente o sexo a algo que lhe seria 

um atributo inerente, capaz de defini-lo). O gigolô diz gostar muito dela, mas ela retruca 

que isso não bastaria. Julian, sem conseguir encará-la, reafirma seu suposto sentimento, 

declaração esta que é recebida pela consorte do senador com incredulidade. Ele enfim 

esclarece que não iria se importar, pois as mulheres o ajudavam e ele necessitava daquela 

proteção. 

Inclusive, esse é um tema que pode ser estabelecido como ponto de fixação nos 

anos 80 quando se revisita a obra O Segredo do Meu Sucesso (The Secret of My Success, 

1987), já que nos dois filmes o sexo é praticado de forma a prover ligações sociais aos 

protagonistas. O que os difere é o fato de que a personagem central da película de 1987, 

Brantley Foster (Michael J. Fox), não toma a iniciativa dos cortejos e tampouco faz uso 

deliberado do sexo para obter ascensão social, o que é executado por sua “tia” Vera 

(Margareth Witton), esposa do seu chefe (o tio consanguíneo) e a legítima dona da 

empresa onde o rapaz trabalha. Vera é quem provoca os cortejos sexuais e concretiza o 

ato do qual se produz um elo de “afeição” que posteriormente a fará introduzir Brantley 

 
94 Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 

3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing. 2008, pp. 284-292. 
95 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, pp. 23-24. 



52 
 

a uma série de empresários bem-sucedidos numa de suas festas refinadas, conexões estas 

que vão possibilitar a promoção do jovem. Em geral, a película operacionaliza um 

formato insidioso96, criando a idéia de que a ascensão social de Brantley se deu por meio 

de um grande esforço pessoal (que é flagrado em boa parte da história no seu 

desdobramento profissional entre dois papéis distintos e conflitantes na mesma empresa, 

como estafeta e executivo), mas também fornece indícios para identificar que foram 

exatamente as investidas sexuais da “tia” que geraram um vínculo e lhe garantiram acesso 

a uma privilegiada e exclusiva rede de contatos, que ao final foi determinante para o seu 

sucesso na companhia. Brantley faz sexo com Vera em duas situações diversas, mas 

sempre a partir da iniciativa dela, e com a sua recusa inicial, até que sucumbe aos avanços 

da mesma, o que gera a sensação de que se tratava de uma “vítima” passiva daquelas 

provocações, criando brechas para alegações de que ele não era um indivíduo que 

explorava o sexo para se promover (ele próprio afirma num dos seus diálogos que 

pretendia subir na carreira por seu próprio trabalho e esforço), tanto que, ao final, a trama 

entrega uma união romântica entre Brantley e outra personagem (Christy Wills), o que 

funciona como uma possível estratégia narrativa para elidir (ou ao menos atenuar) a 

centralidade da “tia” na sua ascensão social. Com isso, numa possível busca por respostas 

ao segredo do sucesso ao qual o título se reporta, o público poderia ter a impressão mais 

acentuada de que foi pelos esforços profissionais do protagonista, quando as relações 

sexuais mantidas com a “tia” talvez merecessem maior atenção na análise. 

Já em Gigolô Americano, é notório como Julian é apresentado empregando 

deliberadamente as práticas sexuais como ferramenta para influenciar pessoas e para fazer 

“amigo(a)s”, o que tem implicações nas formas de organização social e pode ser 

percebido com o surgimento do detetive Sunday, a personagem responsável por investigar 

 
96 Insidioso é empregado a partir da leitura de Howard Becker, como um conceito que “[...] sugere que um 

efeito foi alcançado por meios de que você, espectador, não estava plenamente ciente e em relação aos 

quais, portanto, não podia ser crítico. Quando uma voz em off num filme nos diz algo, sabemos que esse 

alguém nos fala em frases inteligíveis, e muitos de nós, se não a maioria, aprendemos que, na maior parte 

do tempo, devemos desconfiar de vozes peremptórias. Mas podemos não compreender do mesmo modo 

que, quando a câmera aponta para alguém a fim de filmá-lo de baixo para cima, essa pessoa parecerá maior 

e mais aterrorizante ou amedrontadora; e, inversamente, que alguém filmado de cima, com a câmera 

apontada para baixo, parecerá menor, menos poderoso e mais infantil. Quando sabemos o que está sendo 

feito, ficamos alertas, procuramos razões para não aceitar as idéias que estão tentando nos incutir, 

reconhecemos os truques e ficamos cautelosos. Quando não sabemos o que está sendo feito, quando isso é 

insidioso, não ficamos alertas, não tomamos as devidas precauções intelectuais, e provavelmente seremos 

‘enganados’ ou ‘logrados’, levados a aceitar uma afirmação ou idéia que não aceitaríamos se estivéssemos 

com todas as nossas antenas ligadas para detectar embustes”. BECKER, Howard. Falando da Sociedade: 

ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social. RJ: Zahar, 2010, p. 134. 
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o assassinato de Judy Ryman, que aparece pela primeira vez interrogando o Sr. Ryman a 

partir de uma algema que teria sido encontrada no seu apartamento junto com vibradores, 

varas e outros apetrechos fetichistas, construindo uma sexualidade “disfuncional”, fora 

dos padrões “normais”, como se verá no capítulo 2 quando forem discutidas certas 

convenções cinematográficas hollywoodianas referentes ao sexo em filmes de terror. O 

investigador argumenta que a vida sexual do marido não interessaria nem a ele, e 

tampouco à delegacia de Los Angeles, mas a forma como a esposa fora morta indicaria 

que o assassino já teria estado na sua residência noutro momento. Sendo assim, ele 

precisaria obter informações detalhadas sobre suas atividades sexuais e o nome das 

pessoas que participavam delas. É assim que os universos do detetive Sunday e de Julian 

se cruzam na história. O policial interroga o gigolô acerca do seu álibi na noite do crime, 

e este aponta que teria estado com uma amiga numa exposição no Sotheby Parke Bernet, 

indicando que seria o dia em que teria se encontrado com a senhora Williams no 

antiquário. O detetive então pergunta se ela poderia confirmar o seu álibi, e o gigolô 

aponta que ela seria uma cliente distinta, e que provavelmente gostaria de garantir sua 

privacidade. O investigador questiona se o trabalho que ele teria feito para os Ryman teria 

sido de intérprete ou de motorista, e Julian, incomodado, afirma que não havia sido 

nenhum dos dois, mas algo mais relacionado a uma “questão pessoal”, deixando entrever 

o cunho sexual na sua relação com eles. A seguir, Sunday tenta aprofundar seu 

questionamento para depurar o tipo de encontro que mantinham e pergunta se eles eram 

amigos, o que é negado pelo gigolô, levando o detetive a interrogar de forma incisiva e 

direta qual seria o papel desempenhado por ele. Julian, insatisfeito, fornece uma série de 

respostas evasivas, o que causa irritação no investigador, que passa a ameaçá-lo de prisão 

caso ele não seja honesto. Julian então argumenta que se tratava de questões delicadas, 

que poderiam envolver coisas que não estariam dentro das leis, e que a publicidade criada 

poderia atrair problemas para ele. E a sequência encerra com o investigador dizendo que 

não tinha intenção de prejudicá-lo, mas que ele deveria contar tudo o que sabia. 

Posteriormente, o detetive vai atrás de Julian enquanto ele se prepara para ir visitar 

o Country Club, e informa o gigolô que ele tinha checado o seu álibi com a senhora 

Williams, e que esta teria informado que estivera com ele na terça à noite, mas que ele a 

teria deixado às 19h e o crime teria ocorrido às 22h, o que preocupa Julian97. Sunday passa 

 
97 Julian supostamente teria declarado para Sunday que fizera sexo com a Srª Williams, o que não é 

apresentado no filme. Essa dedução se baseia no fato de que o gigolô informara ao investigador que tinha 
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a fazer questionamentos com conotação moralista procurando saber como o gigolô 

conseguiria passar as tardes com uma mulher e as noites com outra. Num tom sarcástico, 

Julian diz ao investigador que poderia lhe dar dicas de como seduzir mulheres e passa a 

provocar Sunday, apontando que poderia ajudá-lo com uma mudança na forma como se 

vestia, já que a sua aparência física seria incorrigível. Adiante, o detetive pergunta se 

nunca o incomodava aquilo que fazia, e Julian retruca questionando o porquê ele deveria 

se sentir culpado, já que apenas fornecia prazer às mulheres. Então, Sunday afirma que 

aquilo não seria juridicamente legal. A resposta do gigolô é que nem tudo o que era legal 

seria correto, e que em certos momentos os homens criariam leis equivocadas, às vezes 

por serem estúpidos, outras por serem levados pela inveja. Ao fazer essa afirmação, ele 

encara o investigador, como se estivesse dirigindo para ele tal acusação. Em seguida 

argumenta que algumas pessoas estariam acima da lei e Sunday pergunta como essas 

pessoas poderiam saber quem eram aqueles que estariam acima delas. O gigolô responde 

que eles saberiam por que se questionavam. Nesse momento Julian pede para que o 

engraxate que lustrava seu sapato saia, o que lhes permite ficarem a sós. O detetive 

pergunta se poderia sentar no lugar que era então ocupado pelo engraxate, o que é 

consentido por Julian, que novamente ironiza o investigador ao afirmar que, se quisesse, 

poderia engraxar o outro sapato, dando mais uma vez mostras do seu sentimento de 

superioridade e estabelecendo um nível de hierarquia entre ambos. 

 

 

 
feito uma descrição da casa e do quarto do casal, dando a entender que seria uma prova de que teria estado 

lá durante o período do assassinato. 



55 
 

O enquadramento da cena, com uma tomada em contra-plongée98, coloca-o numa 

posição de dominância, construindo visualmente o sentimento de superioridade 

expressado pelo gigolô face a Sunday, além de corroborar sua fala sobre o fato de que 

algumas pessoas estariam acima da lei ao situar Julian num patamar literalmente acima 

da justiça, institucionalmente representada na figura do investigador. 

Pode-se depreender, a partir das duas sequências, que Sunday traduz um dos 

principais sentimentos que assinala o American Dream yuppie: a inveja que, como já 

destacado, sobrepujou a busca pelo respeito e pela admiração dos pares e passou a animar 

a competição de todos contra todos, sendo considerada por Leger Griendon, ao analisar o 

cinema hollywoodiano oitentista, uma das principais fissuras do governo de Ronald 

Reagan (1981-1988), e que teve em Jeanie, a irmã de Ferris Bueller em Curtindo a Vida 

Adoidado (Ferris Bueller’s Day Off, 1986), a personagem icônica da cultura da inveja na 

década em questão, ou seja, do ressentimento daqueles que medem sua infelicidade pelo 

sucesso dos outros99. 

Em Gigolô Americano, filme que antecede o governo Reagan, a inveja já está sob 

os holofotes desde o instante em que Julian aparece pela primeira vez na residência de 

Anne e vislumbra duas garotas tomando sol em espreguiçadeiras no deck. Umas delas se 

volta na sua direção com um ar de despeito e pergunta se ele não deveria estar no Rio de 

Janeiro, e Anne pede para que ele não se aborreça com aquele comentário, pois elas 

estariam apenas com inveja (jealous). É a inveja também que é despertada em Anne por 

meio do ressentimento ao descobrir que Julian teria feito o programa com o casal Ryan 

para Leon, escancarando o fato de que o gigolô não trabalhava com exclusividade para 

quem teria lhe ensinado tudo, desde como se vestir, se comportar, tratar as mulheres e até 

a fazer sexo. Esse estremecimento da relação de ambos se agrava e serve como mote para 

que, perto do final do filme, Anne lhe abandone quando ele não recebe a senhora Vakklar 

no aeroporto em sua chegada da Suécia, e pede para que se afaste dela, pois já não se 

importaria mais com ele. 

 
98 A tomada em contra-plongée é produzida num ângulo de baixo para cima, dando à personagem, filmada 

abaixo do nível normal do olhar, a impressão de superioridade, de triunfo, eis que esse ângulo o faz crescer 

na tela, o que tende a torná-lo magnífico aos olhos do público. Cf. MARTIN, Marcel. A Linguagem 

Cinematográfica. 2.Reimp. SP: Brasiliense, 2009, p. 41. 
99 Cf. GRINDON, Leger. 1986 - Movies and Fissures in Reagan’s America. In: PRINCE, Stephen (Ed.).  

American Cinema of the 1980s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University Press, 2007, pp. 

159-160. 
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Também é pela inveja, estimulada pelo ciúme, que os esposos, detentores de 

dinheiro e poder, mas incapazes de suprir as necessidades afetivas e sexuais de suas 

esposas, se voltam contra Julian, como é o caso do marido da Srª Williams, que não 

permite a ela fornecer o álibi que livraria o gigolô de ser preso, ou o do senador Stratton, 

que tenta lhe comprar o distanciamento de Michelle. Mas é a figura de Leon, na qual se 

dá uma inversão de funções, que se configura o ápice desse sentimento. Se Julian inicia 

prestando um favor ao cafetão depois de colocá-lo no “devido lugar”, posteriormente é o 

gigolô quem se torna dependente dele por conta da necessidade de obter um álibi. Perto 

do encerramento do filme, descobre-se que foi o seu namorado quem matou Judy e que 

para se livrar do crime armou, junto com o cafetão e o Sr. Ryman, toda a situação para 

culpar o gigolô. Ao ser questionado pelas razões as quais teria escolhido Julian para 

incriminar, ele profere a seguinte justificativa: “– Porque você era vulnerável. Pisou em 

muita gente. Ninguém liga para você. Eu mesmo nunca gostei de você”. Nesse breve 

comentário, Leon despeja toda a inveja represada ao longo da história, sentimento que é 

coletivo, expressado por quase todas as personagens do filme. Em certa altura, Julian já 

não podia mais contar com a maioria dos seus “amigo(a)s”. E o processo de esgarçamento 

dos vínculos provocado pela inveja, que sinaliza a impraticabilidade de sedimentação dos 

laços sociais, vai sendo construído da metade para o final do longa-metragem, 

convertendo-se num movimento que se configura como uma espécie de volta às suas 

origens sociais, que pode ser explorado por meio do cenário. 

Se no início Julian circulava por ambientes diurnos, suntuosos e requintados, o 

deslindar da narrativa o traga para um “submundo” onde passa a perambular por ruas 

escuras frequentadas por michês, ou em lugares como a Probe, uma boate gay na qual se 

percebe que ele já teria sido habitué noutros tempos quando é cumprimentado por Jason 

(um dos frequentadores que estava dançando na pista e que diz fazer muito tempo que 

não lhe via ali), mas a qual o gigolô provavelmente deixara de frequentar como uma 

tentativa de dissociar da sua imagem de indivíduo exitoso, caracterização essa que vai se 

tornando precária na medida em que Julian é desprovido dos seus pertences (como o 

automóvel conversível, seus quadros e vasos, seu aparelho de som estéreo, suas roupas100) 

 
100 Pertences que são devassados, espalhados e revirados pela polícia quando faz uma varredura no seu 

apartamento em busca de provas, e posteriormente quando são arremessados e destruídos por ele mesmo 

quando tenta encontrar as jóias da Srª Ryman, que foram plantadas no seu Mercedes-Benz pelo namorado 

de Leon para incriminá-lo. 
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e até mesmo da sua aparência, que se torna desleixada101. Quando Julian destrói a mobília 

do seu apartamento atrás de indícios forjados que poderiam incriminá-lo, uma cena é 

bastante significativa do processo de esfacelamento da sua projeção de homem bem-

sucedido. 

 

 

  

A disposição da imagem permite identificar como o gigolô, ineditamente, dá as 

costas para si, não se encarando quando se vê diante do seu reflexo. 

Essa volta às origens também pode ser interpretada como uma digressão histórica, 

identificada pela composição da boate, com suas luzes estroboscópicas, globo giratório, 

neon e uma trilha sonora disco, elementos que remetem a um imaginário das discotecas 

dos anos 70 que ficou marcado no cinema pela obra Os Embalos de Sábado à Noite 

(Saturday Night Fever, 1977). 

 

 
101 Na sequência em que marca um encontro com Anne e com Michelle no restaurante Perinos, Julian não 

traja mais paletós e nem gravatas, o que atrai olhares de reprovação dos clientes do lugar. Até mesmo o 

maître lhe chama à atenção dizendo que ele não poderia frequentar o ambiente com aquelas vestes. Logo 

em seguida, quando ele encontra com Anne, ela diz que ele está com uma aparência deplorável. E, próximo 

do final, quando Julian vai ao apartamento de Leon para questioná-lo, este também faz menção à péssima 

aparência do gigolô e o indaga se gostaria de tomar um banho e se barbear. 
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           Os Embalos de Sábado à Noite                       Boate Probe em Gigolô Americano 

 

Além disso, a figura de Leon, um indivíduo negro e gay, também fornece 

elementos para essa contextualização102. Numa primeira aproximação, o fato de Leon ser 

negro poderia ser vinculado a um fenômeno que tem se repetido nas últimas décadas no 

formato narrativo do cinema hollywoodiano, chamado de tokenism, em que um número 

crescente de personagens não-brancas tem ganhado espaço, preenchendo papéis de apoio 

como forma de atenuar qualquer potencial acusação de racismo. Para Harry Benshoff: 

 

(…) as personagens token podem normalmente ser encontradas em 

pequenos papéis de apoio que são periféricas em relação aos papéis 

executados por brancos e suas estórias. Por exemplo, em filmes de 

guerra compostos por batalhões de grupos raciais mistos, personagens 

negras e hispânicas frequentemente são mortas conforme o filme 

avança, deixando um herói branco salvar o dia. Esse fenômeno se 

tornou tão prevalecente que alguns membros do público o consideram 

um clichê racista. Para muitos outros, entretanto, o fenômeno 

permanece despercebido, e a dominância da branquitude permanece 

inquestionável103. 

 

Porém, entende-se que o emprego de um indivíduo negro e gay, inserido em tal 

cenário, contém uma densa carga simbólica. A Probe está para o cafetão assim como a 

lanchonete me & me está para o gigolô, o que permitirá estabelecer um sistema relacional 

no qual Leon fará as vezes dos movimentos contraculturais que manifestavam rebeldia 

contra o American Way of Life, o estilo de vida predominante nos anos 50, em que ideais 

 
102 É nessa sequência da boate que o espectador é informado de que Leon é gay após o comentário feito por 

um dos frequentadores de que ele estaria lá acompanhado do seu novo namorado. 
103 BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 55. 
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conformistas e materialistas eram sustentados por uma classe média encerrada nos 

subúrbios, valores que para Harry Benshoff foram celebrados em obras hollywoodianas 

de entretenimento escapista, em épicos históricos, além de musicais opulentos e comédias 

exuberantes, filmes cujas casas iam ficando maiores, os carros mais rápidos e tudo muito 

mais novo e reluzente104. 

Já as décadas estadunidenses de 60 e 70 foram marcadas por uma variedade de 

movimentos sociais associados a uma “nova esquerda” (representada por grupos 

estudantis, pacifistas, negros, feministas, gays, lésbicas, ambientalistas e vítimas do 

imperialismo americano) caracterizada por uma “[...] valorização da juventude, idéias 

antielitistas e ênfase no combate à hipocrisia e à alienação da sociedade americana em 

detrimento da preocupação com luta de classes e miséria econômica”, que estaria atrelada 

a uma “velha esquerda” (ligada a sindicatos, à classe trabalhadora e ao socialismo), mas 

sem que essa demarcação das diferenças entre ambas fosse radicalizada, já que teriam 

ocorrido algumas continuidades em pessoal, ideais, estratégias e táticas105. 

Também foi um momento da história em que os rapazes deixaram seus cabelos 

crescerem, as garotas adotaram as minissaias, e ambos passaram a ouvir rock (que ao 

contrário do rock’n roll da década de 50 – produzido por músicos mais velhos - era feito 

pelos próprios jovens como The Beatles, Bob Dylan, The Doors e Rolling Stones), 

ganharam as estradas à “la Kerouac”106, abandonaram seus lares e as pretensões de 

sofisticação urbana para encontrar a simplicidade rousseuniana na natureza, iniciaram 

uma vida em comunidades com suas próprias regras, buscaram autenticidade pessoal por 

meio do desenvolvimento da espiritualidade, do uso recreativo de drogas psicodélicas 

(principalmente o LSD) e da liberação sexual, engajando-se na criação de estilos de vida 

 
104 Dentre os filmes dos anos 50 é possível destacar Como Agarrar um Milionário (How To Marry a 

Millionaire, 1953), Sabrina (Sabrina, 1954) e Cinderela em Paris (Funny Face, 1957), obras que retrataram 

a abundância nos mobiliários, na moda, carros e novos bens de consumo para o público apreciar, invejar e 

eventualmente adquirir. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing 

race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 182. 
105 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, pp. 249-252. 
106 Numa passagem bastante sintomática da icônica obra On the Road (1957), de Jack Kerouac, o 

protagonista viajante Sal Paradise, que acabara de pegar carona num caminhão, dialoga com dois rapazes 

urbanos, jogadores de futebol no time da escola, que relataram estar aproveitando o verão para transitar 

pelos Estados Unidos com destino a Los Angeles. Ao serem indagados por Sal da razão pela viagem, eles 

responderam: “– Que diabos, não temos a menor idéia. Mas, quem se importa com isso?”, o que retrata 

bem o espírito de liberdade e descompromisso que ganhara a atitude de “pegar a estrada”, se tornando um 

estilo de vida para diversos jovens do período contracultural. Cf. KEROUAC, Jack. On the Road. NY: 

Viking Press, 2001, p. 17. 
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alternativos que encarnavam o seu descontentamento e rebeldia aos valores conformistas 

da ordem estabelecida107. 

Nas telas de cinema, foi o período de surgimento do que se convencionou chamar 

de Film School Brats, a primeira geração de cineastas como Steven Spielberg, George 

Lucas, Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, formados nos bancos universitários e 

interessados, num primeiro momento, tanto em dirigir filmes retratando a sociedade com 

um viés crítico, quanto em mudar o próprio formato em que Hollywood estava 

estruturada108, dinâmica esta que fez David James sinalizar uma disputa entre posturas 

divergentes as quais, de um lado, apontava Hollywood tentando se apropriar dos valores 

da contracultura e, do outro, o próprio “movimento” buscando se afirmar à custa da 

indústria cinematográfica109. Era um conflito entre as chamadas Velha e Nova Hollywood, 

resultante do incômodo e da rejeição dos jovens, dos negros e das mulheres aos 

estereótipos e fórmulas simplistas do cinema mainstream, grupos que passaram a 

consumir filmes independentes, estrangeiros e avant-garde110. Como efeito, muitos dos 

longa-metragens lançados no final da década de 1960, com destaques para A Primeira 

Noite de um Homem (The Graduate, 1967), Bonnie e Clyde, uma Rajada de Balas (Bonnie 

and Clyde, 1967), Sem Destino (Easy Rider, 1969), Bob & Carol & Ted & Alice (Bob & 

Carol & Ted & Alice, 1969), Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969) 

e Perdidos na Noite (Midnight Cowboy, 1969), ofereceram aos espectadores modelos 

alternativos de pensamento, de sentimentos e de ações que foram tão importantes quanto 

as leis e instituições decorrentes das efetivas manifestações dos movimentos negros, 

 
107 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 18; Cf. JENKINS, Philip. 

Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. NY: Oxford University 

Press, 2006, p. 3; Cf. PEREIRA, Carlos Alberto M. O que é Contracultura. 8.ed. SP: Brasiliense, 1986 

(Coleção Primeiros Passos, n. 100), pp. 8-9 e pp. 44-45; e Cf. Documentário Revoluções Sexuais: o direito 

ao prazer (Révolutions Sexuelles: le droit au plaisir), direção: Sylvain Desmille, 2018, 38m42. 
108 Benshoff argumenta que, posteriormente, esses cineastas retomaram fórmulas e gêneros tradicionais, 

voltando a exibir as mulheres como “princesas”, outros grupos étnicos como vilões ou coadjuvantes, e os 

homens brancos permaneceram heróis que conquistavam garotas heterossexuais num conjunto de filmes 

denominados de nostálgicos blockbusters de Hollywood, com destaque para as obras Tubarão (Jaws, 1975), 

Rocky, um Lutador (Rocky, 1976), Guerra nas Estrelas (Star Wars, 1977) e Caçadores da Arca Perdida 

(Raiders of the Lost Ark, 1981). Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: 

representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 43-44, p. 

188 e p. 278. 
109 Cf. JAMES, David E. The Movies are a Revolution: film and the counterculture. In: BRAUNSTEIN, 

Peter and DOYLE, Michael William (Ed.). Imagine Nation: the american counterculture of the 1960’s and 

70’s. NY: Routledge, 2002, p. 277. 
110 Cf. BISKIND, Peter. Como a Geração Sexo, Drogas e Rock’n’Roll Salvou Hollywood: easy riders, 

raging bulls. Edição Digital, RJ: Editora Intrínseca, 2013, s/p; e Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, 

Sean. America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-

Blackwell. 2004, pp. 42-43. 
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estudantis e das mulheres durante o período111. Nessa mesma linha, Christopher Gair 

retoma o exemplo de Bonnie e Clyde, de Arthur Penn, para afirmar que ainda que este 

fosse um filme revisionista de gângsteres encenado nos anos 1930, a sua construção 

romantizada dos ataques aos bastiões do capitalismo norte-americano pelo casal de anti-

heróis funcionara como um símbolo da rebeldia dos anos 1960112, o que o tornara uma 

espécie de filme-manifesto que legitimava a violência contra o sistema113. Michael Ryan 

também explora esse momento de questionamento social através do cinema, e cita o 

exemplo de duas das maiores bilheterias do ano de 1976, Um Estranho no Ninho (One 

Flew Over the Cuckoo’s Nest), de Milos Forman, e Todos os Homens do Presidente (All 

the President’s Men), dirigida por Alan Pakula, classificando-as como obras 

antiautoritárias, cuja grande popularidade seria um indício de que as representações do 

sentimento de desconfiança em relação aos detentores do poder ressoavam no público114. 

Num curto período, Hollywood deixara de investir em produções tradicionais de 

grande orçamento controladas pelos estúdios para focar sua atenção em filmes 

experimentais de baixo custo dirigidos por novos talentos, cuja inspiração advinha da 

nouvelle vague francesa, do realismo social britânico, do neo-realismo italiano, além de 

diretores como Luis Buñuel, Jean Renoir, Akira Kurosawa e Ingmar Bergman, 

despertando uma consciência crítica sobre a história da indústria cinematográfica dos 

Estados Unidos, o que levou estes jovens cineastas americanos a uma nova e mais 

autoconsciente abordagem a respeito dos gêneros fílmicos consagrados no cinema 

clássico, bem como à introdução de novas técnicas fílmicas para representarem a 

violência e o sexo115. Agora, Hollywood teria se tornado muito mais eclética e havia 

 
111 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 17. 
112 Cf. GAIR, Christopher. The American Counterculture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007, 

p. 203. 
113 Cf. BISKIND, Peter. Como a Geração Sexo, Drogas e Rock’n’Roll Salvou Hollywood: easy riders, 

raging bulls. Edição Digital, RJ: Editora Intrínseca, 2013, s/p. 
114 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 10. 
115 Cf. LEV, Peter. American Films of the 70s: conflicting visions. Austin: University of Texas Press, 

2000, p. 6; Cf. GRANT, Barry Keith. Introduction: movies and the 1960s. In: GRANT, Barry Keith (Ed.). 

American Cinema of the 1960s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University Press, 2009, p.18; 

Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of contemporary 

hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 6; Cf. PENNINGTON, Jody W. The 

History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 2007, p. 54; e Cf. DEMME, Ted and 

LAGRAVENESE, Richard. Documentário A Decade Under the Influence. EUA, 2003, 09m30s. 
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produzido trabalhos mais radicais e experimentais do que antes, introduzindo novos 

conceitos sobre identidades de gênero, raça e sexualidade116. 

Já adentrando os anos 80, é possível assinalar que o movimento pelos direitos civis 

e as agitações feministas das décadas anteriores foram importantes para romper 

preconceitos socialmente enraizados, porém, teriam acabado alimentando ressentimentos 

potencialmente incendiários117. Para Kenneth Dolbeare e Michael Cummings, foi esse 

tipo de conflito exprimido em torno de valores identitários que favoreceu a condução do 

republicano conservador Ronald Reagan à Casa Branca. Para os autores, muitos fatores 

teriam contribuído para a ascensão do conservadorismo nos anos 80, mas as causas mais 

agudas teriam sido as questões das relações raciais e de gênero. O apoio dado pelos 

democratas liberais à causa dos direitos civis dos negros e da igualdade de gênero foi 

preponderante para a perda da lealdade e dos votos dos homens brancos da classe 

trabalhadora ao longo do país, bem como dos homens e mulheres brancas de todas as 

classes na região Sul118. Conservadores afro-americanos como Clarence Thomas e Glenn 

C. Loury teriam se juntado a moderados como Shelby Steele e Stephen Carter e ganhado 

especial visibilidade ao se oporem a políticas de ação afirmativa, que para eles era uma 

forma de construir uma “mentalidade vitimista” e subestimar as responsabilidades 

individuais. Em conjunto, essas questões teriam fornecido a racionalidade intelectual que 

ajudara a justificar o conservadorismo da “nova direita”119. 

Por conta de todos esses aspectos, entende-se que a reunião de elementos na cena 

da boate possibilita examiná-la como um microcosmo representativo das décadas de 60 e 

70 ligado a grupos definidos por identidades racial, de sexualidade e gênero, e que opera 

para criar a sensação de inadequação de Julian ao momento histórico em questão. John 

Taylor salientou que no cinema dos anos 70 reinava um tipo de anti-herói movido pela 

fúria e pela psicose, expressando uma postura existencial repleta de desilusão e cinismo 

em filmes que exploravam o tema da corrupção da sociedade, casos de Al Pacino, Robert 

de Niro e Jack Nicholson atuando em obras como Serpico (Serpico, 1973), Caminhos 

 
116 Cf. BENSHOFF, Harry & GRIFFIN, Sean. Queer Images: a history of gay and lesbian film in america. 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2006, p. 131. 
117 Cf. WILENTZ, Sean. The Age of Reagan: a history, 1974 - 2008. NY: Harper Collins Publishers, 2008, 

p. 6. 
118 Cf. DOLBEARE, Kenneth M. and CUMMINGS, Michael S. (Ed.). American Political Thought. 6th 

ed. Washington DC: CQ Press, 2010, p. 539. 
119 A discussão a respeito da “nova direita” será feita com maior acuidade no próximo capítulo, quando será 

analisada a obra Vestida para Matar. 
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Perigosos (Mean Streets, 1973), Taxi Driver (Taxi Driver, 1976), O Poderoso Chefão 

(The Godfather, 1972), Chinatown (Chinatown, 1974) e Um Estranho no Ninho (One 

Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975), tendo sido substituído por um novo tipo de 

protagonista120. Para o autor: 

 

[...] os anti-heróis dos anos setenta deram lugar nos anos 80 a um novo 

tipo de personagem, a um novo símbolo sexual masculino. Michael 

Douglas, Harrison Ford, Mel Gibson e Tom Cruise tornaram-se 

conhecidos por representarem personagens que não eram, de modo 

geral, alienados. Não eram motivados por hostilidade ou depressão, mas 

sim, pelo desejo de sucesso. Não questionavam a si mesmos ou à 

sociedade. Sabiam o que queriam (Até Richard Gere, apesar de todo 

aquele estilo furioso, era mais um rebelde que queria fazer parte da 

sociedade do que um rebelde que a rejeitasse). Ao invés de serem 

esmagados pela corrupção e pelo pessimismo, eles os erradicavam. Não 

eram foras-da-lei, mas homens da lei, ou empreendedores. Não eram 

almas torturadas. Eram glamourosos: salvavam mulheres e matavam 

bandidos121. 

 

Susan Jeffords também identifica mudanças na composição das personagens no 

período e defende que se nos filmes da contracultura dos anos 60 e 70 imperava um 

sentimento de desintegração e de ruptura social, as películas dos anos 80 promoveram 

uma guinada, haja vista que não eram mais as instituições que deveriam ser colocadas em 

xeque, mas os seus representantes. Por essa razão que em Robocop, o Policial do Futuro 

(Robocop, 1987) inexistiria uma proposição de que a polícia era uma força inútil (pelo 

contrário, ela deveria ser preservada e retomada por oficiais responsáveis e honestos), 

assim como em Rambo, Programado para Matar (First Blood, 1982) não há uma 

sugestão pela eliminação do exército, bem como em Top Gun, Ases Indomáveis (Top Gun, 

1986), ou em Superman, o Filme (Superman, 1978) não é incitada a supressão da marinha, 

ou do sistema de justiça, respectivamente. Em cada uma das obras citadas há um desafio 

em que a derrota das figuras dotadas de vilania permitiria ao sistema recuperar a sua 

função básica, que era a de servir o cidadão comum122. 

 
120 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, p. 182. 
121 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, p. 183. 
122 Cf. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, pp. 19-20. 
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Julian, de forma correlata, está no espectro oposto ao dos protagonistas 

questionadores da ordem social na qual estão inseridos, como Billy (Dennis Hopper) e 

Wyatt (Peter Fonda) em Sem Destino (1969), personagens hippies que cruzaram os 

Estados Unidos em motocicletas para ir ao Mardi Gras, uma espécie de carnaval realizado 

em Nova Orleans, na Louisiana. Num dos diálogos mais emblemáticos do filme, George 

Hanson (interpretado por Jack Nicholson), um advogado alcoólatra ligado às liberdades 

civis e que pegou carona com a dupla de motociclistas para ir a um bordel na mesma 

região, descortina o conflito entre pessoas que simbolizavam a contracultura por seu 

inconformismo, rebeldia e inadequação aos valores vistos como tradicionais, e indivíduos 

que se identificavam com eles: 

 

George Hanson:  – Este país já foi muito bom. Não entendo o que está 

acontecendo com ele. 

Billy:                   – Todos viraram covardes. É isso. Nós nem pudemos 

ficar num hotel de segunda, aliás, um motel. O cara 

achou que a gente fosse matá-lo. Eles têm medo. 

George Hanson: – Não têm medo de vocês, mas do que vocês 

representam. 

Billy:                  – Cara, para eles, só representamos alguém que devia 

cortar o cabelo. 

George Hanson:  – Não. Para eles, vocês representam a liberdade. 

Billy:                   – E qual o problema? Liberdade é legal. 

George Hanson:  – É verdade, é legal mesmo. Mas falar dela e vivê-la 

são duas coisas diferentes. É difícil ser livre quando 

se é comprado e vendido no mercado. Mas, nunca 

diga a alguém que ele não é livre, porque ele vai 

tratar de matar e aleijar para provar que é. Eles falam 

sem parar de liberdade individual, mas quando 

veem um indivíduo livre, ficam com medo. 

Billy:                   – Eu não boto ninguém para correr de medo. 

George Hanson:  – Não, você é que corre perigo. 

 

De fato, eles corriam perigo e a previsão de George se concretiza, sendo todos os 

três assassinados no decorrer da trama por moradores de pequenas comunidades locais, 

que extravasaram suas cóleras contra as mudanças de costumes e de valores sociais 

estabelecidos que eles corporificavam. 
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O gigolô, ao contrário, já esboça no alvorecer dos anos 80 feições fílmicas dos 

protagonistas empreendedores em busca de sucesso que grassaram ao longo do período, 

como a personagem antagonista interpretada por Michael Douglas, Gordon Gekko, em 

Wall Street, Poder e Cobiça (Wall Street, 1987), que proferiu um discurso tornando 

célebre o bordão “a ganância é boa” (greed is good123), sendo para Ben Dickenson uma 

representação do quão equivocada era a nação americana nos anos 80, época em que 

indivíduos arrivistas se orgulhavam da perseguição desmedida por riqueza independente 

das implicações negativas que poderiam ter na vida de outras pessoas124. 

Nesse instante da trama, Julian se situa desarmonicamente na fronteira temporal 

que anuncia uma inflexão, tentando se desvincular daqueles aspectos que remetiam às 

personagens dos filmes dos anos 70, que em Gigolô Americano está caracterizado 

principalmente no cenário e no cafetão, idealizações de um mesmo modelo de 

“submundo” hostil e decadente onde habitava Joe Buck (Jon Voight), o protagonista de 

Perdidos na Noite (1969), que abandona o seu emprego de lavador de pratos no Texas 

com a esperança de ganhar dinheiro e se tornar bem-sucedido em Nova Iorque se 

prostituindo para mulheres ricas, mas que rapidamente perde toda a sua minguada 

economia e seus poucos pertences e se vê impelido a sobreviver à fome e ao frio intenso 

da cidade doando sangue em troca de dinheiro, realizando programas sexuais com gays, 

ou executando furtos com a parceria de Enrico Rizzo (Dustin Hoffman), um indivíduo 

coxo que vive à custa de pequenos golpes. 

Ademais, existe outro aspecto que carece consideração. Nesse movimento de 

regresso, Julian expõe seu deslocamento da conjuntura que parece não lhe caber mais e 

da qual expressa repulsa, sendo tal sentimento materializado naquela mesma noite na 

boate Probe pelas práticas sexuais no momento em que Leon sugere um programa. Ao 

descobrir que não era um encontro heterossexual, o gigolô responde que estava cansado 

dos encontros promovidos pelo cafetão com gays ou fetichistas, o que remete ao encontro 

que tivera com o casal Ryman no qual o marido voyeur ordenara que ele a penetrasse por 

trás, batesse nela e a xingasse, dando corpo a uma acentuada disparidade entre as 

 
123 O pronunciamento completo da personagem no filme é: “-A ganância, na ausência de uma palavra 

melhor, é boa, a ganância é correta, a ganância funciona. A ganância esclarece, penetra e captura a essência 

do espírito evolucionista. A ganância, em todas as suas formas: ganância pela vida, pelo dinheiro, pelo amor 

e pelo conhecimento, marcou a evolução ascendente da humanidade. E ganância, anotem o que digo, não 

apenas salvará Teldar Paper, mas essa outra corporação mal gerida que se chama Estados Unidos”. 
124 Cf. DICKENSON, Ben. Hollywood’s New Radicalism: war, globalisation, and the movies from the 

reagan to the george w. bush. NY: Palgrave Macmillan, 2006, p. 11. 
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personagens de Julian de um lado, e Leon/Ryman do outro de forma a robustecer a 

clivagem histórica proposta pelo sistema relacional. 

Com isso, em Gigolô Americano, o que se vê é uma tentativa do protagonista de 

se desvincular de tudo que o ligava àquele cenário, o qual teve um retorno forçado numa 

espécie de ajuste de contas histórico, em que se vira obrigado a confrontar para encontrar 

um álibi que lhe permitiria seguir adiante. Sob esse prisma, Julian pode ser avaliado como 

o ensaio da tentativa de superação de Joe Buck, seu passado decadente filmicamente 

idealizado. Guardadas as devidas particularidades, um desenvolvimento narrativo 

semelhante será mobilizado cinco anos mais tarde em De Volta para o Futuro (Back to 

the Future, 1985), no qual Marty McFly (Michael J. Fox), acidentalmente, volta no 

tempo, retrocedendo aos anos 50 (período exato que antecede os movimentos 

contraculturais) para reordenar o passado de maneira a salvar um futuro que também 

corresponde à década de 80. O que aglutina ambas as produções é uma perspectiva 

questionadora das memórias e experiências legadas pelos anos 60 e 70, que deveriam ser 

obliteradas em nome de uma nova era que irrompia. 

Mas a ruptura histórica no filme de Paul Schrader só se efetivou após um gesto 

irascível: o “assassinato” de Leon por Julian, arremessado pela sacada, que funciona 

como o enterro simbólico de todas as reminiscências contraculturais das duas últimas 

décadas, abrindo definitivamente as portas do novo decênio. Ainda que tenha sido um 

“assassinato” não premeditado e, no limite, involuntário, o qual procurou evitar, deve-se 

ressaltar que essa tentativa nada mais foi do que outro gesto de auto-interesse, dado que 

enquanto segurava desesperadamente os pés de Leon para que ele não caísse, Julian 

deixou claro que era apenas porque precisava dele, deixando transparecer que o cafetão 

poderia ser-lhe útil se fornecesse um álibi ou confessasse às autoridades sobre a armação 

engendrada para incriminá-lo. 

O único elo que ainda produz alguma integração social é Michelle, informando ao 

espectador nos instantes finais que pagaria um advogado para defender o gigolô, além de 

ter fornecido o álibi que o inocentaria ao mentir que teria estado com ele em Palm Springs 

na noite do crime. Ao visitá-lo na cadeia, eles se comunicam separados por uma parede 

de vidro e Julian afirma que ela não precisava ter feito aquilo, já que a confissão 

significaria a impossibilidade de voltar para a sua relação com o senador. Entretanto, 

enquanto pousa a mão sobre o vidro que os separa, ensaiando tocá-lo, Michelle responde 
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que preferia a morte e que estava fazendo aquilo por amor. Julian, por sua vez, coloca o 

interfone no balcão e após dizer que teria demorado muito tempo para encontrá-la, 

encosta sua cabeça sobre o vidro, na direção da mão dela, como se lhe arrancasse um 

afago. 

É com esse gesto alusivo de carícia que o filme encerra. Tal cena, num primeiro 

momento, parece reatualizar o happy-ending do cinema clássico hollywoodiano125, 

podendo ser compreendida como uma catártica redenção facultada pelo amor126. De 

acordo com David Bordwell, de cem filmes do período clássico hollywoodiano (entre 

1917 e 1960), escolhidos aleatoriamente, mais de sessenta finalizaram com a exibição do 

casal romântico - o clichê do final feliz, muitas vezes mostrando um beijo apaixonado - e 

boa parte dos outros terminou de maneira positiva127. 

Todavia, a montagem final parece extrapolar essa acepção, podendo ser 

ressignificada como a incongruência entre os distintos estágios propostos no sistema 

relacional com base no American Dream, incompatibilidade passível de compreensão a 

partir da versão do mito de Narciso descrita por Ovídio. Nela, reza-se que: 

 

Narciso era filho do deus-rio Cesifo e da ninfa Liríope. Foi uma 

gravidez penosa e indesejável porque a ninfa jamais amara ao deus-rio, 

mas um parto jubiloso e ao mesmo tempo de apreensão. Não era 

concebível um menino tão belo. Na cultura grega, de modo particular, 

beleza mortal fora do comum sempre assustava. É que esta facilmente 

 
125 O cinema clássico hollywoodiano usava o happy-ending como uma forma específica de fechamento, 

tentando amarrar todas as pontas soltas da estória e frequentemente colocava o protagonista e a sua 

pretendente amorosa unidos como um casal romântico/sexual. Mesmo quando o casal não está junto no 

final do filme, como em Titanic (Titanic, 1997), a narrativa é desenhada para tornar a separação plausível 

aos olhos do público. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, 

class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004, p. 27. 
126 O crítico Roger Ebert argumentou que mesmo tendo faltado mediação para apresentar a transformação 

do mero desejo que Michelle sentia por Julian em paixão, a sequência final seria uma celebração provocada 

pelo poder do amor do casal, o que teria imprimido um tom otimista ao filme. Nessa mesma esteira, Michael 

Ryan afirmou que a representação da sexualidade em Gigolô Americano estava dividida entre imagens 

negativas dos gays e da prostituição masculina, e imagens positivas do amor romântico transcendental, as 

quais teriam provocado a redenção do gigolô. O mesmo repertório argumentativo é mobilizado por Mark 

Cousins no documentário A História do Cinema: uma odisseia, ao indicar que o gigolô teria se redimido 

graças ao sentimento nutrido por Michelle. Cf. EBERT, Roger. American Gigolo. 1980. In: Roger 

Ebert.com. Disponível em: https://www.rogerebert.com/reviews/american-gigolo-1980  Acesso em: 06 

set. 2018; Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 166; e Cf. A História do 

Cinema: uma odisseia (The History of Film: an odissey), disco 3, episódio 9 (Cinema Americano dos Anos 

70), US, 2011, 27m30s. 
127 Cf. BORDWELL, David. O Cinema Clássico Hollywoodiano: normas e princípios narrativos. In: 

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria Contemporânea do Cinema: documentário e narratividade 

ficcional, v. II. SP: Senac, 2004, p. 283. 

https://www.rogerebert.com/reviews/american-gigolo-1980
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arrasta o ser humano para o hýbris, o descomedimento. Nêmesis, a 

justiça distributiva e, por isso mesmo, a vingadora da injustiça 

praticada, estava sempre atenta para punir os culpados. 

Uma beleza assim nunca vista realmente conturbava o espírito de 

Liríope. Quantos anos viveria o mais belo dos mortais? O temor levou 

a mãe preocupada a consultar o mais célebre dos adivinhos da Grécia, 

o velho cego Tirésias. O ancião não se fez de rogado e respondeu que o 

jovem “poderia viver muito, se não se visse”: sinon se viderit, “se ele 

não se vir”, conforme relata Ovídio em suas Metamorfoses. 

O menino cresceu e as paixões das ninfas e das moças da Hélade se 

multiplicaram por ele, mas Narciso permaneceu gélido, distante e 

indiferente a todas. Até que chegou a vez do amor incontrolável de Eco, 

que o perseguia por toda parte. Repelida friamente pelo filho de Liríope, 

a jovem se fechou numa imensa solidão. Por fim, deixou de se alimentar 

e definhou, transformando-se num rochedo, capaz apenas de repetir os 

derradeiros sons do que se diz. As demais ninfas, furiosas com a 

insensibilidade de Narciso, pediram vingança a Nêmesis, que 

prontamente o condenou a amar um amor impossível. 

Era verão e o jovem Narciso, após uma caçada, se aproximou sedento 

de uma límpida fonte para mitigar a sede. Debruçou-se sobre o espelho 

imaculado das águas e viu-se. Viu a própria imago (imagem), a própria 

umbra (sombra) e não mais pôde sair dali. Apaixonara-se pelo próprio 

reflexo. Nêmesis cumprira a maldição e Tirésias a profecia: o mais belo 

dos efebos morreu, vendo-se. 

Procuraram-lhe o corpo: havia apenas uma delicada flor amarela, cujo 

centro estava circundado por pétalas brancas. Era o narciso128. 
 

A partir do relato mitológico é possível presumir que, na cultura grega clássica, o 

amor por si fôra julgado um modelo de sentimento infactível, resultado único e exclusivo 

da maldição lançada por Nêmesis que produziria em Narciso uma fixação pela própria 

imagem e o sentenciaria ao fenecimento. Já nos estadunidenses anos 80, Gigolô 

Americano reinsere a discussão narcísica em outro patamar, dando vazão a novos 

entendimentos. O gesto amoroso de Michelle indicava mais uma atitude de abnegação 

com vistas a criar coesão social. Já a aquiescência de Julian à benfeitoria da esposa do 

senador pode ser descrita como outra tentativa narcísica de manipulação visando o auto-

interesse. O gigolô dá vários sinais de que agia movido por objetivos pessoais e as práticas 

sexuais permitem perceber essa estratégia, como na cena em que ele simula se masturbar 

ao telefone enquanto negocia um aparelho estéreo, ou quando tentou evitar sua prisão 

propondo concessões para Leon, pouco antes da sua morte, sugerindo fazer programas 

em que ficaria com apenas 30% do valor total, além de se comprometer a sair com gays 

ou com quem ele desejasse. 

 
128 BRANDÃO, Junito de Souza. Dicionário Mítico-Etimológico. v. II, J-Z. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2000, 

pp. 155-156 (negritos nossos). 
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Talvez seja possível aventar a hipótese de que tal imbricamento estava fadado à 

irrealização, sendo a sequência final sugestiva dessa interpretação ao indicar que a relação 

entre as duas personagens não se concretizara efetivamente. 

 

 

 

Como é possível notar no quadro, ao encarar Michelle, é a sua própria imagem, 

ainda que embotada, que está refletida no vidro, uma vez mais realçando o narcisismo do 

gigolô. A dificuldade de se visualizar nitidamente no vidro, aqui tratada como 

embotamento, pode ser definida como uma dificuldade de se identificar plenamente por 

conta de toda a descaracterização que sua imagem sofre da metade para o final da trama, 

resultando em algo similar ao que Erving Goffman qualificou como perda dos 

equipamentos de identidade, um fenômeno que faz com que os indivíduos sejam privados 

da imagem usual que tem de si. Goffman analisa processos de transformação e 

mortificação das identidades sociais de pessoas que ingressam em instituições totais como 

presídios, conventos ou manicômios, quando se tornariam destituídos do controle da sua 

aparência pessoal. Ainda que a desfiguração de Julian não seja decorrência imediata da 

sua entrada numa instituição total, o que vale reter da discussão é o reconhecimento da 

existência de todo um aparato que ajuda um indivíduo a controlar a sua própria identidade 

quando se apresenta a outras pessoas (o seu nome próprio, que normalmente se transforma 

em um número quando introduzido numa instituição total, suas roupas, que acabam sendo 

substituídas por uniformes, seu estilo de corte dos cabelos, que se torna padronizado, 
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dentre tantos outros elementos), e o fato de que a perda dessas ferramentas acarreta num 

esboroamento da imagem social que o indivíduo tem dele mesmo129. 

Essa atração de Julian pelo próprio reflexo não é um movimento excepcional ou 

residual, apresentando-se amiúde no correr do filme, como se pode notar no conjunto de 

quadros recuperados: 

 

      

 

      

 

Também é perceptível que o próprio ato de carícia de Michelle na cena derradeira 

não se completa, tendo sido mediado pela parede de vidro, o que conota a artificialidade 

daquela improvável união. É como se os distintos estágios do American Dream não 

 
129 Cf. GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. 7.ed. 2.reimp. SP: Perspectiva, 2001, pp. 

24-30. 
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fossem passíveis de uma interpenetração que concebesse uma síntese histórica, mas 

apontou, na aurora dos anos 80, para a prevalência do American Gigolo, a constituição 

fílmica do individualismo narcísico, em que a habilidade de fazer “amigo(a)s” e extrair 

vantagens pessoais se impôs a uma mentalidade coletivista doutros tempos, e se instaurou 

como outro modelo possível de imagem da América. Na película, diversamente da 

mitologia grega, a obstinação do protagonista por si não ocasiona a sua morte. Ela 

assegura a sua existência, retraduzida na liberdade. 

Esse diagnóstico permite perceber, no campo da sexualidade, como o sexo 

praticado nos anos 60 e 70 (quando também era chamado de amor livre) teve uma 

perspectiva revolucionária, sendo visto como resposta aos problemas políticos dos 

Estados Unidos, a maioria dos quais a contracultura atribuía responsabilidade à repressão 

e à hipocrisia. Se todas as pessoas se sentissem livres para fazer amor sempre que 

quisessem, acreditava-se que o mundo deixaria de ser um ambiente violento, cheio de 

ódio e se transformaria num espaço amoroso e utópico130. Não à toa que um dos principais 

motes encampados pelo movimento pacifista contra a guerra do Vietnã era o lema “faça 

amor, não faça guerra”, uma tentativa de enfatizar que a capacidade para a violência 

apresentada pelos indivíduos decorria de uma libido reprimida131. 

Até mesmo na Igreja Católica Romana, instituição que tradicionalmente concebia 

a atividade sexual de forma mais refreada e restrita ao simples ato de reprodução, é 

possível localizar mudanças (ainda que breves) de percepção, como no caso da publicação 

do estudo Human Sexuality: new directions in american catholic thought, uma obra 

produzida em 1977 por uma equipe de religiosos liderada pelo padre Anthony Kosnik, e 

patrocinada pela Catholic Theological Society of America. No texto há uma clara guinada 

de visão sobre o tema a partir da negação de que determinadas práticas sexuais, dentre as 

quais a masturbação ou o adultério, seriam imorais per se. Os autores sugerem que a 

moralidade de um ato sexual se constituiria desde que ele se mostrasse autoliberador, 

trouxesse enriquecimento ao parceiro, fosse honesto, consciencioso, socialmente 

responsável, servisse à vida e promovesse felicidade132. 

 
130 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 319. 
131 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, p. 50. 
132 Deve-se destacar que a obra acabou sendo condenada pelo Vaticano em 1979, embora os autores não 

tenham sido punidos. Cf. GREGERSEN, Edgar. Práticas Sexuais: a história da sexualidade humana. SP: 
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Nesse contexto, temas sexuais diversos e controversos, como o incesto, não 

somente passaram a ser explorados nas telas de cinema mundo afora, como foram 

desculpabilizados, caso da cultuada película O Sopro no Coração (Le Souffle au Couer, 

1971) de Louis Malle133, considerada pela crítica da época um libelo contra a cultura 

burguesa por sua ousadia em explorar a relação entre uma mãe e seu filho adolescente134. 

Outra obra cinematográfica dos anos 70 em que as práticas sexuais despontam 

com um contundente enfoque transgressor aos valores “tradicionais” foi a produção 

franco-italiana Último Tango em Paris (Last Tango in Paris, 1972), bem representado na 

famigerada sequência em que Paul (Marlon Brando) utiliza um tablete de manteiga como 

lubrificante para realizar uma penetração anal em Jeanne (Maria Schneider). Como 

analisada por Paulo Menezes, a cena apresentaria uma densa ambiguidade dado não ser 

possível afirmar taxativamente que o sofrimento impingido à personagem teria sido 

decorrência da dor física pela introdução. Ademais, o próprio fato da prática sexual ser 

consumada no ânus funcionaria como negação da noção de família em geral, e da família 

cristã em particular, pois impossibilitaria qualquer referência possível à procriação135. 

Para Menezes: 

 

[...] a reação de Jeanne aos atos de Paul é, como as imagens, prenhe de 

ambiguidades. Ela, sem dúvida, relutou, mas este relutar também é 

pleno de indecisão, misto de medo, que ela disse não sentir, e 

curiosidade, pelos atos sempre incertos de Paul que lhe atraem a atenção 

e lhe entorpecem e seduzem os sentidos. Da mesma forma que seu 

choro pode ser a expressão de uma rejeição àquele tipo de sexo, ou da 

rejeição ao que foi falado sobre a família e a religião. Em vários 

momentos temos a sensação de que é destas últimas, ou seja, que é da 

fala que ela é obrigada a repetir e que agride seus valores mais 

arraigados que brotam as suas dores mais profundamente sentidas. 

Nesta perspectiva, a violação da família estaria sendo para ela muito 

mais contundente e agressiva do que uma violação meramente 

sexual136. 

 

 
Roca, 1983, pp. 167-168; e Cf. FARLEY, Margaret A. Just Love: a framework for christian sexual ethics. 

London: Bloomsbury, 2008, p. 181. 
133 O filme concorreu à Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1971, e foi indicado ao Oscar pelo roteiro 

original em 1973. 
134 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer, SP: Bertrand, 1999, pp. 25-26. 
135 Cf. MENEZES, Paulo. À Meia Luz: cinema e sexualidade nos anos 70. SP: Editora 34, 2001, pp. 159-

160. 
136 MENEZES, Paulo. À Meia Luz: cinema e sexualidade nos anos 70. SP: Editora 34, 2001, p. 160. 
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Enquanto Paul penetra a personagem de Maria Schneider, tece diversas 

considerações caracterizando a família como uma instituição castradora, afirmando que 

seria a partir dela que as crianças seriam torturadas até que contassem sua primeira 

mentira, teriam suas vontades quebradas pela repressão e a sua liberdade assassinada pelo 

egoísmo, o que constrói um conceito audiovisual das práticas sexuais impregnado pela 

teoria psicanalítica de Wilhelm Reich (que se tornou uma das principais referências 

teóricas sobre sexualidade nos anos 60 e 70) quando discute a correspondência entre o 

sexo e formas de dominação social. No seu entendimento, a formação das massas, no 

sentido de serem cegamente obedientes à autoridade, se devia não ao amor paternal, mas 

à autoridade familiar, que se afirmava legitimamente por meio da repressão sexual, 

levando-o a crer que a família seria uma das instituições mais fervorosamente defendidas 

pela sexologia conservadora, dada a sua capacidade de assegurar a dominação do Estado 

e da sociedade. Em síntese, a coibição da sexualidade seria a maneira mais fácil e eficiente 

dos pais conseguirem a submissão das crianças e dos adolescentes, o que tornava 

imperioso avaliar a família como um modelo a partir do qual seria possível julgar aquilo 

que o autor chamou de natureza geral das ordens sociais137, uma avaliação a ser retomada 

de maneira mais detida no próximo capítulo, quando será introduzido o sociólogo 

conservador Pitirim Sorokin. 

Nesse cenário, mais precisamente em 1967, pela primeira vez atores e atrizes se 

mostravam nus conjuntamente nos palcos da Broadway em Hair, que se tornou um 

sucesso nacional e internacional pela sua musicalidade, bem como por apresentar a 

moralidade de um grupo hippie, que zombava da classe média suburbana ao explorar 

novas e significativas formas de vida a partir de uma diversidade temática que incluía a 

Guerra do Vietnã, desigualdades raciais, poluição, drogas psicodélicas, obscenidades e 

sexo. Já na off-Broadway, e posteriormente na Broadway desse mesmo quadro histórico, 

o espetáculo Oh, Calcutá (título irônico derivativo da expressão francesa “Oh, quel cul tu 

as!”, que traduzido se torna “Oh, que bunda você tem!”) trouxe ao palco atores nus 

atuando de forma mais explícita do que em Hair, simulando sexo, swing, 

sadomasoquismo, encenação de estupro e, independentemente de toda a polêmica e 

controvérsia criadas, se tornou uma peça financeiramente bem-sucedida, com uma 

arrecadação superior a U$360 milhões, além de ser uma das peças que mais tempo ficou 

 
137 Cf. REICH, Wilhelm. A Função do Orgasmo: problemas econômico-sexuais da energia biológica. 9.ed. 

SP: Brasiliense, 1975, p. 11; e Cf. REICH, Wilhelm. A Revolução Sexual. 8.ed. RJ: Zahar Editores, 1981, 

p. 62. 
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em cartaz no circuito, o que revela um estado de espírito coletivo particular mais 

predisposto a explorar temas diversos e ousados sobre a sexualidade138. 

A pornografia também entra na pauta ao final dos anos 60 e começo dos anos 70, 

sendo disseminada na cultura de massas dos Estados Unidos através de filmes 

documentais como Censorship in Denmark: a New Approach (1970), A History of the 

Blue (1970), Sexual Freedom in Denmark (1970), He and She (1970), Sexual Liberty 

Now! (1971) e Animal Lover (1971), produções que acabavam “justificando” a exibição 

de cenas hard-core e/ou bizarras por meio de interlocuções e entrevistas com médicos, 

juízes e diretores, o que para Rodrigo Gerace retirava (ou pretendia retirar) delas o tom 

erótico e teoricamente excitante139. 

Mais circunscrito ao espectro hollywoodiano, o ano de 1970 vê, pela primeira vez, 

uma película classificada como x-rated (o que restringia a abrangência do público por 

conter elementos sexuais) ser contemplada pela Academy of Motion Picture Arts and 

Sciences com a principal premiação do evento: o Oscar de melhor filme para Perdidos na 

Noite (além dos prêmios de melhor diretor e roteiro adaptado), levando alguns teóricos à 

conclusão de que a aceitação da obra pela indústria, e pelo público em geral, era um 

indicativo de que as raízes puritanas da cultura popular estavam passando por profundas 

transformações nos Estados Unidos140, o que provocou o florescimento de temas 

negligenciados pelo universo cinematográfico heterossexual hegemônico e a perda de 

espaço dos romances141. 

 
138 Cf. KIRKPATRICK, Rob. 1969, The Year Everything Changed. NY: Skyhorse Publishing, 2011, pp. 

60-65; Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, pp. 119-120; Cf. POMMERANCE, Murray. 1967 – Movies and The Specter of Rebellion. 

In: GRANT, Barry Keith (Ed.). American Cinema of the 1960s: themes and variations. New Jersey: 

Rutgers University Press, 2009, p. 173; e Cf. Documentário Sexo em 69: a revolução sexual americana 

(Sex in 69: the sexual revolution in america). Direção: Rob Epstein e Jeffrey Friedman, 2009, 0h33m. 
139 Cf. GERACE, Rodrigo. Cinema Explícito: representações cinematográficas do sexo. 1.reimp. SP: 

Perspectiva, 2017, p. 154. 
140 Cf. MILLIKEN, Christie. 1969 - Movies and the Counterculture. In: GRANT, Barry Keith (Ed.).  

American Cinema of the 1960s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University Press, 2009, p. 

235; Cf. KIRKPATRICK, Rob. 1969, The Year Everything Changed. NY: Skyhorse Publishing, 2011, 

p. 53; e Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, 

Praeger, 2007, pp. 66-67. 
141 O romance era o modo representacional fílmico tradicionalmente usado para chancelar práticas 

heterossexuais bastante limitadas. Era conservador na medida em que encenava fantasias do domínio 

masculino e legitimava a posição da família patriarcal como a instituição sociossexual normativa ideal e 

exclusiva. Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 151. 
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Diversos filmes produzidos nesse momento passam a encenar casais fazendo sexo 

sem a necessidade de estarem unidos por laços de matrimônio, casos de Bonnie e Clyde, 

uma Rajada de Balas (1967), O Vale das Bonecas (Valley of the Dolls, 1967), Dias de 

Fogo (Medium Cool, 1969) ou Paixão de Primavera (Goodbye, Columbus, 1969)142. A 

obra John e Mary (John and Mary, 1969), distribuída pela 20th Century-Fox, é sintomática 

dessa transformação das práticas sexuais no cinema estadunidense ao introduzir o casal 

formado por John (Dustin Hoffman) e Mary (Mia Farrow), protagonistas que nada sabem 

um do outro ao despertarem juntos no apartamento de John após terem se conhecido num 

bar na noite anterior, mesmo tendo praticado sexo casual neste primeiro encontro. Esse 

desconhecimento mútuo dá a tônica da trama, cercada por uma variedade de diálogos em 

que ambos procuram informações sobre suas histórias de vida, chegando ao limite de 

ignorarem até mesmo os nomes um do outro, sendo formalmente apresentados entre si 

somente na cena final, já no quarto de casal, próximos de praticar sexo novamente e 

depois de terem decidido morar juntos, um tipo de produção imagética que operacionaliza 

a legitimação de práticas sexuais entre pessoas solteiras e a naturalização do sexo casual. 

Também é possível apontar que construções audiovisuais contendo cenas de 

relações sexuais já circulavam de maneira mais banalizada e “inofensiva”, fazendo com 

que histórias de corrida ao altar estivessem sendo substituídas por uma busca pela 

intimidade, como apresentado em Shampoo (Shampoo, 1975), de Hal Ashby, que foi 

considerado um longa-metragem que lidava com o sexo de forma pouca ambígua, 

indicando uma diminuição nas fronteiras entre nudez e conteúdo sexual que deu às 

personagens maior liberdade para fazer sexo143, representação esta que pode ser avaliada 

como desdobramento das críticas que já estavam sendo projetadas no início dos anos 60 

pelo filme Clamor do Sexo (Splendor in the Grass, 1961), que exibia um olhar inquiridor 

aos impactos sofridos pela repressão sexual sobre Wilma Dean (Natalie Wood) e Bud 

(Warren Beatty), um jovem casal de estudantes do final dos anos 20 que, por conta da 

moralidade da época, evitava se envolver sexualmente. A mãe de Wilma lhe dizia que as 

“boas garotas” não tinham desejos sexuais como os homens, e que deveriam apenas se 

 
142 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 

2007, pp. 52-53. 
143 Cf. MILLIKEN, Christie. 1969 - Movies and the Counterculture. In: GRANT, Barry Keith (Ed.).  

American Cinema of the 1960s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University Press, 2009, p. 

235; Cf. KIRKPATRICK, Rob. 1969, The Year Everything Changed. NY: Skyhorse Publishing, 2011, 

p. 53; e Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, 

Praeger, 2007, pp. 66-67. 
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casar e deixar que seus maridos fossem até elas para que pudessem conceber filhos. Bud, 

por seu turno, confessa ao pai que por respeitar a sua namorada evitava dar vazão aos 

seus desejos, o que lhe fazia sofrer a ponto de “ficar louco”. Em resposta, é aconselhado 

a sair escondido esporadicamente com garotas as quais não teriam sido “feitas para casar-

se”. Esse cenário inibidor não só se mostra incapaz de garantir a felicidade do casal, como 

ainda provoca a sua separação, resultando na desistência de Bud aos estudos 

universitários em Yale para se tornar um simples rancheiro, e na institucionalização de 

Wilma Dean em um hospital psiquiátrico após sofrer um colapso nervoso. 

Destarte, se as práticas sexuais produzidas filmicamente nos anos 60 e 70 

transitavam entre a utopia, o não conformismo e a transgressão, ao adentrar os anos 80 

adquiriram uma coloração diversa, sendo esboçadas por uma paleta egoística se 

identificada a partir das inclinações sexuais de Julian, cores estas posteriormente 

reforçadas por uma demão no longa-metragem Psicopata Americano (American Psycho, 

2000), que conta a história de Patrick Bateman (Christian Bale), uma personagem yuppie 

nos anos 80. Numa das sequências, Patrick negocia com duas garotas de programa e as 

leva ao seu apartamento. Lá encerrados, a forma como ele se relaciona sexualmente numa 

orgia com as prostitutas ajuda a explicitar o fenômeno ora discutido. 
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No momento em que Patrick faz sexo com as duas garotas de programa, é a sua 

figura (ora direcionada para uma câmera filmadora que foi postada por ele no dormitório 

com a intenção de registrar o ato, ora voltada aos espelhos, onde se admira 

minuciosamente) que se torna o eixo referencial e, no limite, o próprio fim da atividade, 

caracterizando a ligação umbilical entre sexo e individualidade narcísica no contexto 

histórico explorado na obra. A prática sexual funciona como elemento de autoapreço, um 

ingrediente que endossa os próprios atributos físicos e performáticos. O ritual que ali se 

desdobra objetiva o prazer e a valorização pessoal, se reduzindo aos caprichos de Patrick, 

quase mimetizando uma prática de automasturbação, na qual o gozo é individualizado, 

visando exclusivamente a própria satisfação o que, em algum nível, se assemelha a Julian, 

cujos envolvimentos sexuais se fiam na manutenção de vínculos que proporcionam 

vantagens e prazeres pessoais. Em outros termos, a relação sexual estabelecida atende 

interesses particulares e preenche necessidades individuais, ao contrário do que se poderia 

identificar em representações contraculturais que abordam o sexo como Sem Destino 

(1969), de Dennis Hopper, ou na adaptação cinematográfica de Hair (Hair, 1979), de 

Milos Forman. Nesta, a personagem Claude Bukowski é um habitante de Oklahoma que 

viaja para Nova Iorque, onde pretende passar uns dias antes de se juntar às forças armadas 

e ser enviado para o Vietnã. Já na Big Apple, Claude conhece George Berger, Jean Ryan, 

Lafayette Johnson e Woof Daschund, jovens hippies que o introduzem ao universo das 

drogas psicodélicas, bem como do amor livre ao descobrir que Jean estava grávida de um 

dos rapazes. A verdadeira paternidade biológica do embrião é desconhecida de todos, mas 

eles acreditavam que a descobririam após o nascimento, haja vista que Woof era 

caucasiano e Lafayette negro, indicando que a garota se envolvera sexualmente com eles 
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no mesmo espaço de tempo, e o que se nota é que essa experiência não produzira nenhuma 

espécie de questionamento moral no grupo, e tampouco motivara crises entre eles, um 

desenvolvimento narrativo que inclusive encontrava respaldo no próprio comportamento 

apresentado pelos hippies à época, como se constata na análise apresentada por John 

D’Emilio e Estelle Freedman: 

 

Vivendo em comunas na cidade e em áreas rurais, os hippies teriam 

abandonado, junto com a restrição sexual, a fidelidade ao núcleo 

familiar. A mídia relatou que as crianças estavam sendo criadas em 

comum, numa atmosfera de liberdade sexual, em “famílias” extensas e 

soltas. Talvez porque tenham rejeitado diretamente as instituições da 

família e do casamento, os hippies condenaram fortemente o senso 

comum americano144. 

 

Já em Sem Destino há uma sequência em que a dupla central de motociclistas, 

após ter compartilhado a refeição numa comunidade hippie, leva duas garotas para uma 

piscina natural e os quatro nadam nus e festivos, produzindo um conjunto de imagens que 

aludem a uma prática sexual grupal. 

 

       

       

 

 
144 Cf. D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 

3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012, p. 307. 
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Posteriormente, os dois homens se relacionam sexualmente com duas garotas de 

programa num cemitério sob o efeito de LSD, o que lhes provoca uma “viagem” 

alucinógena. 

Embora tanto Psicopata Americano, quanto Sem Destino e Hair, explorem, direta 

ou figurativamente, orgias sexuais, o fenômeno merece ser percebido com olhares 

distintos, entendendo-se que para os dois filmes dos anos 60 e 70, o sentido estaria mais 

próximo a uma definição avançada por David Allyn, em que: 

 

Numa orgia, o abismo entre o eu e o outro – aquela fonte de alienação 

psicológica e solidão espiritual que desafiou filósofos ao longo dos 

tempos – momentaneamente desaparece. Fervor coletivo e prazeres 

comunitários apagam as fronteiras típicas entre indivíduos. Uma orgia 

dá aos participantes a oportunidade de explorar todos os aspectos da 

sexualidade humana, a traduzir a fantasia em realidade. Orgias 

satisfazem tanto nossos desejos voyeurísticos, quanto exibicionistas, e 

numa orgia as linhas entre heterossexualidade e homossexualidade 

inevitavelmente se confundem. Uma orgia reflete a natureza social dos 

seres humanos – envolve-os numa atividade comunitária para sua 

gratificação coletiva – e seu passado animalesco145. 

  

Ainda que essa caracterização da orgia apresente insuficiências teóricas, 

principalmente ao equacionar as atividades sexuais grupais a uma suposta natureza 

humana coletiva (que não se replica em Psicopata Americano), ela permite compreender 

como as duas películas das décadas contraculturais expressam eventos sexuais 

correspondentes a uma supressão das individualidades, organizando um conjunto de 

práticas sexuais que revela formas de prazer cuja finalidade é, até certo ponto, holística e 

associativa. Em ambas as obras das décadas de 1960 e 1970 o prazer é compartilhado, 

borrando as fronteiras entre os próprios desejos e os dos parceiros, o que diverge 

frontalmente do gozo ensimesmado encenado por Bateman. Mesmo que Gigolô 

Americano não explore o sexo grupal, a definição lançada por Allyn também contribui 

para analisar a preferência sexual de Julian por mulheres mais velhas que, se num 

primeiro instante aparentava um desprendimento altruísta em nome do prazer da outra 

parte, ao cabo se mostrou como mero desafio pessoal, uma tarefa que supunha competir 

a poucos agentes devidamente capacitados, o tipo de formulação já abordada 

 
145 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, p. 210. 
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anteriormente na qual se poderia inferir que o sexo estava se caracterizando a partir de 

parâmetros de competição esportiva, principalmente em torno de modalidades mais 

individuais do que coletivas. Há, tanto no yuppie, quanto no gigolô, uma pulverização do 

sentimento de coletividade quando analisado sob a perspectiva das práticas sexuais, que 

agora se expressam por intermédio de individualidades narcísicas. 

Contudo, sinalizar o caráter comunitário dos filmes selecionados nos anos 60 e 70 

não significa dizer que inexistiria qualquer traço de individualidade numa prática sexual, 

seja ela numa atividade grupal, ou numa relação a dois, sendo possível apontar uma 

mediação entre o indivíduo e a coletividade, como foi o caso de Alex Comfort quando 

buscou fundamentar os argumentos da sua obra sob a premissa de que existiriam duas 

formas básicas de praticar o sexo: o dueto e o solo e, metaforicamente, afirmou que o 

“bom concerto” seria aquele que consistiria em garantir uma alternância entre os dois 

pólos, já que nenhuma relação sexual seria completa e plena sem algumas passagens 

solo146. 

Além do mais, as sequências recuperadas nos filmes dos anos 60 e 70 também 

permitem indicar uma tentativa de relacionar práticas sexuais ao compartilhamento e 

troca de experiências, de busca pela experimentação sensorial, de estilos de vida 

alternativos, bem como esforços de questionamento, transgressão e libertação das amarras 

atadas à “tradição”. Aliás, esta categoria se torna significativa para a discussão que estava 

sendo produzida nos anos 80, e é em direção a esse debate que a tese dará os próximos 

passos, buscando analisar outros possíveis desdobramentos das práticas sexuais 

construídas pelo cinema hollywoodiano na década em análise. 

 

 

 

 

 
146 Para Comfort, o dueto se tratava de um esforço cooperativo com o objetivo de atingir o orgasmo 

simultâneo ou, pelo menos, de um dos participantes de cada vez por meio de uma liberação plena e sem 

planejamento técnico. Já a prática solo, por sua vez, é quando uma das partes se coloca como o “jogador” 

(cuja finalidade seria produzir resultados na experiência do outro que fossem tão intensos e inesperados 

quanto sua habilidade individual lhe permitisse), e a outra parte como mero “instrumento”. Cf. COMFORT, 

Alex. The Joy of Sex: the timeless guide to lovemaking. The ultimate revised edition, NY: Crown 

Publishers, 2008, s/p. 
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2. VESTIDA PARA MATAR: EM BUSCA DA “TRADIÇÃO” SEXUAL 

  

Elizabeth desperta sobressaltada e aos berros após um pesadelo em que é talhada 

no pescoço por uma navalha. Atordoada, ela se ergue subitamente da cama e olha para os 

lados numa presumível tentativa de se situar, permanecendo por mais alguns segundos 

em choque, ainda deslocada de qualquer referência espaço-temporal. Nesse interregno, 

Peter, que ouvira seus gritos, se avizinha buscando consolá-la. Não percebendo a 

aproximação do adolescente, Elizabeth se debate numa tentativa de se esquivar do 

“estranho” até que, finalmente, o reconhece e só então se abraçam. Assim a trama chega 

a um termo repleto de fissuras... 

Mas, qual o possível, ou os possíveis significados de uma obra debutando os anos 

80, cujo desenlace projeta uma garota de programa sendo amparada por um adolescente 

após despertar de um pesadelo em que um psiquiatra transexual planeja executá-la? 

Ao enfrentar o longa-metragem, de saída, o espectador se depara com os créditos 

do diretor Brian de Palma e dos atores principais Michael Caine, Angie Dickinson e 

Nancy Allen (cada um deles ocupando todo o espaço da tela e de forma individualizada, 

indicando a centralidade dos seus papéis), para enfim identificar o título da obra em 

branco com um fundo negro: Vestida para Matar (Dressed to Kill)147. A seguir, são 

introduzidos os demais atores (que dividem espaços uns com os outros, à exceção de 

Keith Gordon, que também aparece com o nome individualizado, mas caracterizado como 

coestrela – costarring, e com um tamanho da fonte das letras menor do que as três outras 

personagens iniciais) e produtores, tudo isso marcado por uma trilha sonora orquestral, 

composta por Pino Donaggio e conduzida por Natale Massara, com um ritmo vagaroso 

que tende a induzir o público a uma postura mais contemplativa. Findados os créditos, a 

música ainda reverbera e são apresentadas as primeiras imagens cenográficas exibindo 

um amplo e mobiliado dormitório, reconhecível por uma cama de casal desarrumada, 

dando indícios de um recém despertar. A câmera, num moroso traveling, registra o 

cenário acompanhando pari passu a cadência da melodia, encaminhando-se para o 

banheiro onde voyeuristicamente flagra um casal nu. O homem, Mike, que se barbeia com 

 
147 A tradução em português é problemática, pois cria um direcionamento que não existe no título original 

e fragiliza a ambiguidade da trama ao indicar que o homicida era uma mulher, o que ao longo do filme se 

perceberá ser uma questão mais complexa. Talvez a tradução ideal fosse Vestindo-se para Matar, com o 

emprego no gerúndio para a manutenção da neutralidade da identidade de gênero, ou empregado o uso de 

aspas no sujeito da sentença (“Vestida” para Matar). 
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uma lâmina diante do espelho, é filmado en passant, cabendo à figura feminina de Kate 

o destaque da cena com um zoom que lhe enquadra o semblante exalando desejo e 

excitação enquanto se banha num box ao fundo do quadro. Um corte nesse longo plano-

sequência é seguido pela imagem do homem, com a cintura envolta por uma toalha que 

lhe esconde o órgão genital, se barbeando, visualizado por uma tomada subjetiva sob o 

ponto de vista da mulher no box embaçado pelo vapor d’água quente. Enquanto observa-

o, ela se acaricia no chuveiro fazendo movimentos circulares nos mamilos túmidos, 

deixando que as mãos vaguem pelo ventre até alcançarem a sua genitália, onde ela se 

detém brevemente com o sabonete, quando volta a esfregar novamente o seu corpo 

explorado por cenas em close dos pêlos pubianos, repetindo o mesmo ritual de carícia. É 

notável a forma distinta em que o homem e a mulher são apresentados pelas imagens, 

replicando o padrão hollywoodiano apontado por Laura Mulvey em que os corpos 

femininos são exibidos num formato objetificado, sendo equiparável à personagem de 

Julian, em Gigolô Americano, quando este é flagrado nu no quarto de Michelle e que 

reforça a leitura de Peter Lehman sobre a construção de características femininas no 

gigolô pela forma como seu corpo é erotizado. 

Enquanto ela se toca e exibe expressões de satisfação sexual, é possível identificar 

na sua mão esquerda, em primeiro plano, uma aliança, explicitando o vínculo conjugal 

das personagens. Kate continua a se ensaboar, propiciando-se prazer até que, 

inexplicavelmente, surge um homem por trás e a possui à força, tapando-lhe a boca com 

uma das mãos enquanto a outra a agarra pela genitália. A trilha sonora, até então lenta e 

aprazível, muda radicalmente, tornando-se aguda e tensa, o mesmo acontecendo com os 

planos, que abandonam as transições lentas e alongadas e são substituídos por cortes 

rápidos e bruscos. A mulher deixa o sabonete cair e o seu olhar é de desespero. O agressor 

a ergue do chão, passando a beijar o seu pescoço e penetrá-la, acentuando a impressão de 

um estupro. Ela resiste e se debate tentando arrancar a mão da sua boca. Novamente um 

plano subjetivo assume a sua perspectiva e o espectador é colocado na posição da mulher 

violentada tentando chamar a atenção do marido. Embora ele volte o olhar na direção da 

esposa, não consegue identificar o ataque por conta de o box estar embaçado. Ele 

simplesmente continua a aparar os pêlos faciais e ignora os gestos aflitivos até que, 

finalmente, ela consegue se desvencilhar do agressor e emite um bramido que vai ecoar e 

produzir um efeito artificial de delay que perdurará até a sequência ser interrompida. 
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Passado o choque inicial, a cena posterior apresenta Kate estirada no leito, 

realizando uma prática sexual com Mike, no quarto do casal, o que sugere que tudo não 

passara de um pesadelo. Ela está em decúbito dorsal e ele a penetra numa posição 

missionária. Ambos estão deitados debaixo do cobertor, que funciona como uma barreira 

visual, e é possível identificar apenas os movimentos ritualísticos que fazem alusão ao 

intercurso148. O homem é filmado pelas costas, sem camisa, e não é possível notar sua 

fisionomia. Já a esposa está de frente, usando uma camisola num tom claro, e se percebe 

seu rosto contorcendo e sua cabeça se debatendo freneticamente na cama. Durante o 

momento em que eles fazem sexo, ouve-se um apresentador de rádio discorrendo sobre 

assuntos triviais, o que cria uma significativa aura rotineira e burocrática do ato. Ela 

aparentemente se retorce de prazer na cama e geme ao mesmo tempo em que ele a penetra 

sem emitir qualquer som, nem mesmo depois de ter aumentado o ritmo e a intensidade 

das estocadas que o levam ao orgasmo, instante em que cessa as investidas, restando-lhe 

apenas um gesto de se virar para o lado, dar uns suaves sopapos na face dela como um 

“sinal de agradecimento”, e desaparecer do enquadramento. Novamente é a imagem da 

mulher que acaba retida pela câmera, flagrada olhando para cima com uma expressão de 

desolamento enquanto respira ofegante. 

A próxima sequência introduz o filho de Kate, Peter, um inventivo adolescente 

que está construindo o protótipo de um computador capaz de carregar e armazenar 

números binários para competir numa feira de ciências em seu colégio. O jovem 

demonstra enorme euforia com a sua criação, dizendo se tratar da coisa mais incrível que 

já tinha construído. A mãe, no entanto, alerta que ele deveria estar pronto em meia hora 

para irem juntos ao museu, um programa que já estava agendado há uma semana, mas o 

qual é declinado pelo garoto naquele momento por crer estar atrasado com o seu 

cronograma. Nesse instante, ela expressa surpresa e pergunta se ele teria passado mais 

uma noite sem dormir, o que é confirmado. Após um breve diálogo, a mãe concorda com 

a recusa do filho em ir ao museu, mas sob a condição de que ele prometesse não trabalhar 

mais ao longo das noites, o que é acordado, ainda que sem aparente convicção por parte 

do jovem. Da forma como a sequência é apresentada, Kate é instituída como uma mãe 

com algum grau de negligência ao não zelar devidamente pelo bem-estar do seu filho, 

 
148 As barreiras visuais são dispositivos cinematográficos, como o posicionamento estratégico de pernas ou 

braços para manter seios e órgãos genitais fora da visão, que permitem a exibição da nudez e da atividade 

sexual ao mesmo tempo em que as tornam menos explícitas. Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the 

Cinema. London & New York: Wallflowers press, 2006, p. 30. 
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que passa noites insones num projeto sem que ela tenha plena ciência ou tome as devidas 

providências. Embora num primeiro momento possa causar algum estranhamento sugerir 

a figura dela como uma progenitora desatenta quando se vislumbra que seu filho já era 

adolescente, deve-se considerar que alguns filmes dos anos 80, como apontado por Sarah 

Harwood, exploraram a categoria da mãe ausente em proles nas quais os filhos também 

já tinham idade suficiente para cursar o ensino médio (situação de Peter), como se extrai 

da película Querida, Encolhi as Crianças (Honey, I Shrunk the Kids, 1989), em que Diane 

Szalinski, a figura materna, “confessa” ter sido relapsa com os seus “deveres domésticos” 

por estar detida na sua atividade profissional, vacância do lar que possibilitou o acidente 

provocador do encolhimento dos seus filhos e dos filhos do vizinho, colocando-os em 

risco149. 

Conforme o dia avança, Kate chega de táxi ao consultório do Dr. Robert Elliott, 

um psiquiatra que a recebe no lugar de Mary, sua secretária e recepcionista, em férias. Ao 

iniciar a sessão, a paciente faz uma série de considerações sobre a mãe, a quem não vê há 

seis meses e aparenta não ter boas relações familiares. O analista muda de assunto e 

pergunta como vão as coisas com Mike. Com um olhar fixo num horizonte perdido, Kate 

responde de modo protocolar, afirmando que estava tudo bem. Mas não demora muito 

tempo para que a mulher reelabore a resposta e exponha o sentimento de incômodo com 

o relacionamento. Ela afirma que eles tinham feito sexo pela manhã (reportando o 

espectador à sequência do quarto) e revela que ele tinha sido bruto, deixando-a furiosa. 

Após a confissão, Kate pergunta ao médico se tinha razão em estar indignada com seu 

marido, e ele faz gestos de concordância, para em seguida questionar se ela o teria alertado 

sobre o incômodo sentido. A mulher se mostra um tanto incrédula e responde que não 

tinha mencionado nada a respeito, tendo se limitado a gemer enquanto ele a tocava, 

deixando claro que a sua atuação na cama fôra apenas um simulacro, e pergunta se não 

era exatamente esse tipo de reação que todo homem desejava. O psiquiatra diz não ter 

resposta para a pergunta e a devolve para Kate, em forma de questionamento, que se diz 

incomodada e pede para que ele não repita mais aquele tipo de procedimento. Robert 

responde que seria melhor se ela fizesse tais indagações diretamente ao marido, ao invés 

dele. Ele também pede para que reflita sobre quem ela deveria de fato projetar a sua raiva. 

Após pensar por alguns segundos, Kate pede desculpas ao médico, que por sua vez afirma 

 
149 Cf. HARWOOD, Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s hollywood cinema. 

London: Macmillan Press LTD, 1997, p. 110. 
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que a mulher deveria parar de se culpar e contar ao marido sobre suas indignações. Ela o 

encara e questiona se deveria também confessar a Mike que ele era “ruim de cama”. Tal 

afirmação fomenta indagações que ajudam a colocar em perspectiva a prática sexual 

realizada pelo casal (executada com base na penetração genital heterossexual e sob a 

guarida do mito do orgasmo vaginal150), e reconhecer que não se tratava do coroamento 

de todas as relações sexuais, a “atividade sexual por natureza”, e sim apenas mais uma 

prática entre tantas outras que muitas vezes eram pejorativamente consideradas anexas, 

preliminares ou até mesmo tabus/perversidades por dizerem respeito ao prazer percebido 

pelas mulheres, como foi o caso da cunilíngua, que posteriormente passou por um 

processo de desmistificação encampado pela ativista Andrea Dworkin, ligada ao coletivo 

Suck e defensora da idéia de que beijar a vagina não deveria mais ser tratado como algo 

sujo ou nojento, mas como uma promoção de prazer, tornando o ato sexual de sugar 

equivalente ao da penetração151. 

Gesto imediato, Robert pergunta se o marido era realmente mal amante. Depois 

de uma pausa silenciosa, a mulher suspira e responde afirmativamente, levando o 

psiquiatra a concluir que ela deveria contar tudo ao esposo, postura esta que estivera em 

voga nos anos 60. Ao analisar o longa-metragem Bob & Carol & Ted & Alice (1969), 

Roger Ebert afirmou que a manifestação dos sentimentos teria se tornado uma espécie de 

epidemia de seriedade moral que contagiara a sociedade, fazendo com que os indivíduos 

se sentissem compelidos a “confessar a verdade” dos seus relacionamentos pessoais152. 

 
150 No início dos anos 70, a feminista Anne Koedt argumentou que o mito do orgasmo vaginal era a difusão 

da idéia de que as mulheres chegariam ao clímax com a penetração na vagina, o que nada mais seria do que 

uma crença arvorada em preferências sexuais masculinas (já que os homens costumam obter orgasmos com 

penetração e a fricção do pênis na vagina), que terminava por rotular as mulheres como frígidas quando 

elas não conseguiam obter um gozo que inexistiria, pois, segundo a autora, a vagina não seria uma região 

muito sensível, ao contrário do clitóris, a verdadeira área onde o prazer feminino seria obtido, 

desconhecimento generalizado este que levava a vasta maioria das mulheres a fingir satisfação sexual para 

agradar seus parceiros. Cf. KOEDT, Anne. The Myth of Vaginal Orgasm. In: KOEDT, Anne; LEVINE, 

Ellen; and RAPONE, Anita (Ed.). Radical Feminism. NY: Quadrangle Book, 1973, pp. 198-199 e p. 203. 
151 Essas transformações na percepção e nas práticas do sexo são capturadas por uma pesquisa realizada na 

década de 70 por Morton Hunt, quando aponta que a posição sexual missionária estava sendo abandonada 

pelo dobro das pessoas casadas se comparado ao famoso estudo promovido por Alfred Kinsey no final dos 

anos 40. Morton afirmou que além de incorporarem uma diversidade de novas posições, os casais também 

inseriram em seus repertórios sexuais a cunilíngua e a felação. Cf. BOZON, Michel. Sociologia da 

Sexualidade. RJ: FGV, 2004, p. 86; Cf. COMFORT, Alex. The Joy of Sex: the timeless guide to 

lovemaking. The ultimate revised edition, NY: Crown Publishers, 2008, s/p; Cf. ALLYN, David. Make 

Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 2016, p. 221; e Cf. 

D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 3rd ed. 

Chicago: University of Chicago Press, 2012, pp. 335-336. 
152 Cf. EBERT, Roger. Bob & Carol & Ted & Alice. 1969. In: Roger Ebert.com. Disponível em: 

https://www.rogerebert.com/reviews/bob-and-carol-and-ted-and-alice-1969 Acesso em: 28 fev. 2020. 

https://www.rogerebert.com/reviews/bob-and-carol-and-ted-and-alice-1969
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Por conta disso, a característica apresentada por Elliott se configura como uma primeira 

camada discursiva passível de associá-lo como um signo das décadas de 60 e 70. 

Após a sugestão do médico, Kate infere que talvez tivesse algum problema, o que 

é negado por ele, intuindo não haver nada de errado com a mulher. Subitamente, ela 

desvia o tema da análise e pergunta se Robert a achava atraente e se gostaria de fazer 

amor. Ele, sem qualquer mudança aparente no seu comportamento, diz achá-la atraente e 

certamente desejaria “dormir” com ela. A paciente então questiona qual o motivo que os 

impediria de fazer sexo. Dito isso, o psiquiatra volta seus olhos para o espelho, encarando 

sua imagem, e responde que era pelo fato de amar sua esposa, além de acreditar que não 

valeria a pena colocar em risco o casamento. Em seguida, quando ele a interroga se 

compensaria colocar a união dela em xeque, a mulher vacila e diz não ter certeza, 

inclinando levemente sua cabeça para baixo e deixando que seu olhar se perca num ponto 

fixo, o que provoca a sensação de que ela estava imersa num dilema cujas causas lhe 

escapavam. 

Mais tarde, Kate é vista subindo as escadarias de um museu, ainda trajando as 

mesmas vestes brancas que usava no quarto de Peter e no consultório do Dr. Robert, o 

que constrói filmicamente a continuidade do dia. Ela se senta num banco de frente para 

uma obra pictórica e alterna gestos entre a aparente apreciação do quadro e a observação 

de eventos casuais à sua volta, como o flerte de um homem interpelando uma mulher 

desconhecida que estava fruindo uma obra de arte, ou um casal de jovens olhando para 

outro quadro enquanto o rapaz acaricia as nádegas da garota que, constrangida, pede para 

ele se conter. Quando o casal muda de sala, ela volta sua atenção ao quadro e faz alguma 

anotação na sua agenda, como se estivesse avaliando a arte. Depois, ela se detém noutra 

obra pictórica até ser distraída por uma família em que a menina busca chamar a atenção 

da sua mãe, mas esta a repreende e pede para que ela fique quieta. A criança se afasta e 

sai correndo sem que a sua mãe note de imediato e, quando percebe a sua ausência, sai 

apavorada em busca da filha pelo museu. Kate novamente se fixa no quadro e anota algo 

na sua agenda, só que dessa vez os seus rabiscos são registrados pela câmera, ilustrando 

os preparativos para a organização de um jantar, o que faz crer que ela não estava 

envolvida com o universo cultural que a rodeava, mas apenas alternando sua atenção entre 

atividades relacionadas ao lar e os pequenos cortejos de natureza sexual que se 

desdobravam ao seu redor. A seguir, ela é surpreendida pela presença de um homem 

desconhecido usando óculos escuros, que se senta ao seu lado e começa a fazer anotações 
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num caderno. Ele se mostra compenetrado na avaliação do quadro enquanto Kate passa a 

fitá-lo de esguelha. A imagem exibe uma situação em que ela cruza os pés e começa a 

batê-los, demonstrando apreensão. De súbito, ela se vira para ele e passa a encará-lo, com 

um sorriso quase imperceptível. Ele termina por se voltar na sua direção, com um aspecto 

sério, mas a esnoba e se detém novamente na obra, frustrando-a. Incomodada com a 

situação, ela se remexe no banco e retira uma das luvas, deixando entrever a aliança na 

mão esquerda. Novamente Kate volta seu olhar na direção dele, que abruptamente se 

levanta e parte. Ela se surpreende com aquela reação brusca e repara na sua própria mão 

onde a aliança é filmada em close, para em seguida olhar rapidamente na direção do 

homem, que já sumira da cena, fazendo crer que aquele símbolo de compromisso o teria 

afastado. Ela se ergue e, sem perceber, deixa a luva cair. A princípio ela ensaia caminhar 

no sentido contrário ao do estranho, mas é tomada por um aparente sentimento de 

inconformismo e decide segui-lo discretamente pela galeria, à distância. Durante a 

persecução, ela não se dá conta de que ele notara sua presença e se escondera atrás da 

parede de uma das salas, o que a faz acreditar que ele tinha partido. Ao se virar, frustrada 

e com o intuito de deixar o local, é surpreendida pela presença do estranho, mirando-a 

com um prenunciado riso. Numa clara expressão de desconforto após ser flagrada, ela 

procura se afastar e passa por ele, cabisbaixa, invertendo os papéis. Enquanto caminha, 

ela se vira e percebe que ele está seguindo-a. Todavia, o homem decide entrar numa outra 

sala para despistá-la. Ao parar e se voltar novamente na direção do estranho, ela nota que 

este desaparecera outra vez e, desolada, deixa a sala. Aqui, a câmera deixa de segui-la e 

aponta para o chão, capturando a imagem da luva perdida sendo recuperada pelo 

desconhecido que, no plano imediatamente seguinte, usa-a para abordar Kate. Assustada, 

a mulher se esquiva e parte com passos rápidos sem responder aos comentários inaudíveis 

do homem. Ela caminha abalada e só se detém diante de um quadro de orientação espacial 

do museu, quando percebe que tinha perdido a luva. Ao voltar para a sala onde a deixara 

cair, a imagem do homem tocando-a nos ombros reaparece como a montagem 

cinematográfica de uma lembrança, fazendo-a dar-se conta de que ele encontrara a peça 

e por isso tinha abordado-a. Nessa intrincada conceituação visual do coquetismo, ela 

decide novamente procurá-lo pela galeria, mas ele desaparece153. Só então a trilha sonora, 

 
153 O coquetismo é uma espécie de jogo de flerte e sedução pontuado por provocativas alternâncias entre 

insinuação e recusa. Nas palavras de Simmel, a coquete representa “[...] despertar o prazer e o desejo por 

meio de uma antítese/síntese original, através da alternância ou da concomitância de atenções ou ausências 

de atenções, sugerindo simbolicamente o dizer-sim e o dizer-não, que atuam como que ‘à distância’, pela 

entrega ou a recusa – ou, para falar em termos platônicos – pelo ter e o não-ter – que ela opõe uma à outra, 
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que vinha num movimento crescente, é interrompida, apontando a frustração de Kate. A 

escolha do museu como cenário para dar vazão ao seu desejo imprime um tom 

psicanalítico à obra, principalmente quando pensado à luz da sublimação, a qual Sigmund 

Freud entende como um processo de escoamento das pulsões sexuais em atividades 

artísticas, intelectuais e culturais (ou seja, não sexuais) socialmente valorizadas. Para 

Freud: 

 

Com que meios se erigem essas construções tão importantes para a 

cultura e normalidade posteriores da pessoa? Provavelmente, às 

expensas das próprias moções sexuais infantis cujo afluxo não cessa 

nem mesmo durante esse período de latência, mas cuja energia – na 

totalidade ou em sua maior parte – é desviada do uso sexual e voltada 

para outros fins. Os historiadores da cultura parecem unânimes em 

supor que, mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas 

sexuais e por sua orientação para novas metas, num processo que 

merece o nome de sublimação, adquirem-se poderosos componentes 

para todas as realizações culturais154. 

 

Mesmo que Kate não seja criadora strictu sensu de qualquer atividade intelectual 

ou artística, o conceito de sublimação permite compreender como o ciclo de conversão 

da energia libidinal não se efetiva pela sua “incapacidade” de valorização das obras 

pictóricas, entregando-se meramente ao extravasamento de desejos “instintivos” dentro 

daquele espaço de produção e consumo cultural. Assim sendo, a cena do museu, ao 

apresentar a “inabilidade” da protagonista em sublimar (considerando-se que não se trata 

de um processo consciente e racional), sinaliza uma prevalência das pulsões sexuais, 

dando à personagem a aura de uma sexualidade não represada, incontida. 

Após sair do museu, ela desce pelas escadarias e opta por jogar na calçada a luva 

que restara. Mas, de repente, identifica o outro par da luva perdida no museu sendo 

manuseada na janela de um táxi pelo desconhecido155. As ações da perda da luva no 

 
ao mesmo tempo em que as faz experimentar como que a uma só vez”. SIMMEL, Georg. Filosofia do 

Amor. SP: Martins Fontes, 2006, p. 95. 
154 FREUD Sigmund (1905). Três Ensaios sobre a Sexualidade. In: Obras Psicológicas Completas de 

Sigmund Freud. v. IV, RJ: Edição Standard Brasileira, Imago, 1996, p. 167. 
155 Na sequência em que Kate está observando e identifica a mão do estranho segurando a luva, a câmera 

faz uma tomada panorâmica que vai flagrando uma série de pessoas perambulando pela rua até chegar ao 

táxi. Neste percurso, entre os diversos indivíduos, está presente Bobbi (21m46s), a loura assassina que 

aparece mais duas vezes nessa mesma sequência de forma quase imperceptível: primeiro, passando por trás 

de Kate e depois é focalizado um close da sua mão recuperando a luva arremessada na calçada, dando 

indícios de que a assassina já estava à sua espreita. 
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museu, e a posterior recuperação pelo homem desconhecido, soam como uma 

reencenação da fábula Cinderela, da Disney, remetendo ao sapatinho de cristal perdido 

pela protagonista e localizado pelo príncipe. Contudo, em Vestida para Matar há uma 

inversão valorativa na moral da história a partir do objeto recuperado pelo “príncipe 

encantado”, caracterizando uma espécie de conto de fada às avessas, em que o laço social 

perene de Cinderela (constituído em torno da máxima “foram felizes para sempre”) sofre 

uma transfiguração que gera, num primeiro momento, a instabilidade dos vínculos sociais 

que unem os indivíduos (representado pelo adultério), e a ruptura total dos mesmos com 

o posterior assassinato da “princesa”, como se descobrirá no desdobramento dos 

próximos atos, quando o estranho, situado no interior da parte traseira do veículo, 

polidamente abre a porta para que Kate entre. Nesse momento ela pede desculpas por ter 

sido rude e o agradece pela tentativa de devolução da luva. O homem, num rompante, a 

toma em seus braços e a beija, puxando-a para dentro do automóvel, que parte. O plano 

seguinte captura o indivíduo beijando Kate no pescoço enquanto ela apresenta uma 

fisionomia que oscila entre o desejo e a apreensão, segurando-o pelos cabelos e gemendo. 

Na parte dianteira do veículo, o taxista ajeita o espelho retrovisor para espreitar o casal, 

o que é percebido pela mulher. Porém, tomada pela excitação, ela ignora a presença 

voyeurística do motorista e se entrega aos afagos do seu amante, que a deita no banco e 

passa a beijar os seus seios e a apalpar a sua nádega. Sem que ela reaja, ele retira a calcinha 

dela com vagar, deixando-a cair no piso, e desliza uma de suas mãos pela parte interna 

das coxas de Kate, subindo na direção da sua genitália. Ela geme e se contorce 

incontidamente até soltar um grito prolongado, demonstrativo de que tinha chegado ao 

orgasmo, quando a cena é cortada e sucedida pela tomada da fachada de um edifício que 

abrigará o casal no centro da cidade. A partir daqui a câmera faz um traveling que inicia 

identificando a entrada do prédio e vai subindo gradativamente, devassando toda sua 

fronte, até que o cenário muda de coloração e sinaliza uma transição temporal, quando o 

dia se torna noite. Nessa sequência, o urro de Kate ao final e a imediata alternância para 

o edifício criam a percepção de que ela efetivamente tivera prazer e chegara ao orgasmo 

com o ato sexual, ao contrário da forma como foi editada a cena com o esposo, em que a 

consecução das imagens dos gemidos e do “gozo” se deu com a retenção do rosto dela no 

enquadramento com um semblante de desolamento. 

Na penumbra do quarto, Kate pega um relógio de pulso no criado mudo e é 

filmada, nua, deitada na cama com o estranho, consolidando a mensagem de que tinham 
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feito sexo ao longo da passagem do dia. Ela veste seu sutiã enquanto o homem dorme. 

Antes de partir, ela decide ligar para sua residência, sendo atendida por Mike. Nessa 

tomada há uma transição de planos entre o apartamento do amante para o exterior da sua 

casa, uma ampla residência branca com um vasto jardim na entrada, espaço cenográfico 

que possibilita delimitar conceitualmente o estrato social ao qual ela pertence, eis que os 

subúrbios eram a paisagem típica da classe média estadunidense no pós 2ª Guerra 

Mundial. Também é nesse cenário que costuma ser operacionalizada a personificação da 

família nuclear (que será tomada sob a denominação “família tradicional”)156, o modelo 

ideal de instituição social que corresponde a certos traços cuja função é: 

 

[...] fornecer alguma forma de marcação, um padrão contra o qual se 

pode medir outras famílias e formas alternativas de organização social. 

[...] Elas [famílias nucleares] pertencem aos subúrbios, os subúrbios 

ensolarados de Laços de Ternura e Querida, Encolhi as Crianças, 

paraísos terrestres onde a sordidez da história e da política não pode 

invadir, onde as cercas são mantidas intactas, os gramados cortados e 

os cachorros nas coleiras. Eles são as fortalezas isoladas das classes 

médias privilegiadas para se concentrar em seus próprios assuntos mais 

do que no dos outros. Mesmo onde o meio urbano se intromete na cena 

doméstica, ele é cuidadosamente regulado, mantido do lado de fora pela 

riqueza e pela segurança conspícua157. 

 

Assim, de forma breve e sintética, a obra desvela características sociais de Kate, 

que encerra a ligação ao notar que fôra o esposo quem atendera ao telefone, e passa a 

ajeitar as roupas no seu corpo até perceber que estava sem a calcinha. Ela volta ao quarto 

para buscar a peça íntima quando se lembra de que esta tinha caído no piso do táxi. Só 

então ela se dirige à escrivaninha onde estava o telefone, e abre uma gaveta, encontrando 

um documento de registro da academia de ginástica de Wall Street que identifica o seu 

amante: Warren Lockman. Ela sorri, pega um bloco de anotações e arranca uma folha na 

qual passa a escrever um bilhete confidenciando ter adorado a tarde que ele lhe 

proporcionara, e que provavelmente eles voltariam a se encontrar. Ao reler a nota, ela 

opta por rasgá-la e reescrever uma nova, registrando apenas que tinha adorado a tarde que 

eles desfrutaram, e deixa o bilhete no aparelho telefônico. Ao olhar despretensiosamente 

 
156 A família nuclear ideal encerra algumas características principais da expressão do “sonho americano”, 

como o fato de ser branca, de classe média, bela, afetuosa, permanentemente sorridente, feliz, de mobilidade 

social ascendente e intocada por eventos externos. Cf. HARWOOD, Sarah. Family Fictions: 

representations of the family in 1980s hollywood cinema. London: Macmillan Press LTD, 1997, pp. 67-68. 
157 HARWOOD, Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s hollywood cinema. 

London: Macmillan Press LTD, 1997, pp. 67-68 (interpolações nossas). 
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para dentro da gaveta, a mulher percebe a existência de uma notificação do departamento 

de saúde. A ficha, datada de 17/11/1980, traz a informação de que Warren deveria se 

apresentar com urgência ao centro de saúde, pois ele teria contraído uma doença 

sexualmente transmissível158. Nesse momento de descoberta, a trilha sonora fica grave e 

o semblante dela se transforma, expressando desespero. A mulher pega seu casaco, 

abandona o apartamento e parte afoita em direção ao elevador. Enquanto aguarda-o, a 

câmera segue para a porta de acesso à saída de emergência, ao fundo, que se entreabre e 

é possível notar a presença de alguém espiando. O foco narrativo opera uma mudança e 

a figura espreitadora assume a perspectiva, observando Kate apertar o botão com 

urgência. Quando o elevador abre as portas, a personagem desconhecida vai em direção 

à mulher, mas não chega a tempo de abordá-la. A narrativa indica que Kate conseguira 

escapar de um evento grave sem ter percebido o risco que correra. Lá dentro, ela aperta 

diversas vezes o botão do andar térreo, até se dar conta de que estava sem a aliança, tendo 

deixado-a no criado-mudo da cama de Warren. Angustiada, ela agora passa a apertar o 

botão do sétimo andar, indicando que voltaria ao apartamento para recuperar o anel. Só 

que antes, o elevador pára no quinto andar, solicitado por uma mulher acompanhada de 

uma menina, que lança um olhar sério, quase recriminador, na direção de Kate. Esta tenta 

disfarçar, visivelmente embaraçada, desviando os olhos em outra direção, mas a garota 

não cessa até ser repreendida por sua mãe, que diz ser pouco educado encarar as pessoas 

daquele jeito. Após ser advertida, a garota cede, mas só até o elevador chegar ao piso 

térreo, quando ela parte, não sem antes encarar a protagonista novamente. Enquanto 

caminha para a saída, a criança permanece olhando-a com alguma insistência, até que a 

porta do elevador se fecha, tendo mais uma vez como destino o sétimo andar. Assim que 

este abre as portas no andar selecionado, Kate tenta descer e é surpreendida pela figura 

sinistra de Bobbi, uma “mulher” loura, vestida com roupas pretas e um par de óculos 

escuros, empunhando uma navalha. Atônita, ela reage se protegendo com uma das mãos, 

que é rasgada pelo fio da lâmina. Após o ataque inicial, a “mulher” de negro entra no 

 
158 A nomenclatura doença venérea, ou DST (doenças sexualmente transmissíveis), foi usada de forma a 

preservar a terminologia empregada no contexto da obra, já que, desde 2016, tal termo caiu em desuso, 

passando a ser adotada pela Organização Mundial da Saúde a denominação IST - infecções sexualmente 

transmissíveis. As infecções (ao contrário das doenças, que implicam sinais e sintomas visíveis no 

organismo dos indivíduos) se caracterizam por períodos assintomáticos (casos da sífilis ou do herpes 

genital), podendo até mesmo se manterem assintomáticas ao longo da vida de uma pessoa (como o HPV e 

o vírus do Herpes), e que são somente detectadas por meio de exames laboratoriais. Cf. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE DO BRASIL. Departamento Passa a Utilizar Nomenclatura “IST” no Lugar de “DST”. 17 

nov. 2016. Disponível em http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-

nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst Acesso em: 01 abr. 2022. 

http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst
http://www.aids.gov.br/pt-br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst
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elevador, enquanto Kate implora para que ela não a machuque mais. Quando as portas 

estão prestes a se fechar, uma tomada do espelho na parte superior flagra a imagem de 

Bobbi golpeando Kate mais uma vez, que grita até as portas se fecharem completamente. 

No plano seguinte, Elizabeth Blake (vivida por Nancy Allen) é adicionada à trama 

questionando um homem a respeito da valorização das ações de uma empresa chamada 

Autotron, e este responde que tinha informações privilegiadas indicando um potencial 

movimento de alta delas. Enquanto ambos esperam o elevador, há uma montagem 

paralela alternando imagens de violência altamente gráfica de Kate sendo golpeada pela 

lâmina no rosto e o casal trocando informações sobre o mercado de ações159. Ao perceber 

que o elevador ia fazer uma parada não prevista, Bobbi se esconde num dos cantos, 

deixando Kate tombar quase desfalecida após sofrer um golpe no pescoço. Quando as 

portas se abrem, Elizabeth, animada com a informação de que as ações poderiam dobrar 

o valor, não se dá conta do trágico cenário no interior do elevador, e se surpreende quando 

o seu acompanhante foge assustado na direção da saída de emergência após presenciar a 

mulher ensanguentada caída no chão. Só quando ela finalmente decide entrar no mesmo 

é que nota a figura de Kate combalida, quase incapaz de pedir ajuda. Elizabeth entra em 

estado de choque e não consegue reagir de imediato. Escondida, Bobbi aguarda acuada 

no canto do elevador, esperando qualquer gesto reativo para atacar. Kate acena para 

Elizabeth, que esboça ajudá-la ao mesmo tempo em que a assassina se aproxima com a 

sua navalha, sem ser notada. É só quando a lâmina brilha e provoca um feixe de luz nos 

olhos de Liz que ela identifica a presença da assassina através do espelho. Bobbi, 

acidentalmente, deixa cair a navalha, que é prontamente recolhida por Elizabeth antes que 

a porta do elevador se feche e parta para o andar térreo. Após recolher a arma caída no 

piso, Elizabeth ouve um berro e se vira assustada, deparando-se com uma arrumadeira 

gritando ao vê-la segurando a lâmina ensanguentada. Tentando explicar o que se passara, 

ela caminha na direção da mulher, implorando para que esta avisasse a polícia, mas a 

arrumadeira, amedrontada, entra correndo num dos apartamentos e se tranca. Ao atinar 

que a empregada não iria ajudá-la, ela opta por descer pelas escadas até chegar ao térreo, 

 
159 A montagem paralela é empregada em situações que solicitam uma organização das imagens que 

estabeleça uma sucessão temporal de planos correspondentes a duas ações simultâneas que ocorrem em 

espaços diferentes, com um grau de contiguidade que pode ser variável, o que na literatura teria como 

equivalência o emprego da expressão “enquanto isto”. Cf. XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: 

a opacidade e a transparência. 3.ed. revista e ampliada, SP: Paz e Terra, 2005, p. 29. 
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onde começa a pedir ajuda enquanto é filmado o corpo sem vida de Kate impedindo o 

fechamento das portas do elevador. 

Na próxima sequência, o que se vê é o psiquiatra chegando ao seu consultório. Ao 

recuperar as mensagens na sua secretária eletrônica, ele ouve uma mensagem de Bobbi, 

uma paciente transexual com uma voz gutural afirmando que o médico não a veria mais, 

razão esta que a faria apenas se comunicar pela secretária eletrônica. O recado sonoro é 

uma descrição da infelicidade de se sentir uma mulher presa no corpo de um homem, 

dilema que Robert não estaria ajudando a superar160. Bobbi diz que teria encontrado um 

novo psiquiatra, Levy, quem efetivamente iria assinar a autorização para ela realizar uma 

cirurgia de redesignação “sexual”. Bobbi também afirma que teria pegado emprestada a 

navalha do médico, e este acabaria tendo notícias sobre os desdobramentos do ato nos 

jornais em breve. Além disso, anunciou que uma mulher loura teria flagrado-a, mas que 

iria dar um jeito nela. Por fim, a assassina faz ameaças dizendo que se o Dr. Levy entrasse 

em contato com o psiquiatra, seria melhor ele dizer que ela estava bem, caso contrário, se 

sentiria forçada a mais uma vez agir como uma “menina malvada”. A ligação é encerrada 

e o doutor Robert abre a gaveta de uma cômoda onde está localizada uma série de itens 

de higiene pessoal, e percebe que o compartimento onde a navalha deveria estar se 

encontrava vazio, indicando que de fato tinha sido removida. Após essa descoberta, a 

secretaria eletrônica reproduz a mensagem deixada por uma nova personagem, Marino, o 

detetive de polícia que notifica o médico a respeito do assassinato de Kate Miller naquela 

noite, e solicita ao mesmo que o encontre. 

Já na delegacia, Elizabeth mira uma série de fichas com fotos tentando identificar 

a assassina do elevador ao mesmo tempo em que é reconhecida pela arrumadeira que a 

flagrou empunhando a navalha no hall do elevador. Nesse momento desponta o detetive 

Marino. Enquanto o policial dialoga com um assessor, surge na delegacia o Dr. Elliott, a 

quem é solicitado aguardar. Ao se encaminhar para o local indicado, ele passa por Peter, 

sentado com um semblante de abatimento. O médico o reconhece e se certifica de que ele 

era o filho de Kate. Ao se apresentar como o psiquiatra responsável pelos cuidados de sua 

falecida mãe, procura informações sobre a presença do jovem ali, que diz ter ido 

 
160 A metáfora da “mulher presa no corpo de um homem” era corrente nos anos 60, o que também ajuda a 

detectar a construção de determinadas categorias fílmicas como relativas ao contexto da contracultura. Cf. 

MEYEROWITZ, Joanne. Sex Change and the Popular Press: historical notes on transsexuality in the united 

states, 1930-1955. In: REIS, Elizabeth (Ed.). American Sexual Histories. Massachussets: Blackwell 

Publisher, 2001, p. 387. 
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acompanhar Mike, também convocado para identificar um dos suspeitos do crime. Após 

essa informação, com a voz embargada, ele lamenta não ter ido com a mãe ao museu, 

como tinham combinado, acreditando que poderia ter evitado a sua morte. O psiquiatra 

responde que ele não deveria se sentir responsável pela tragédia e, caso necessitasse 

conversar, talvez ele pudesse lhe ajudar. O rapaz pergunta se ele sabia quem a tinha 

matado, mas Robert afirma que não tinha noção. Peter retruca que obviamente ele não 

poderia ajudá-lo. O psiquiatra responde que talvez não tivesse utilidade ali, mas quem 

sabe noutro instante, e quando quisesse conversar, poderia pedir para seu pai levá-lo até 

ele. Nesse momento, Peter interrompe o médico e afirma, de forma categórica e num tom 

colérico, que Mike não era seu pai, morto na guerra do Vietnã, mas o seu padrasto. Robert 

escuta passivamente e ao final entrega o seu cartão de visitas, dizendo que ele poderia 

ligar quando quisesse. Marino interrompe a conversa e passa a interrogar o psiquiatra em 

sua sala, situada numa localização contígua àquela onde se encontrava Peter. Quando os 

dois entram, o jovem retira um equipamento análogo a um estetoscópio e o coloca na 

parede vizinha à sala do detetive, lhe permitindo ouvir a conversa entre ambos, quando 

descobre que sua mãe teria passado a tarde no apartamento de Lockman e que fôra 

assassinada ao ir embora. O detetive também indica que Elizabeth seria uma testemunha 

do crime. Nesse momento, Peter olha na direção dela e pela primeira vez a identifica 

visualmente. Ao ser indagado pelo médico sobre a garota, o policial diz que era uma 

prostituta, e que ela não conseguira identificar a assassina porque esta usava óculos 

escuros. Marino agora passa a questionar se a mulher morta teria mencionado algo a 

respeito de algum encontro ou se teria saído do consultório com alguma companhia, o 

que não é confirmado pelo médico. Em seguida, o policial pergunta qual a razão de ela ir 

vê-lo, tendo como resposta os problemas conjugais. Após uma série de questionamentos 

provocativos, Robert diz que não se sentia confortável em discutir a situação dos seus 

pacientes com uma figura outsider. Incomodado com a colocação, o policial se arroga o 

direito de questionar o especialista e passa a fazer perguntas de forma mais incisiva: 

 

Marino:      - Ela queria morrer? 

Dr. Robert: - Se ela era suicida? Não. 

Marino:    - Não? Então por que ela saiu com esse tal de Lockman? 

Poderia ser um assassino. 

Dr. Robert: - Mas não era. 
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Marino:     - Mas o próximo cara poderia ser. Se não der certo na 

primeira vez. 

Dr. Robert: - Acha que ela queria morrer? 

Marino:     - Por que não? Veja, uma mulher no cio querendo transar. 

Do tipo que transou no táxi com o cara que ela conheceu 

no museu. O motorista me deu uma descrição detalhada do 

que aconteceu. Depois de ter transado com ele, ela se 

insinua para um pirado no elevador, que a mata. Há várias 

maneiras de se morrer nesta cidade. Se for o que procura. 

Dr. Robert: - Ela tinha um problema em relação a sua sexualidade. Hoje 

de manhã, ela me perguntou se eu me sentia atraído por 

ela. 

Marino:     - Sim, mas você não é um psicopata. Mas você conhece 

alguns, não é, doutor? 

Dr. Robert: - Sim, claro. Às vezes trabalho no Bellevue. 

Marino:     - Será que ela não conheceu um pirado no seu consultório 

que a seguiu? 

Dr. Robert: - Não usamos a palavra “pirado”, e sim uma pessoa com 

distúrbios emocionais e com problemas de adaptação. E 

eles nunca vêm me consultar. 

Marino:     - Tem certeza? Quem sabe um paciente novo? Como sabe 

se são loucos antes de conversar com eles? 

Dr. Robert: - É possível, mas é muito difícil. 

Marino:      - Você não estaria protegendo um dos seus pacientes, não 

é? 

Dr. Robert: - Claro que não. 

Marino:     - Bem doutor, você tem que ver isto sob o meu ponto de 

vista. Nós não temos nenhuma pista, com exceção de uma 

testemunha. Você deveria dar uma olhada em todos os 

pacientes que atendeu de manhã. Assim, terei certeza 

absoluta de que o meu pirado não é uma pessoa com 

“distúrbios emocionais” e com “problemas de adaptação”. 

 

Próximo de findar o interrogatório, Mike surge do lado de fora da sala e pede para 

que Peter siga-o para casa. Quando percebe a presença dele, o policial interrompe os 

questionamentos e vai cumprimentá-lo. Enquanto está só na sala, Dr. Robert nota uma 

ficha com um bilhete escrito “Elizabeth Blake, esta é a mulher que nós estamos 

procurando?”. Ao se despedir do marido e do filho de Kate, o detetive volta à sala e diz 

ao médico que era uma pena que ele não tenha podido colaborar suficientemente, de 

forma que teria que solicitar um mandado judicial para consultar a agenda do médico em 
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busca de mais pistas. O médico diz que era seu dever proteger a confidencialidade dos 

seus pacientes, o que provoca uma resposta sarcástica de Marino, afirmando que eles 

eram apenas dois profissionais cumpridores dos seus ofícios e lamentava que não 

pudessem trabalhar conjuntamente. Ao final da inquirição, ele dispensa o médico. 

A forma como a sequência é organizada possibilita erigir um sistema relacional 

de forma a explorar uma dicotomia entre uma personagem figurativa de um viés liberal e 

reintegrador, representado pelo Dr. Robert (configurando mais uma camada discursiva 

composta de aspectos que o relaciona aos anos 60/70), e outra com um olhar punitivista, 

encarnada na figura do detetive Marino. O psiquiatra aponta aspectos de ordem emocional 

e problemas de adaptação que fazem referência a indivíduos com uma dificuldade de 

integração à ordem social, dilemas os quais ele se debruçava com vistas ao cuidado e à 

recuperação. Nota-se também um cuidado no emprego das definições conceituais para 

caracterizar os pacientes de maneira a evitar rótulos estigmatizantes. Já Marino envereda 

por uma seara inclinada a situar os problemas no plano da “natureza humana”. As 

adjetivações por ele empregadas (mulher no cio, psicopata, pirado, louco) funcionam 

como categorias indicativas de “falhas de caráter”, elementos que remontam a supostos 

problemas sexuais e psiquiátricos inatos. 

Logo após interrogar o psiquiatra, Marino toma o depoimento de Elizabeth Blake 

e tenta descobrir o que ela estava fazendo no edifício onde Kate fôra assassinada. 

Inicialmente, Elizabeth responde que visitara um amigo, mas que não poderia falar muito 

a respeito dele, pois era constrangedor, haja vista se tratar de um homem casado. Ao ouvir 

esse relato, o policial tece um comentário jocoso e com forte apelo moralista que a 

incomoda, mas sem que ela ainda soubesse que ele já possuía uma ficha com seus 

antecedentes criminais161. Só então descobre que além do fato dele já ter conhecimento 

de que ela se prostituía, ainda estava depondo não como testemunha, mas na posição de 

suspeita, considerando-se que a arma do crime continha a sua impressão digital. Ainda 

assim, Liz mantém sua versão, reforçando que já dissera tudo o que sabia sobre a assassina 

loura, embora o policial alerte-a que mais ninguém teria visto essa mulher entrar ou sair 

do prédio. Ao ser pressionada novamente, ela conta que o cliente desconhecido não era 

morador da cidade, e que sabia unicamente o seu prenome, Ted. Antes de dispensá-la, o 

 
161 Marino diz: “- que tipo de prédio é este? Todo mundo transa depois do almoço?”, o que cria uma relação 

indissociável entre adultério, prostituição e sexo casual de forma a enquadrá-los como práticas de uma 

mesma “natureza” moralmente repreensível. 
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detetive afirma que ela deveria encontrar o homem e levá-lo à delegacia para fazer uma 

declaração, dando o prazo de quarenta e oito horas. Assim que parte, a garota de programa 

liga para uma mulher chamada Norma, uma espécie de cafetina, na tentativa de 

reencontrar Ted, mas descobre que o mesmo só retornaria à cidade em duas semanas, o 

que a faz desligar de forma irritadiça o telefone. 

Chegada a metade da trama, Peter ganha protagonismo quando passa a anotar e 

controlar o horário de entrada e saída dos pacientes do Dr. Robert com o intuito de 

descobrir se a assassina da sua mãe frequentava o consultório do médico, e usa suas 

habilidades inventivas para projetar um baú com uma câmera filmadora acoplada à sua 

mobilete motorizada, que ficaria estacionada na entrada do prédio para registrar cada 

pessoa que entrava. 

Em outra parte da cidade, Elizabeth chega ao seu apartamento e é espionada por 

uma mulher loura, vestida de preto, o que num primeiro momento incita o espectador a 

crer que era Bobbi162. Essa sensação é ampliada por um split screen, uma montagem que 

cinde a tela em dois planos com localizações geográficas distintas. O plano da direita 

explora a imagem da ainda desconhecida mulher loura, com um binóculo, observando a 

garota de programa perambular no interior do seu apartamento. Concomitantemente, no 

plano da esquerda, vê-se o psiquiatra ouvindo uma mensagem na secretaria eletrônica 

com mais um áudio de Bobbi, dessa vez relatando ter descoberto onde Liz morava e que 

a aguardaria chegar para enfim matá-la. Conforme a sequência avança, a gravação de 

Bobbi vai narrando o prazer que sentira em matar Kate, a quem pejorativamente chama 

de “provocadora de pau” (cock-teaser), razão pela qual teria usado a navalha. 

A informação lançada pela assassina ganha um novo sentido, atribuindo ao 

instrumento que dilacerou o corpo e ceifou a vida de Kate um considerável valor 

metafórico, tendo como referencial alusivo o falo. Essa associação entre instrumentos de 

tortura e morte e o falo já orbitava os anos 80 com regularidade nos slasher movies (filmes 

de assassinos em série como Sexta-Feira 13, A Hora do Pesadelo ou Halloween). A partir 

da saga Sexta-Feira 13 (Friday, the 13th), Rhonda Hammer e Douglas Kellner apontam 

como os problemas de sexualidade apresentados pelo serial killer Jason Voorhees 

(avaliados como uma questão psicanalítica de complexo de Édipo não resolvido) foram 

 
162 Só posteriormente descobrir-se-á tratar-se de Betty Luce, uma policial enviada por Marino para vigiá-

la. 
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compensados pelo uso de instrumentos altamente fálicos para afligir e matar suas 

vítimas163. Harry Benshoff também aponta que as diversas armas empregadas nos 

assassinatos dos slasher movies (como serras elétricas, facas, arpões, furadeiras elétricas, 

entre outras tantas) têm relações patentes com o falo, usualmente empregadas para 

representar a sexualidade e a agressão masculina164. 

Além do aspecto fálico que a lâmina comporta, também é possível destacar o 

simbolismo contido nos ferimentos provocados por ela em Kate. 

 

 

 

 

 
163 Cf. HAMMER, Rhonda and KELLNER, Douglas. Movies and Battles over Reaganite Conservatism. 

In: PRINCE, Stephen (Ed.). American Cinema of the 1980s: themes and variations. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2007, p. 121. 
164 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 279. 
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Como se depreende das imagens, um número significativo de golpes foi desferido 

na região da face, desfigurando-a e lacerando a sua beleza. Esse padrão de violência com 

contornos estéticos não aparenta um caráter acidental. Os golpes no rosto costumam 

sustentar um ataque à “fonte da feminilidade”, representando uma estratificação 

simbólica das formas de punição, que seriam distintas conforme o gênero. Peter Lehman 

chama a atenção para certo tipo de estratégia fílmica em que as mulheres estariam mais 

propensas a serem punidas por meio de ações que intentavam descaracterizar a beleza 

física (boa parte das vezes provocando cicatrizes), atributo donde derivaria o “poder 

feminino”165. 

Já pela recorrência com que eram caracterizados através de aspectos ativos 

(tomando decisões importantes e executando ações cruciais), os homens teriam, como 

faculdades representativas da sua “essência”, predicados como velocidade, força e 

agilidade166. Por conta desses aspectos, homens marcados por cicatrizes no corpo, ao 

 
165 Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 

3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing. 2008, p. 285. 
166 Lehman aponta a existência de uma herança cultural marcada pela idéia de que os homens seriam 

socialmente mais ativos do que as mulheres, e essa percepção se reproduziria no cinema, criando uma 

estrutura composta por um par binário ativo/passiva que permitia aos homens ocuparem papéis mais 

centrais do que as mulheres. Contudo, ainda que reduzido, estas também possuíam alguns atributos ativos 

nas tramas, mas costumeiramente ficavam restritos às esferas do romance e/ou da família. Além disso, 

Lehman indica a existência de toda uma tradição de filmes sobre “belas e feras” que abarcariam obras como 

Cyrano de Bergerac (1950), Roxanne (1987), Edward Mãos de Tesoura (Edward Scissorshands, 1990) ou 

o desenho animado A Bela e a Fera (Beauty and the Beast, 1991), envolvendo homens feios ou deformados 

que possuíam extraordinárias habilidades físicas e intelectuais capazes de compensar a sua aparência, e que 

sempre se apaixonavam perdidamente por belas mulheres. E no percurso desses longa-metragens, as 

mulheres formosas aprendiam que “enxergar com o coração” seria muito mais importante do que ver com 

os olhos, o que contribuiu na conformação de concepções das supostas naturezas masculina e feminina. Cf. 

LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 3rd ed. 
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contrário das mulheres, tinham propensão a serem qualificados como fortes e resistentes. 

Eram sinais cravados na carne de que tinham sido postos à prova em combates violentos 

e sobreviveram. Por isso, o formato de punição masculina mais comum e efetivo visava 

provocar limitações ou a perda da mobilidade, um típico sinal de fraqueza/passividade e 

indicativo de usurpação da virilidade167. Possível salientar que o mesmo tipo de lâmina já 

aparecera no início do filme, quando o marido de Kate estava se barbeando no banheiro. 

Porém, nesse momento ela funciona como um instrumento para assear e valorizar a 

aparência masculina, e não como um falo vingador e gerador de cicatrizes, o que tende a 

reforçar o duplo padrão de emprego do objeto no filme e ajuda a realçar a existência de 

um distinto caráter punitivo de gênero. 

Ainda na montagem dividida, passa-se a acompanhar Elizabeth, em seu 

apartamento, organizando um programa com sua agenciadora naquela mesma noite e 

agradecendo ao fato de que não precisaria fazer sexo com outra mulher (“- thank God 

straight fucks are still in style”). Enquanto ela se prepara num dos planos, no outro, 

Robert, após ter ouvido a gravação de Bobbi, assiste uma entrevista televisiva com Nancy 

Hunt, uma transexual que teria feito a operação de redesignação “sexual” há quatro anos. 

A reportagem mostra a foto dela quando ainda era homem e narra todo um conjunto de 

atividades realizadas por ela antes da cirurgia, como correspondente de guerra no Oriente 

Médio, repórter em casos policiais e mergulhador em naufrágios. Embora tais atividades 

tenham sido associadas ao universo masculino pelo entrevistador, Nancy diz que isso 

seria muito comum entre os transexuais, pois muitos seriam bem masculinos. Também 

cita que antes da operação ela teria tido dois relacionamentos heterossexuais e que seria 

pai de três filhos. Só então o plano é cortado, seguido agora por uma tomada de Elizabeth 

indo ao encontro do homem com quem faria sexo naquela noite. 

Findado o programa sexual, Liz nota que está sendo observada pela loira 

misteriosa e, tensa, entra num táxi, iniciando uma sequência de perseguição que só 

encerrará quando o taxista deixa a garota de programa perto da estação de metrô e atinge 

a “perseguidora” com a porta do seu veículo, desacordando-a. Elizabeth, sem saber que 

na verdade estava fugindo da policial enviada por Marino, acaba indo ao encontro de 

 
Malden MA: Blackwell Publishing. 2008, p. 278; e Cf. LEHMAN, Peter. Running Scarred: masculinity 

and the representation of the male body. Philadelphia: Temple University Press, 1993, pp. 12-13. 
167 Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 

3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing, 2008, pp. 280-283. 
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Bobbi, que a aguarda na entrada da sua residência. Ao se depararem, a garota de programa 

a reconhece e mais uma vez foge desesperadamente para uma estação do metrô, só que 

agora com a assassina no seu encalço. Buscando proteção, ela aguarda a chegada do trem 

próxima a um grupo de rapazes negros até que, acidentalmente, esbarra num deles, ação 

que desperta a ira dos homens, fazendo com que passem a intimidá-la e até mesmo a 

ameacem sexualmente, o que a obriga a escapar de tais personagens caracterizadas por 

uma forma de estereotipia racial que invariavelmente aparecia no cinema clássico 

hollywoodiano (já tendo, inclusive, sido empregada em 1915 no longa-metragem que é 

tido como o marco pioneiro do cinema narrativo, O Nascimento de Uma Nação - The 

Birth of a Nation, de D. W. Griffith), e é aqui recuperada discursivamente pelos anos 80: 

os black bucks, indivíduos afro-americanos configurados como brutais, animalescos e 

hipermasculinizados, ameaçadores do establishment branco por conta do seu alegado 

poderio sexual. Esse tipo de convenção fílmica tinha uma dimensão psicossexual ligada 

a preconceitos calcados no receio da mistura romântica ou sexual das raças, uma 

caracterização que de certa maneira refletia o temor dos homens brancos a respeito do 

“poder masculino” dos negros, e especialmente pelo medo de que estes poderiam estuprar 

e brutalizar as mulheres brancas para se vingarem historicamente dos atos da mesma 

natureza praticados por senhores brancos contra suas escravas negras168. 

Assustada, Elizabeth novamente debanda numa correria pela plataforma até 

conseguir embarcar no trem e esbarrar num policial, a quem relata a tentativa de ataque 

que sofrera. Entretanto, ao não identificar nada de anormal no ambiente, ele desce quando 

o metrô chega à próxima estação. Só após sua partida que reaparecem os homens negros 

no vagão e mais uma vez passam a persegui-la. A garota de programa é posta novamente 

em fuga, deslocando-se através das conexões internas dos vagões, quando é surpreendida 

por Bobbi portando sua arma com conotação fálica. Ao agarrá-la, e perto de desferir o 

 
168 Entre as décadas da contracultura, testemunhou-se um evento marcante quando, no ano de 1969, Jim 

Brown, um ex-jogador de futebol americano, interpretou o papel principal no longa-metragem 100 Rifles 

(100 Rifles), e praticou sexo consensual com Raquel Welch, uma atriz branca e de grande sucesso no 

período, o que foi considerado um grande passo à época para quebrar barreiras e desmistificar a estereotipia 

dos negros como virtuais ameaças às mulheres brancas (isso sem levar em consideração o fato de que o 

Código Hays interditava a apresentação de cenas com relações sexuais entre diferentes grupos raciais), 

transformando-os de estupradores em legítimos parceiros sexuais. Não obstante, como elaborado em 

Vestida para Matar, a organização fílmica do black buck é reavivada no imaginário popular, e os negros 

são novamente encenados como potenciais molestadores sexuais. Cf. BOGLE, Donald. Toms, Coons, 

Mulattoes, Mammies and Bucks: an interpretative history of blacks in american film. 4th ed. NY: 

Continuum, 2003, pp. 13-14; Cf. FREIXAS, Ramón e BASSA, Joan. El Sexo en el Cine y el Cine de Sexo. 

Barcelona: Paidos Ibérica, 2000, pp. 61-63; e Cf. Documentário Sexo em 69: a revolução sexual americana 

(Sex in 69: the sexual revolution in america). Direção: Rob Epstein e Jeffrey Friedman, 2009, 0h52m. 
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golpe mortal, a personagem transexual é atingida por um jato de spray caseiro disparado 

por Peter, que também seguia Kate, provocando uma cegueira temporária que a faz fugir 

do trem cambaleando. 

É perceptível a recorrência do pânico, do medo e da ameaça, já presentes desde o 

início, e que vão ganhando diversidade ao longo da trama, variando entre doenças 

venéreas, pesadelos, gangue de negros, até uma psicopata transexual. Digno de nota como 

esse cenário ameaçador apresentado pela película expressa um sentimento agudo de medo 

que circulava à época. Philip Jenkins lança a tese de que na metade da década de 70 houve 

uma confluência entre pânico, temor e algumas ameaças genuínas que criaram um clima 

de medo, fomentando uma reação conservadora nos Estados Unidos169. Quando analisa a 

política interna, o autor destaca que o país se sentia ameaçado por um conjunto de seres 

monstruosos, como sequestradores e abusadores de crianças, traficantes de drogas, 

assassinos seriais, cultos satânicos, dentre tantos outros. Jenkins ainda frisa que a retórica 

política estava sendo empregada com base num tom religioso, principalmente cristão, que 

alertava sobre determinadas forças demoníacas ameaçadoras da sociedade americana. Era 

um período em que as teorias da conspiração tinham se enraizado profundamente na 

cultura do país em benefício das causas socialmente conservadoras, instilando a crença 

de que as ameaças apontadas seriam consequência da decadência moral e política dos 

anos 60170. O autor indica que apesar dessas teorias se alastrarem de forma epidêmica, as 

“evidências” jamais foram devidamente apresentadas com “dados”171. E por mais 

 
169 É necessário ter em vista que para Jenkins seria preciso escolher bem as palavras, pois “[...] seria 

enganoso descrever a retórica da ameaça inteiramente em termos de ‘paranóia’, com sua conotação de 

ameaça ilusória. Como aprendemos em 11 de Setembro, inimigos externos podem ser muito reais, com a 

capacidade de causar imensos danos, e os vilões domésticos: predadores e criminosos sexuais existem. Mas, 

no início dos anos 80, houve uma desconexão impressionante entre o retrato de ameaças e o que poderia 

ser visto como sua substância objetiva”. Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties 

and the making of eighties america. NY: Oxford University Press, 2006, p. 14. 
170 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 2-11. 
171 O uso de aspas nos termos evidência e dado não foi algo empregado por Jenkins, mas optamos pela sua 

adoção, tendo como arcabouço teórico a sociologia compreensiva de Max Weber, por entender que a 

“realidade” não é algo externo aos indivíduos, passível de conhecimento objetivo e irrefutável, tal como as 

definições utilizadas por Jenkins levam a crer. Weber concebe o “real” como resultado de uma seleção 

valorativa do pesquisador para compreender certos fenômenos sociais. O seu modelo de análise 

compreensiva de um fenômeno se pauta em operações de escolha numa infinita diversidade, passível de 

gerar inesgotáveis leituras dadas as variadas premissas valorativas das quais parte um pesquisador. Com 

isso, Weber afasta a idéia de um conhecimento social totalizante, capaz de chegar a uma resposta última e 

definitiva de um fenômeno histórico. Todavia, não se deve imaginar que o conhecimento resultante desse 

tipo de metodologia, em que não estão isentos elementos valorativos, tenha validade apenas para algumas 

poucas pessoas isoladas. Como o próprio autor chama a atenção: “[...] não devemos deduzir de tudo isso 

que a investigação científico-cultural apenas conseguiria obter resultados ‘subjetivos’, no sentido em que 

são válidos para uns, mas não para outros”. Por isso, para o sociólogo alemão, longe de limitar o estudo, a 
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extravagantes ou irreais que fossem as acusações, elas tendiam a ganhar aceitação 

imediata. Philip Jenkins ainda destaca que uma das estratégias para restaurar a disciplina 

e a ordem foi focar nas questões culturais, citando como um dos exemplos a existência 

de uma literatura fantasiosa defensora do argumento de que o rock’n roll não era somente 

imoral, mas demoníaco, e a “prova” disso estaria nas mensagens satânicas sub-

repticiamente infiltradas nas letras das músicas, que poderiam ser decodificadas se os 

discos de vinil fossem tocados de trás para frente172. Deve-se ressaltar que a visão sombria, 

cada vez mais difundida, não seria uma política deliberada de qualquer grupo ou agência, 

e mesmo que determinados grupos tentassem manipular o medo, o suposto sucesso de tal 

estratégia se deveu a uma predisposição social a esse tipo de visão e sentimento. Com 

isso, não seria adequado propor que as mudanças acontecidas no final dos anos 70 e início 

dos anos 80 foram um processo deliberado de manipulação encampado por esses grupos, 

mas uma tomada de decisões que já encontrava amparo na sociedade173. 

Passado o apuro no metrô, um fade-out opera uma elipse espaço/temporal, 

situando a dupla na residência da garota de programa174. Recolhidos na sala de estar, Peter 

informa a Liz que a assassina possivelmente era paciente do Dr. Elliott, pois a vira saindo 

do consultório e a seguira até o metrô, onde a atacara com o spray. Se por um lado Liz 

demonstra gratidão por ter sido salva, o jovem, em contrapartida, expressa tristeza por 

não ter podido também ajudar a mãe, a quem confessa sentir muita falta. Ao longo da 

conversa, Elizabeth pergunta se o pai dele não estaria preocupado com a sua ausência e 

Peter prontamente responde que não se tratava do seu pai, mas seu padrasto, e explica que 

 
relação com os valores alarga o seu horizonte explicativo. Ainda que a análise parta, inexoravelmente, de 

pressupostos subjetivos, a compreensão de um fenômeno social deve atender as exigências do método 

científico. Eis onde reside a possibilidade de o conhecimento ganhar o estatuto de “objetividade”, ou seja, 

no método da investigação, no “como”, em que “[...] é o ponto de vista dominante que determina a formação 

dos conceitos auxiliares de que se utiliza: e quanto ao modo de utilizá-los, o investigador encontra-se 

evidentemente ligado às normas de nosso pensamento. Porque só é uma verdade científica aquilo que 

pretende ser válido para todos os que querem a verdade”. Na passagem fica mais perceptível como Weber 

entende a possibilidade de produzir um conhecimento “objetivo”, a despeito da pesquisa partir de elementos 

subjetivos, pois o investigador social se orienta pelos rigores de um método que deve atender aos padrões 

da ciência. Cf. WEBER, Max. A Objetividade do Conhecimento nas Ciências Sociais. In: FERNANDES, 

Florestan (coord.) e COHN, Gabriel (org.). Weber. 7.ed. SP: Ática, 1999b, (Coleção Grandes Cientistas 

Sociais, n.13), pp. 87-100 (itálicos do autor). 
172 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 271. 
173 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 23. 
174 Fade-out é um recurso característico para operar transições entre as cenas através de um gradual 

escurecimento da imagem até a tela ficar completamente escura, o que leva o espectador a intuir que houve 

uma passagem de tempo entre os cortes. Cf. BARSAM, Richard & MONAHAM, Dave. Looking at 

Movies: an introduction to film. 5th ed. NY: Norton & Company Inc., 2018, pp. 6-8. 
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teria mentido para ele ao dizer que dormiria na casa de um amigo. Além disso, ele também 

confessa que não gostaria de voltar para casa quando ela se oferece para levá-lo no dia 

seguinte. 

Nesse excerto, Peter novamente enfatiza que Mike não era seu pai. Ao fazer isso, 

ele reforça no espectador uma visão que fragiliza ainda mais a já debilitada autoridade do 

padrasto, uma personagem praticamente ausente e quase literalmente sem voz no corpo 

da obra175. Ao mesmo tempo, essa desautorização caminha de mãos dadas com uma 

valorização do seu verdadeiro pai, morto na Guerra do Vietnã, informação trazida à baila 

no diálogo com o Dr. Robert na delegacia. Por consequência, o resgate da legítima figura 

de autoridade, o pai falecido em combate, contribui para esboçar Peter no plano das 

construções simbólicas e permite recuperar uma discussão cara ao cinema dos anos 80176. 

A indignação que ele demonstra ao se referir à morte do pai no Vietnã não parece 

advir de uma postura corrente de contestação às forças armadas e à guerra em si, revelada 

por jovens e por parte da sociedade civil no período contracultural. Michael Ryan 

destacou que nos anos 60, e principalmente na década de 70, a Guerra do Vietnã tinha se 

tornado um foco de insatisfação popular, e a qual os jovens estavam se recusando a lutar, 

assim como uma crescente maioria da população passou a fazer oposição. Foi uma época 

em que unidades da Guarda Nacional eram mobilizadas rotineiramente para reprimir os 

movimentos estudantis e manifestantes antiguerra. Somado a isso, o exército também 

começava a dar mostras de indisciplina, desmoralização e incapacidade para gerenciar o 

combate até que, chegado o ano de 1975, os Estados Unidos sofrem a primeira derrota 

militar na sua história após a libertação de Saigon pelo exército vietcongue177. Para Ryan, 

esse ineditismo histórico produziu uma enorme ferida na autoidentidade nacional 

 
175 As exíguas passagens em que Mike se pronuncia estão presentes na cena da delegacia, quando avisa 

para Peter que eles deveriam voltar para casa (nessa mesma cena ele conversa com Marino fora sala do 

detetive, mas nem lhe é dada a possibilidade de ser ouvido pelo público, ficando apenas restrito ao campo 

de visão, no fundo do quadro), e no momento em que ele atende a ligação de Kate no apartamento do 

amante, mas ela logo desliga o telefone assim que ele diz alô e questiona quem estava do outro lado da 

linha. 
176 Segundo Elizabeth Traube, diversos filmes hollywoodianos da década situaram os protagonistas na 

posição de filhos (muitas vezes simbolicamente), e exploraram questões específicas sobre autoridade 

paterna, como foram os casos das relações apresentadas entre Rambo e o Coronel Trautman em Rambo, 

Daniel Larusso e o Sr. Miyagi em Karatê Kid, ou Luke Skywalker e o mestre Yoda na franquia Star Wars. 

Cf. TRAUBE, Elizabeth G. Dreaming Identities: class, gender, and generation in 1980s hollywood 

movies. Oxford: Westview Press, 1992, p. 138. 
177 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 194-216; e Cf. WHITE, 

Mimi. 1970 – Movies and the Movement. In: FRIEDMAN, Lester D. (Ed.). American Cinema of the 

1970s: themes and variations. New Jersey: Rutdgers University Press, 2007, p. 24. 
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(caracterização social internalizada a partir de representações da nação como uma 

potência bélica), gerando um abalo na autoestima de setores da sociedade, principalmente 

entre a parcela conservadora, para quem a grandeza da pátria significava a habilidade de 

exercer poder militar, o que resultou em sensações de ressentimento, bem como desejos 

de compensação178. 

Quando passa a analisar o cinema, Michael Ryan enfatiza, de forma esquemática 

e sintetizada, que obras abordando as guerras com uma retórica liberal eram mais 

propensas a produzir críticas às figuras de autoridade e belicistas, enquanto os filmes com 

um viés conservador idealizavam positivamente tais personagens, como foi o caso de 

Patton, Rebelde ou Herói? (Patton, 1970). A partir desse diagnóstico, o autor avança a 

tese de que teria havido uma inabilidade da cinematografia com um viés mais liberal em 

fornecer uma visão compensatória e redentora capaz de substituir as representações 

culturais como fonte de autoestima ao final da guerra, papel este exercido por uma 

diversidade de filmes com uma leitura conservadora, que usou o motif do retorno ao 

Vietnã como forma de equacionar o autoapreço com uma renovação militarista de 

maneira bem-sucedida. Dentre os filmes com viés conservador citados pelo autor se 

destacam Braddock: O Super Comando (Missing in Action, 1984), De Volta para o 

Inferno (Uncommon Valor, 1983) e Rambo 2, A Missão (First Blood Part II, 1985)179, 

tendo este último causado imensa excitação popular a ponto de virar um fenômeno de 

bilheteria e se tornar ícone de toda uma cultura batizada de Rambomania, gerando um 

mercado de produtos os mais variados como brinquedos, camisetas, armas e muito 

mais180. Tamanho foi o seu impacto no imaginário de parcela da sociedade que a revista 

People, em 1985, formulou a seguinte resenha: 

 

Rambo tocou o ponto nevrálgico da América, a sensação de que, como 

diz Ronald Reagan, deveríamos voltar a erguer a cabeça. Dez anos 

atrás, depois da queda de Saigon e da angústia do escândalo Watergate, 

 
178 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 194-216. 
179 Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of 

contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 194-216. 
180 Cf. KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. SP: Edusc, 2001, pp. 96-99. 
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Rambo teria sido expulso dos cinemas debaixo de vaia. Os ânimos eram 

violentamente antibelicistas na época, mas hoje tudo mudou181. 

 

É nesse espectro conservador que Peter será analiticamente contemplado por se 

entender que a elaboração da figura com quem ele se identificava, ao ocupar a função de 

um militar, caracterizou-se como a articulação de categorias como autoridade, hierarquia, 

ordem social e identidade nacional, que sofrem abalo e se deterioram após a derrota no 

Vietnã, sendo possível estabelecer um novo ponto de fixação: se o conjunto de obras 

citadas por Ryan usa a guerra do Vietnã como mote para reposicionar a autoidentidade 

da parcela conservadora e reforçar um discurso militarista e patriótico, Vestida para 

Matar suscita o Vietnã para renovar uma concepção de tradição da América a partir dos 

“valores da família”. 

Em função do revés resultante da morte paterna, a obra apresenta, desde o início, 

Peter inserido numa estrutura familiar bastante peculiar. Sara Harwood argumentou que 

cenários de conturbação e insegurança teriam contribuído para o fortalecimento da 

instituição familiar como um domínio moral, uma categoria que funciona como tentativa 

de enquadrar determinadas instituições no plano da “natureza”, da “não ideologia”, 

supostamente pairando acima de disputas valorativas, o que as tornariam capazes de 

propiciar algum tipo de esteio moral em períodos de crise. Na concepção da autora: 

 

[...] Em épocas de turbulência, sociedades buscam por valores 

absolutos, posições morais inatacáveis que aparentemente estão fora da 

ideologia, fora da história e fora da cultura, nas quais é possível se 

refugiar. Nos anos 80, a família foi explicitamente construída como um 

domínio moral182. 

 

Porém, em Vestida para Matar, diversamente do que indicado por Harwood, a 

família constituída não se conforma como um domínio moral predominante nos anos 80. 

Ela é moldada como um retrato de instabilidade, caracterizada principalmente a partir de 

uma figura materna que sofre de angústias as quais ela própria tem dificuldades em 

 
181 RAMBO: america’s avenger. In: People Weekly, [s. l], v. 24, n. 02, pp. 34-37, july 8. 1985 apud 

KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o moderno e o 

pós-moderno. SP: Edusc, 2001, p. 98. 
182 HARWOOD, Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s hollywood cinema. 

London: Macmillan Press LTD, 1997, p. 3. 



107 
 

elaborar ao seu psiquiatra. Essa premissa remonta aos dilemas enfrentados pelas mulheres 

no pós 2ª Guerra Mundial, quando tiveram que lidar com a perda da autonomia e da 

liberdade conquistadas em posições ocupadas no mercado de trabalho ao substituírem a 

mão de obra masculina, que estava combatendo na Europa e no Pacífico. Findada a 

guerra, os homens retornaram para os seus antigos ofícios, o que as impeliu a regressar 

ao seu “lugar de origem”, o lar, exercendo novamente os papéis de mãe e esposa, agora 

em residências suburbanas, o que deveria ser vivenciado como o auge da felicidade, 

tipificação esta que Betty Friedan qualificou como mística feminina. Friedan emprega o 

conceito de mística feminina para discorrer a respeito de um imaginário construído como 

“natureza” feminina, a introjeção da crença social de que o lugar devido da mulher era a 

casa, onde cuidaria do marido e dos filhos: 

 

Há mais de quinze anos não havia menção desta ansiedade nos milhões 

de palavras escritas sobre a mulher e para a mulher nas colunas, livros 

e artigos de especialistas. Todos afirmavam que seu papel era procurar 

realizar-se como esposa e mãe. [...] Especialistas ensinavam-lhe a 

agarrar seu homem e a conservá-lo, a amamentar os filhos e orientá-los 

no controle de suas necessidades fisiológicas, a resolver problemas de 

rivalidade e rebeldia adolescente; a comprar uma máquina de lavar 

pratos, fazer pão, preparar receitas requintadas e construir uma piscina 

com as próprias mãos; a vestir-se, parecer e agir de modo mais feminino 

e a tornar seu casamento uma aventura emocionante; a impedir o marido 

de morrer jovem e aos filhos de se transformarem em delinquentes. 

Aprendiam a lamentar as infelizes neuróticas que desejavam ser 

poetisas, médicas ou presidentes. Ficavam sabendo que a mulher 

verdadeiramente feminina não deseja seguir carreira, obter educação 

mais aprofundada, lutar por direitos políticos e pela independência e 

oportunidades que as antigas feministas pleiteavam. [...] Em 1950, as 

moças iam à universidade para arranjar marido. Em meados da década, 

60% abandonaram a faculdade para casar, ou temendo que o excesso de 

cultura fosse um obstáculo ao casamento. [...] As jovens que nas 

décadas anteriores desejavam seguir uma carreira preferiram a 

maternidade. Era o que publicava, jubilante, a revista Life em julho de 

1956, num hino de louvor ao movimento da mulher americana de 

regresso ao lar. [...] A dona de casa dos subúrbios tornou-se a 

concretização do sonho da americana e a inveja, dizia-se, de suas 

congêneres do mundo inteiro. A dona de casa americana, libertada pela 

ciência dos perigos do parto, das doenças de suas avós e das tarefas 

domésticas, era sadia, bonita, educada e dedicava-se exclusivamente ao 

marido, aos filhos e ao lar, encontrando assim sua verdadeira realização 

feminina. [...] Nos quinze anos que se seguiram à Segunda Guerra 

Mundial, esta mística de realização feminina tornou-se o centro querido 

e intocável da cultura americana contemporânea. Milhões de mulheres 

moldavam sua vida à imagem daquelas bonitas fotos de esposa 

suburbana beijando o marido diante do janelão da casa, descarregando 

um carro cheio de crianças no pátio da escola e sorrindo ao passar o 
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novo espalhador de cera no chão de uma cozinha impecável. [...] Seu 

sonho único era ser esposa e mãe perfeita. Sua mais alta ambição, ter 

cinco filhos e uma bonita casa. Sua única luta, conquistar e prender o 

marido. Não pensavam nos problemas do mundo para além das paredes 

do lar e, felizes em seu papel de mulher, desejavam que os homens 

tomassem as decisões mais importantes, e escreviam, orgulhosas, na 

ficha do recenseamento: “Ocupação: dona de casa”183. 

  

Entretanto, essa mística definidora do “sucesso” ou “fracasso” de uma mulher com 

base no homem com quem se casou e nos filhos que criou, não se efetivou sem conflitos 

internos, como explorado por parte da cinematografia hollywoodiana dos anos 50, e o que 

se viu foi uma crescente onda de aflições existenciais intraduzíveis que ajudaram a trazer 

a psiquiatria para um primeiro plano: 

 

[...] Muito deles [melodramas da década de 50] reconhecem que 

“alguma coisa estava errada” com as relações de gênero enquanto 

tentavam desesperadamente manter os valores tradicionais. Mesmo que 

a década tenha visto um crescente número de mulheres ingressarem na 

força de trabalho, os ditames da cultura pós-guerra ainda ensinavam que 

o lugar das mulheres era em casa. Muitos melodramas da década de 50 

expuseram esse paradoxo e deram voz à frustração que muitas mulheres 

sentiam ao tentar serem “donas de casa felizes”, quando elas poderiam 

escolher ser mais livres e independentes. Dizia-se repetidamente na 

cultura americana que ser uma esposa suburbana era o ápice da 

felicidade, e muitas mulheres não conseguiam entender por que elas 

ainda estavam tão infelizes. Muitas delas se consideravam doentes por 

sentir-se dessa forma, e a terapia psiquiátrica e a prescrição de 

tranquilizantes e antidepressivos (apelidados de “ajudinha das 

mamães”) ganharam popularidade durante a década de 50 e 60. Porém, 

nos anos 60, a sociedade americana não conseguia mais controlar o 

descontentamento das mulheres, e uma nova negociação hegemônica 

de gênero teria que começar184. 

 

É exatamente nesse período de chegada aos anos 60 que se pretende caracterizar 

Kate no sistema relacional, momento em que o descontentamento das mulheres com o 

papel tradicional no lar ganha força e elas buscam emancipação e igualdade. Tendo esse 

enunciado no horizonte da análise, a sequência em que ela visita o museu e divide as 

atenções entre os flertes sexuais e as anotações do jantar a ser realizado se torna 

elucidativa ao apontar diretamente para as hesitações enfrentadas pela personagem com 

 
183 FRIEDAN, Betty. Mística Feminina. RJ: Editora Vozes Limitada, 1971, pp. 17-20. 
184 BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 224 (interpolações nossas). 



109 
 

questões pertinentes à mística feminina de um lado, e ao sexo do outro, e a sua tentativa 

de superar as frustrações referentes ao lar passa pela psiquiatria e vai se materializar 

através das práticas sexuais, seduzindo Robert e fazendo sexo casual com Lockman, o 

que se configura como uma retradução simbólica da eclosão da denominada segunda onda 

dos movimentos feministas185. A sexualidade se tornou imperiosa nessa conjuntura 

porque diversas ativistas dos direitos femininos acreditavam que a autonomia sexual das 

mulheres era a chave para a igualdade com os homens, e elas se mobilizaram arduamente 

para ter acesso ao controle da natalidade e ao aborto legalizado. 

Nos Estados Unidos dos anos 50, a religião, o direito e a moral corrente impunham 

o ideal exclusivo do casamento orientado para a reprodução, “[...] fazendo pesar duras 

ameaças sobre todos os rebeldes e desviantes, como também a tradição vitoriana limitava 

intensamente o gosto pelo prazer carnal, inclusive nesse contexto lícito, particularmente 

para as mulheres”186. A virgindade das garotas antes do casamento era algo apreciado por 

ambos os gêneros, e aquelas mais sexualmente ativas costumavam ser depreciadas por 

suas colegas, bem como pelos rapazes que costumavam “tirar proveito” delas, resultando 

no fato de que suas reputações decorriam da capacidade de resistir ou conter os avanços 

 
185 É necessário considerar que o feminismo estava longe de ser um movimento unitário e coeso, já que 

apresentava uma diversidade de olhares, estratégias e objetivos, o que nos fez optar pelo uso do termo 

movimentos feministas, no plural. Uma dessas divergências ligadas à causa foi traçada por Michael Ryan 

ao apontar que os movimentos feministas estavam divididos, de um lado, por grupos radicais que eram 

poderosos no universo da cultural intelectual (melhor assinalado por publicações como Ms., The Woman’s 

Review of Books, Signs e Feminist Studies), e por outro lado em arenas subculturais e conteúdos de um 

setor mainstream que buscava equacionar a igualdade sexual com aceitação ao mundo dos negócios 

masculino. No final dos anos 70, o fenômeno da “mulher profissional” tinha eclipsado a imagem popular 

anterior das feministas como amazonas vingadoras. Harry Benshoff e Jody Pennington também esboçaram 

a pluralidade dentro do feminismo, que variava desde as agendas mais moderadas, representadas por 

reformistas e liberais da classe média, como o NOW (National Organization for Women), fundado por Betty 

Friedan e que buscava mudar as leis que regulavam os comportamentos femininos, até vozes mais 

estridentes e radicais, como foi o caso da feminista Valerie Solanas, autora do manifesto SCUM (Society 

for Cutting Up Men), uma obra escatológica de protesto produzida para chocar e escandalizar a nação, e 

provar que as mulheres poderiam ser tão ferozes e violentas quanto os homens. Em 1968, Valerie alvejou 

Andy Warhol (que sobreviveu ao atentado) por considerar a sua arte um instrumento de opressão das 

mulheres.  Dentro desse espectro visto como mais radical também se destacaram feministas como Susan 

Brownmiller, que se organizaram mais com vistas a combater a pornografia do que incentivá-la, por 

entender que era um tipo de material que rebaixava as mulheres e incitava os homens ao estupro. Cf. RYAN, 

Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of contemporary hollywood 

film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, pp. 136-137; Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, 

Sean. America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-

Blackwell, 2004, pp. 272-273 e p. 319; Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American 

Film. Westport: Connecticut, Praeger, 2007, p. 65; e Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The 

Sexual Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 2016, pp. 282-283. 
186 Cf. MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a nossos 

dias. SP: Martins Fontes, 2007, p. 290. 
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sexuais dos rapazes, enquanto a imagem destes dependia de suas conquistas sexuais187. 

Sob este duplo padrão, uma mulher que expressasse publicamente o menor interesse por 

sexo corria o risco de perder o seu “direito” de dizer não, e a “recompensa” poderia ser o 

estupro coletivo188. Foi um momento em que a veneração ao matrimônio e à maternidade 

se viu acompanhada por uma insistência na monogamia e no confinamento do sexo ao 

casamento189. O que se podia concluir era que o paradigma fundamental da sexualidade 

estadunidense que circulava como senso comum, por volta dos anos 50, era o do casal 

heterossexual, e nada mais190. 

Já entre as décadas de 60 e 70 houve uma transformação na qual as mulheres se 

libertaram da tirania da sexualidade obrigatoriamente fecundadora por meio de métodos 

como a pílula anticoncepcional, desenvolvida no ano de 1957 e licenciada para 

comercialização em 1960 pela FDA (Food and Drug Administration), que lhes teria 

propiciado uma liberdade reprodutiva e garantido o direito de controlarem sua fertilidade. 

O uso em massa da contracepção artificial teria dissociado o sexo e o prazer, da gravidez 

e procriação de modo mais completo do que jamais acontecera antes, permitindo a 

multiplicação das relações sexuais. Agora, as escolhas entre ter ou não filhos, o momento 

de tê-los, ou o intervalo desejado entre um e outro, se tornaram decisões que estavam ao 

alcance das mulheres, podendo ser coordenadas com opções feitas em outros domínios 

de suas vidas, especialmente no profissional. Por conta disso, a procriação perdera o 

estatuto de dádiva divina para se tornar o resultado de um desejo e de um cálculo 

 
187 Cf. GIDDENS, Anthony. A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas. SP: Unesp, 1993, pp. 18-19. 
188 David Allyn apresentou entrevistas com Bob Guccione e Ronald Jones, um par de homens que em seus 

relatos sobre os anos 50 relembraram, respectivamente, eventos testemunhados nos quais duas garotas, por 

terem a fama de não serem mais virgens, foram forçadas a fazer sexo com mais de 20 homens no primeiro 

caso, e mais de cem no segundo. Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an 

unfettered story. NY: Routledge, 2016, p. 15. 
189 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 

2007, pp. 34-35. 
190 Consubstanciado pelos relatórios de Alfred Kinsey e Wardel Pomeroy acerca dos comportamentos 

sexuais dos homens e das mulheres, Robert Muchembled reconhece que as normas e códigos altamente 

restritivos não eram, na prática da vida privada, respeitados em sua integralidade pela maioria das pessoas 

no final dos anos 40 e meados dos anos 50. Anthony Giddens também dá ênfase aos relatórios de Kinsey 

para apontar as contradições entre as expectativas e a realidade sexual ao indicar que apenas 50% de todos 

os homens estadunidenses eram, nos seus termos, “exclusivamente heterossexuais”, ou seja, que não 

participaram de atividades com pessoas do mesmo “sexo”, ou nunca sentiram desejos por elas. Contudo, 

ainda que essas contradições sejam reconhecidas, o que se pretende destacar é o imaginário coletivo e a 

moralidade que vigoravam à época.  Cf. MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história 

do prazer do século XVI a nossos dias. SP: Martins Fontes, 2007, pp. 287-300; e Cf. GIDDENS, Anthony. 

A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. SP: Unesp, 

1993, p. 23. 
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negociado entre parceiros191. Em síntese, Robert Muchembled discorre sobre as 

transformações que a revolução sexual trouxe para as mulheres nas décadas de 60 e 70, 

afirmando que: 

 

Já em 1971, foi possível profetizar o desaparecimento do modelo 

anterior, baseado numa corte prévia muito longa, na ausência do coito 

entre os comprometidos antes do casamento e no duplo padrão 

masculino, permitindo tanto aos noivos como aos maridos frequentar 

prostitutas e acumular experiências. Pois os anos 60 vêem a virgindade 

perder muito da sua importância para as moças, graças aos progressos 

da contracepção, a ponto de às vezes definir mais uma incapacidade 

sensual do que uma virtude192. 

 

Uma das precursoras desse processo de emancipação sexual das mulheres foi 

Helen Gurley Brown, autora da obra Sex and the Single Girl (que se tornou um best seller 

instantâneo em 1962) na qual admitiu ter perdido sua virgindade antes do casamento (ela 

só se casou em 1959, quando já tinha 37 anos de idade, o que para os padrões da época 

era considerado uma idade bastante avançada para uma mulher). Mais do que isso, ela 

relatou uma longa lista de contatos casuais, tendo declarado que os homens eram muito 

mais divertidos às dúzias, além de defender o sexo fora do casamento como um aspecto 

positivo, chegando a formular textualmente o argumento de que se casar com um homem 

sem antes ter feito sexo com ele seria uma insanidade, bem como convocou as mulheres 

a seguirem o seu exemplo193. 

Muitas mulheres, dentre elas as estudantes ligadas ao SDS (Students for a 

Democratic Society), passaram a denunciar o caráter alienante do casamento burguês, 

com sua dimensão possessiva e monógama, mostrando-se dispostas a lutar pela soberania 

 
191 A idéia da contracepção como um pecado não tem origem bíblica (com exceção de uma breve passagem 

no livro do Gênesis, 38, do Antigo Testamento), mas advém de fontes fora do cristianismo até Santo 

Agostinho, cinco séculos depois de Cristo, quando a igreja passou a se posicionar frontalmente avessa à 

contracepção, a qual entendia ser algo imoral e ilícito, e buscou associar o sexo à reprodução como forma 

de controlar os impulsos e conter a luxúria. Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual 

Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 2016, pp. 31-33; Cf. MUCHEMBLED, Robert. O 

Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a nossos dias. SP: Martins Fontes, 2007, p. 

308; Cf. BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade. RJ: FGV, 2004, pp. 44-45; e Cf. DABHOIWALA, 

Faramerz. As Origens do Sexo: uma história da primeira revolução sexual. SP: Globo, 2013, s/p. 
192 MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a nossos 

dias. SP: Martins Fontes, 2007, p. 314. 
193 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, pp. 10-12; e Cf. GARTON, Stephen. Histories of Sexuality: antiquity to sexual 

revolution.  Reprinted. London: Equinox, 2006, p. 210. 
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do desejo e pela inocência do prazer, que poderia ser resumido numa busca pelo amor 

livre194. A própria idéia do casamento monogâmico também se tornou alvo de escrutínio 

público. Em um dos livros mais vendidos em 1972, Open Marriage: a new life style for 

couples, Nena e George O’Neill desenvolvem a noção do casamento aberto, uma relação 

baseada na honestidade, na igualdade de liberdade e identidade entre as duas partes, 

podendo envolver acordos sexuais ou não. Um modelo que demandaria compromisso 

verbal, intelectual e emocional, permitindo a cada parceiro crescer e adquirir experiências 

individualmente dentro e fora do casamento, o qual não haveria necessidade de 

dominação e submissão, de restrições impostas ou de possessividade sufocante. Foi-se 

estabelecido na obra que a junção entre amor, sexo e ciúmes não era algo natural numa 

relação, mas fruto de uma resposta aprendida culturalmente, e que a idéia da monogamia 

sexualmente exclusiva e de posse do parceiro poderia gerar dependências profundamente 

enraizadas, emoções infantis e inseguranças, e quanto mais insegura fosse uma pessoa, 

mais ciúmes ela sentiria, o que levou os autores à conclusão de que o ciúmes não era uma 

função do amor, mas da insegurança e da dependência195. Tornou-se um momento em que 

os estadunidenses passaram a se casar menos ou a adiá-lo, a terem menos filhos e a se 

separarem mais frequentemente, como apontam dados levantados entre 1960 e 1980, que 

indicavam um decréscimo de 25% nos índices de casamento, um aumento na idade média 

para se casar (25,5 anos para os homens e 23,2 anos para as mulheres), assim como um 

crescimento em torno de 90% nas taxas de divórcio196. 

Também é nesse contexto, a partir do caso Roe vs. Wade, que em 1973 a Corte 

Suprema dos Estados Unidos aprovou a legalização do aborto, garantindo às mulheres o 

direito de não se submeter a uma gravidez não desejada ou perigosa para sua saúde, o que 

ao ver de algumas ativistas teria sido uma vitória política, pois entendiam serem elas as 

responsáveis por conceber os soldados e trabalhadores da nação e, com o direito garantido 

ao aborto, assumiriam efetivamente o controle dos seus próprios corpos em vez de tê-los 

sob a tutela e os ditames do Estado197. 

 
194 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: Bertrand, 1999, p. 378. 
195 Cf., O’NEILL, Nena, and O’NEILL George. Open Marriage: a new life style for couples. NY: M. 

Evans, 1972, p. 41 e pp. 239-240. 
196 Cf. D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 

3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012, pp. 330-331. 
197 Cf. WILENTZ, Sean. The Age of Reagan: a history, 1974 - 2008. NY: Harper Collins Publishers, 2008, 

p. 27; e Cf. Documentário Roe x Wade: direitos das mulheres nos EUA (Reversing Roe). Direção: Ricki 

Stearn e Anne Sundberg, 2018. 18m30s. 
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Cinematograficamente, os movimentos feministas ganharam proeminência na 

década de 70, quando os estúdios de Hollywood perceberam o potencial lucrativo em uma 

diversidade de filmes de baixo orçamento que se transformaram em grandes sucessos de 

bilheteria como Quando Nem um Amante Resolve (Diary of a Mad Housewife, 1970), 

Além das Fronteiras do Lar (Up the Sandbox, 1972), Uma Mulher Sob Influência (A 

Woman Under the Influence, 1974), Alice Não Mora Mais Aqui (Alice Doesn’t Live Here 

Anymore, 1974), Momento de Decisão (The Turning Point, 1977), Uma Mulher 

Descasada (An Unmarried Woman, 1978), Como Eliminar o Seu Chefe (Nine to Five, 

1980) e A Recruta Benjamin (Private Benjamin, 1980)198. Se boa parte do cinema clássico 

hollywoodiano tinha uma tendência a circunscrever as personagens femininas a alguns 

temas básicos199, uma série de obras do período contracultural passou a negociar ou 

criticar abertamente essas imagens de gênero até então hegemônicas ao contar histórias 

de donas de casa que abandonaram os lares temporária, ou definitivamente, para 

estamparem suas vozes e se tornarem protagonistas de suas próprias jornadas, fazendo 

com o que a instituição do casamento, e não mais as mulheres, se tornasse o elemento 

central a ser problematizado na narrativa200. 

No filme Uma Mulher Descasada (An Unmarried Woman), Érica, uma mulher 

casada e que só se envolvera sexualmente com seu marido ao longo da sua vida, enfrenta 

uma fase de angústias quando descobre que ele iria se divorciar após se relacionar com 

outra mulher. Deprimida, busca apoio numa terapeuta que lhe recomenda “aproveitar a 

vida”. A partir daí, Érica se envolve sexualmente com outros homens até conhecer Saul, 

um pintor excêntrico que se apaixona por ela e faz planos para viverem juntos. Contudo, 

a protagonista declina tanto o convite do atual amante, quanto do seu ex-marido (que é 

 
198 Cf. FALUDI, Susan. Backlash: the undeclared war against american women. In: ROSS, Steven J. (Ed.). 

Movies and American Society. Malden MA: Blackwell Publishing, 2002, pp. 323-325. 
199 Molly Haskell identificou um padrão recorrente nos filmes feito para mulheres (woman’s film) entre os 

anos 30 e 40, que estabelecia quatro temas básicos: 1. Tema do sacrifício (as mulheres eram postas em 

desafios os quais se sacrificavam por seus filhos ou se dedicavam ao seu próprio bem-estar, sacrificavam 

seu casamento por seu amante ou o próprio amante para manter o matrimônio, ou sacrificavam sua carreira 

por seu amor ou continuavam dedicando-se a ela), filmes estes que tendiam a reservar um desfecho feliz às 

mulheres que se sacrificavam em nome dos outros e renunciavam à sua vontade própria; 2. Tema da aflição 

(as mulheres contraiam alguma doença terrível, restando-lhes apenas um breve tempo de vida para 

encontrar sua felicidade – normalmente associada a um homem); 3. Tema da escolha (em que a heroína era 

desejada por dois homens, e a felicidade destes dependia da escolha que ela faria) e, por fim; 4. Tema da 

competição (no qual duas mulheres lutavam por um mesmo homem). Cf. HASKELL, Molly. From 

Reverence to Rape: the treatment of women in the movies. 3rd ed. Chicago: University Press of Chicago, 

2016, p. 171. 
200 Cf. FALUDI, Susan. Backlash: the undeclared war against american women. In: ROSS, Steven J. (Ed.). 

Movies and American Society. Malden MA: Blackwell Publishing, 2002, pp. 323-325. 
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abandonado pela nova namorada e tenta reatar a antiga relação com Érica), optando por 

ficar só e se dedicar à sua carreira numa galeria de artes, o que reflete, em 24 quadros por 

segundo, a imagem positiva de liberdade e independência que as mulheres buscavam e 

estavam conquistando naquele contexto. Também foi a década que pariu a obra Esposas 

em Conflito (The Stepford Wives, 1975), com um discurso feminista que produz um 

enredo de suspense sobre um grupo de mulheres casadas e profissionalmente 

independentes, que são clonadas por seus maridos e transformadas em réplicas robóticas, 

concluindo suas trajetórias fílmicas confinadas na posição de donas de casa prestativas, 

mães zelosas e “fêmeas” sexualmente submissas, condensação ideal do que eles 

consideravam o protótipo do “American Way of Love”. Nesta obra, a narrativa não 

pretende celebrar as conquistas e liberdades alcançadas pelas mulheres, como em Uma 

Mulher Descasada, mas busca denunciar a cultura patriarcal com uma história em que o 

encerramento da protagonista Joanna (Katharine Ross) como uma esposa suburbana 

subserviente é apresentado como infortúnio, e não mais algo natural ou desejável. 

A mobilização desse repertório sociohistórico-cinematográfico promove 

inteligibilidade ao modelo de família tecido em Vestida para Matar, que retrata um casal 

composto por uma mãe destituída das principais características identificadas como 

“normais” até o final dos anos 50201, apresentando dilemas irresolutos que arrastam-na 

para uma tentativa de emancipação por meio das práticas sexuais (haja vista que o sexo 

deixara de ser sinônimo de reprodução para se converter num ritual em que o prazer 

poderia se tornar um fim em si mesmo, por isso, o fato do esposo ser “ruim de cama” 

pode ser visto como uma angústia para Kate, ainda mais num contexto no qual, para 

Anthony Giddens, as mulheres esperavam tanto receber quanto proporcionar prazer, 

passando a considerar uma vida sexual ativa e prazerosa como um aspecto central de 

qualquer casamento visto como satisfatório202), e por um padrasto silenciado, cujas 

condições de ocupar a posição paterna só foram reunidas por decorrência da perda da 

verdadeira figura de autoridade, morto na Guerra do Vietnã. 

 
201 Sarah Harwood destacou que, tradicionalmente, a figura materna só era representada de forma positiva 

se fosse cúmplice dos regimes patriarcais, uma mulher passiva, servil, assexuada e inteiramente focada na 

esfera doméstica. Já as mães “más” eram ativas, muitas vezes dominadoras, buscando usurpar as relações 

de poder convencionais. Cf. HARWOOD, Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s 

hollywood cinema. London: Macmillan Press LTD, 1997, p. 48 e p. 109. 
202 Cf. GIDDENS, Anthony. A Transformação da Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas 

sociedades modernas. SP: Unesp, 1993, pp. 21-22. 
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Esses elementos podem ser percebidos como representativos dos anos 60 e 70, e 

que são apresentados como fatores disruptivos da concepção normativa de família 

estadunidense, o que dá um tom crítico ao fenômeno que parece fazer eco à obra de 

Pitirim Sorokin, um teórico promovedor do princípio de que as sociedades poderiam ser 

vistas como reflexo da estrutura familiar: 

 

Desde o passado mais remoto, os pais casados têm sido os mestres mais 

eficazes de seus filhos e a família tem sido a escola mais importante na 

transformação dos recém-nascidos animais humanos em personalidades 

inteligentes e socialmente responsáveis. Esse decisivo papel 

educacional é perfeitamente sintetizado no ditado que diz: “como é a 

família, assim será a sociedade”203. 

 

Nessa linha de antagonismo ao conjunto de ideais ligados à contracultura, se 

estabelece o que se convencionou chamar de “nova direita”, uma reação conservadora, 

embrionária já desde os anos 60204, que se alastrou em uma variedade de arenas e adquiriu 

uma série de rótulos adicionais a partir da denominação “valores da família”, termo 

coletivo usado por aqueles que expressavam elementos religiosos, de estilo de vida e 

culturais em oposição aos objetivos e táticas dos grupos da “nova esquerda”205. Sean 

Purdy e Jody Pennington também destacaram a abrangência de grupos encampados pelo 

rótulo “nova direita”, referente a um conjunto de correntes políticas, intelectuais, 

religiosas e culturais de vários matizes, como eleitores brancos dos subúrbios 

preocupados com os impostos e os valores de suas propriedades, bem como com o 

término forçado da segregação racial, além do que consideravam serem os “excessos” dos 

movimentos sociais dos anos 1960206. 

Outra vertente da “nova direita” podia ser localizada entre os grupos religiosos, 

principalmente a ramificação dos cristãos evangélicos, como a Moral Majority 

 
203 SOROKIN, Pitirim. A Revolução Sexual Americana. RJ: Fundo de Cultura, 1961, p. 13. 
204 Mesmo reconhecendo as dificuldades e limitações de se fixar datas para caracterizar fenômenos 

históricos, Kenneth Dolbeare e Michael Cummings propõem o ano de 1964 como o marco do surgimento 

da “nova direita”, quando a campanha presidencial do republicano Barry Goldwater se tornou a voz de um 

poderoso movimento reacionário. Cf. DOLBEARE, Kenneth M. and CUMMINGS, Michael S. (Ed.). 

American Political Thought. 6th ed. Washington DC: CQ Press, 2010, p. 537. 
205 Cf. DOLBEARE, Kenneth M. and CUMMINGS, Michael S. (Ed.). American Political Thought. 6th 

ed. Washington DC: CQ Press, 2010, p. 537. 
206 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, pp. 268-269; e Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. 

Westport: Connecticut, Praeger, 2007, p. 87. 
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(congregando uma série de seitas evangélicas lideradas pelo pastor fundamentalista Jerry 

Falwell, da igreja Thomas Road Baptist, na Virgínia), que equacionava os seus próprios 

valores com a “moral tradicional” e os “valores da família”, e se colocava contra as 

expressões sexuais e valores de princípios emergentes dos anos 60 (sexo fora do 

casamento, pornografia, direito ao aborto, ao controle de natalidade e direitos dos gays207), 

que acreditava ser uma avalanche de corrupção que ameaçava a estabilidade moral da 

nação208. 

Também era uma denominação empregada para definir os intelectuais urbanos 

neoconservadores incomodados com a intromissão do Estado na economia e com o 

declínio do respeito à autoridade, cujas bases teóricas começaram a ser formuladas e 

difundidas por uma série de think tanks como o Heritage Foundation, Manhattan Institute, 

Shavano Institute, Center for Public Choice, Center for Judicial Studies, Richard Mellon 

Scaife Foundation, John M. Olin Foundation, Ethics and Public Policy Center e o 

National Institute for Public Policy, instituições que buscaram dar legitimidade e 

amplificar a influência das idéias conservadoras209. John D’Emilio e Estelle Freedman 

apontaram que a união de forças entre fundamentalistas religiosos e políticos 

conservadores mudou a fisionomia do Partido Republicano, tornando-o um poderoso 

veículo de cruzada moral, que se valeu de tecnologias modernas à época para criar listas 

computadorizadas de correspondências, arrecadar fundos via mala direta e montar bancos 

de dados telefônicos, recursos capazes de atingir em profundidade a população, 

produzindo e mobilizando uma base eleitoral210. 

 
207 Embora diversas lideranças religiosas conservadoras se considerassem moralmente superiores, David 

Allyn apontou a existência de elementos que as contradisseram, já que muitos destes críticos da revolução 

sexual, ao longo dos anos 80, foram acusados de atos criminosos ou imorais, como foi o caso dos 

televangelistas Jim Bakker (que em 1987 foi forçado a admitir um romance extraconjugal com sua 

secretaria Jessica Hahn, além de ter sido acusado de envolvimento em relações bissexuais, bem como 

posteriormente foi condenado a oito anos de prisão por fraude), Jimmy Swaggart (que confessou 

publicamente pagar garotas de programa em troca de sexo) e Robert Tilton (que respondeu a processos por 

evasão e fraude fiscal). Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered 

story. NY: Routledge, 2016, p. 292. 
208 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, pp. 268-269; e Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. 

Westport: Connecticut, Praeger, 2007, p. 87. 
209 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, pp. 268-269; e Cf. WILENTZ, Sean. The Age of Reagan: a history, 1974 - 2008. NY: 

Harper Collins Publishers, 2008, p. 90. 
210 Cf. D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 

3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012, p. 345. 
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Oliver Gruner vai nessa mesma direção quando enfatiza que estes grupos 

conservadores identificaram os anos 60 como um momento provocador da considerada 

catastrófica ruptura aos valores tradicionais dos anos 50 (vistos como a última “Era de 

Ouro” da nação), tendo infectado o país com uma mentalidade “não americana”, como 

no caso da paradigmática promoção do amor livre pela contracultura211. Além disso, a 

“nova direita” responsabilizou os pais identificados com valores liberais pela fragilização 

da “família tradicional” por se tornarem negligentes ou muito indulgentes, pois, na sua 

concepção, “[...] a negligência moral que ameaça a sociedade como um todo está 

concentrada na família liberal, onde os pais fracos falham no exercício da autoridade e as 

mães egoístas não encontram mais satisfação em cuidar dos outros”212. 

É dentro dessa caracterização lato que se pretende situar Peter no sistema 

relacional proposto. Como visto, a morte do pai, substituído por um padrasto ausente e 

sem voz, provocou um sentimento de indignação no jovem, entendendo-se como uma 

manifestação da “nova direita” com vistas a recuperar um modelo de autoridade patriarcal 

debilitada após a derrota na Guerra do Vietnã, associado a uma tentativa de 

restabelecimento da hierarquia, da ordem social e de uma identidade nacional, afetadas 

pela diluição dos valores morais e da estrutura familiar “tradicional” (além do padrasto 

ausente, a desorganização dos “valores familiares” é arquitetada tendo como molde a 

figura de uma mãe “problemática”, projetada na tela como promíscua e desatenta ao filho 

que passava madrugadas sem dormir). 

A conexão entre Peter e a “nova direita”, que já se delineia ao longo da obra, ganha 

novos ingredientes conforme ela se encaminha para a conclusão. 

Já perto do final, Peter e Elizabeth decidem recuperar a agenda do Dr. Robert no 

seu consultório para desvendar a assassina de Kate e perseguidora da garota de programa 

o que, ao mesmo tempo, a salvaria e livraria das acusações de homicídio. O plano 

elaborado por ela consiste em marcar uma consulta de urgência com o psiquiatra e seduzi-

lo como forma de distração, o que permitiria devassar o consultório em busca da agenda. 

Peter ficara incumbido de vigiar o psiquiatra à distância, com um binóculo, antecipando 

os seus movimentos para avisá-la caso algo saísse do controle. Ao colocar o plano em 

 
211 Cf. GRUNER, Oliver. Screening the Sixties: hollywood cinema and the politics of memory. London: 

Palgrave Macmillan, 2016, p. XV. 
212 Cf. TRAUBE, Elizabeth G. Dreaming Identities: class, gender, and generation in 1980s hollywood 

movies. Oxford: Westview Press, 1992, p. 130. 
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prática, Liz agradece ao Dr. Robert por recebê-la no meio da noite, e passa a narrar um 

suposto pesadelo que estaria lhe incomodando, no qual um homem desconhecido a 

intimidava com uma lâmina, ameaça esta que teria provocado ereção no agressor, 

fazendo-o tirar as calças e obrigando-a se deitar de bruços. Enquanto o médico se detém 

na descrição do pesadelo criado por Kate, ela aproveita a sua distração e abre a persiana 

da janela para que Peter, posicionado na rua em meio a uma tempestade, consiga observar 

o interior do consultório com o binóculo. Quando ela intenciona narrar o que o homem 

faria com a lâmina, interrompe o relato por crer ser demasiado erótico. Ao ser questionada 

pelo médico de que talvez não fosse tão obsceno quanto ela imaginava, Liz afirma que 

tinha autoridade para saber o que era mau, tendo em vista que era uma perita no assunto. 

O médico indaga o que a tornava uma especialista no tema e ela responde que era pelo 

fato de ser uma prostituta, e que provavelmente já teria praticado uma variedade de atos 

sexuais que ele só conhecera no plano da teoria. Em meio ao diálogo, ela passa a seduzi-

lo, dizendo que gostava de provocar os homens e que normalmente se excitava com 

indivíduos maduros e doutores, como era o caso de Robert. Ele não demonstra nenhuma 

mudança de expressão após o flerte, assim como já acontecera quando Kate o seduzira no 

início do filme, e pergunta se ela sentia atração sexual por ele, o que é confirmado por 

Liz. Ela devolve a pergunta ao médico, que também afirma se sentir atraído pela garota, 

e passa a se olhar no espelho, também como fizera com Kate213. Ao ouvir a resposta do 

médico, Liz, de forma incisiva, pergunta se ele queria fazer sexo com ela. Este responde 

que sim, mas não poderia por ser psiquiatra e casado. Para lidar com as evasivas de 

Robert, Elizabeth decide se despir e exibe uma lingerie sensual preta, de cinta-liga, um 

tipo de prática sexual que ela acredita ter provocado uma ereção no médico. Após se 

desnudar, a garota vai em direção a ele e se deita na sua mesa, encarando-o e aguardando 

que ele a possua. Mas novamente ele se mostra reticente e evasivo por conta da sua 

suposta ética pessoal e profissional. Ao perceber que ele estava irredutível, ela se levanta 

e diz que vai ao banheiro para retocar a maquiagem, esperando que, ao retornar, ele 

estivesse nu, caso contrário, ele apenas iria cuidar dos problemas psicológicos dela. Ao 

evadir dali, Liz entra no escritório do médico e começa a devassar as gavetas em busca 

 
213 O uso do espelho estabelece um ponto de fixação com a obra Gigolô Americano. Enquanto neste o 

espelho contribuiu para a construção conceitual do individualismo narcísico do protagonista, aqui a 

regularidade do objeto funciona para indicar o conflito de identidade do psiquiatra. Ao se olhar para o 

espelho, Robert sempre se vê diante de questionamentos (de terceiros ou próprios) sobre a sua sexualidade. 

Com isso, se o espelho era um reflexo exato da personalidade do gigolô, aqui ele serviu como uma imagem 

invertida do psiquiatra, apontando ao longo da trama as contradições e conflitos sobre a sua sexualidade. 
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da agenda enquanto o médico, vigiado por Peter, se despe. A partir daqui uma montagem 

paralela alterna os planos entre a busca da agenda pela garota de programa e a dificuldade 

de Peter em espionar o psiquiatra por conta da forte chuva que embaçava as lentes do seu 

binóculo, o que o obrigou a se aproximar da janela do consultório, onde é surpreendido 

por uma mulher que o agarra por trás, tapando-lhe a boca214. Só então o espectador 

percebe que na parte interna do consultório já se encontrava Bobbi, aumentando o 

suspense e criando aquele que pode ser lido como o clímax da trama215. Na outra sala, Liz 

encontra a agenda, na qual recupera o cartão de identificação do paciente que tinha sido 

o último a ser atendido no dia do ataque no metrô. Ao voltar para a sala onde acreditava 

que o médico a estaria aguardando, ela se depara com a sala completamente na penumbra 

e não se dá conta de que Bobbi estava atrás dela. A garota de programa só vai perceber o 

que está acontecendo quando Peter bater na janela e anuncia aos gritos que a assassina 

estava ali. Ao se virar, em slow motion, Liz se vê diante da assassina, empunhando a 

lâmina, e a sua reação é análoga à de Kate no elevador, usando as mãos para se proteger, 

que acabam sendo feridas por um golpe. Tão logo ela é atingida, Betty Luce, do lado de 

fora do consultório, efetua um disparo com seu revólver e acerta Bobbi, que desaba no 

chão e a sua peruca e os óculos escuros se espalham pelo piso, revelando a figura do Dr. 

Robert Elliot como o assassino transexual. Só então é esclarecido ao espectador, numa 

nova sequência já na delegacia, que Marino tinha enviado a policial Betty Luce para 

seguir Elizabeth como forma de chegar até Bobbi. Inconformada com toda a situação, Liz 

pergunta ao policial o que levara o psiquiatra a fazer aquilo, e cabe ao Dr. Levy explicar 

a temática acerca da transexualidade e os dilemas de Robert Elliott: 

 

Elizabeth: - O que há de errado com ele? 

Levy:        - Ele é um transexual. 

Elizabeth: - O quê? 

Levy:       - Um transexual prestes a dar o último passo, mas seu lado 

masculino não permite. 

Marino:     - Lado masculino? 

 
214 Que novamente, como na cena da perseguição de veículos, aparentava ser Bobbi, quando na verdade se 

tratava de Betty Luce, a policial designada por Marino para vigiar Liz. 
215 Para Richard Barsam, o clímax de um filme ocorre quando o protagonista encara o seu maior desafio, 

tendo que lidar com um grande risco, realizar um sacrifício significativo ou superar uma falha pessoal. Cf. 

BARSAM, Richard & MONAHAM, Dave. Looking at Movies: an introduction to film. 5th ed. NY: Norton 

& Company Inc., 2018, p.134. 
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Levy:       - Uma parte era o Dr. Elliott e havia outra, Bobbi. Bobbi 

queria que eu aprovasse sua troca de sexo. Achei-o instável 

e Elliott confirmou o meu diagnóstico. Sexos opostos 

habitando o mesmo corpo. A operação era para resolver o 

conflito. Mas, por mais que Bobbi quisesse a operação, 

Elliott bloqueava a idéia. Então, Bobbi se vingou. 

Marino:    - Matando a Srª Muller. 

Levy:        - Sim. Ela excitou o Elliott, como você, Srta. Blake. 

Elizabeth: - Quando o Elliott se excitava, Bobbi se apoderava dele? 

Levy:       - Sim. Era um alerta para Bobbi. Quando Elliott excitava-se, 

Bobbi se apoderava dele e tentava matar qualquer um que o 

fizesse se sentir masculino. Quando Elliott veio me ver, foi 

a primeira vez que vi o lado masculino de Bobbi. Quando 

disse que achava que o Bobbi tinha matado a Srª Muller, foi 

sua confissão. Eu imediatamente liguei para o detetive 

Marino. 

Elizabeth: - Por que não me impediu de ir ao consultório do Elliott? 

Marino:   - Por quê? Porque estava num jogo de futebol com meus 

filhos. Quando falei com o Dr. Levy, você já estava lá. 

Elizabeth: - Então você nunca achou que eu matei a Srª Muller. 

Marino:    - Não, mas eu tinha que entrar no consultório do Elliott para 

descobrir quem era, então botei você para trabalhar. 

Elizabeth: - Está brincando? 

Marino:     - Pedi para a Srta. Luce seguir você, para que não se metesse 

em encrencas. 

Elizabeth: - Obrigada. É sempre maravilhoso poder ajudar a polícia. 

Marino:    - Você está brincando? 

Elizabeth: - O que vai acontecer com o Elliott? 

 

Após esse último questionamento a respeito dos desdobramentos legais do caso, 

o policial exibe expressões de indignação ao mesmo tempo em que Dr. Levy se mostra 

incomodado e desvia os olhos para o lado, restando ambos em completo silêncio enquanto 

uma trilha sonora grave “contamina” o cenário, criando uma sensação de desolamento na 

cena. O silêncio instalado evita qualquer tipo de resposta e gera perplexidade em Liz, que 

desejava saber o que aconteceria com o seu perseguidor. Mas o silêncio só ganha sentido 

nas duas próximas sequências. A primeira transcorre na refeição em que Elizabeth narra 

para Peter o processo cirúrgico de mudança genital ao qual o psiquiatra teria que passar 

para assumir uma nova identidade de gênero. Após ouvir todo o relato, Peter pergunta 
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qual seria o destino do médico após a tentativa de assassinato, e Liz diz que ele teria que 

se recuperar do ferimento à bala e só depois seria julgado. Ao final do diálogo, o jovem 

anuncia que precisava ir para casa trabalhar no seu projeto e Liz afirma que sentiria falta 

da sua presença porque se sentia segura perto dele. Ao ouvir o comentário, Peter indaga 

se ela gostaria de ir para sua residência. Ela se surpreende com o convite e pergunta se 

Mike não se importaria com a sua presença. Peter rapidamente responde que o padrasto 

não se encontrava em casa, pois estava numa viagem de negócios216. Ao saber disso, ela 

demonstra felicidade e aceita o convite, quando a cena é cortada. Já a outra sequência 

inicia com uma enfermeira circulando por um tipo de hospital psiquiátrico e vai cuidar de 

Robert, esparramado em um dos leitos. Ela se aproxima para ajeitá-lo e o médico 

transexual, simulando estar dormindo, repentinamente se ergue da cama e a agarra pelo 

pescoço, esganando-a até a sua morte. Após executá-la, o psiquiatra despe a enfermeira e 

se apropria das suas vestes para fugir do lugar. 

Essas duas sequências funcionam, num primeiro momento, como 

desencadeamento da cena da delegacia, quando o questionamento de Liz termina sem 

respostas. O que se destaca é que Elliott estaria aguardando o seu julgamento numa 

instituição para cuidados médicos e psiquiátricos, algo que estaria associado ao conjunto 

de valores por ele mesmo representado. Já a postura inconformada de Marino significava 

uma indignação aos encaminhamentos da estrutura de justiça liberal, mobilizando 

simbolicamente o seu viés punitivista. Com isso, o sistema relacional, proposto pela tese 

já desde o diálogo na delegacia entre o detetive e o médico, fornece elementos para 

identificar que a seleção narrativa desta personagem como o assassino com “problemas 

psiquiátricos” se inclina a deslegitimar a autoridade de um campo científico, bem como 

a desqualificar valorativamente um determinado contexto, desenvolvimento que caminha 

lado a lado com a afirmação do viés conservador formatado na figura do detetive. Ao 

tornar a matar, mesmo já sob tratamento médico num hospital psiquiátrico, Robert reitera 

o olhar essencialista encampado por Marino, sinalizando que o médico era detentor de 

uma vilania incurável, e qualquer tentativa de cuidado ou recuperação para sua 

reintegração social seria paliativa. 

 
216 Mais uma vez a personagem do padrasto é apresentada como um ente familiar ausente e sem autoridade. 
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Esse embate construído em Vestida para Matar entre imanência e causas 

psicossociais ajuda a entender determinadas mudanças na estrutura de sensibilidade e 

percepção social na passagem do período da contracultura para a década de 1980. 

Philip Jenkins afirmou que entre os anos 60, até a metade dos anos 70, as 

discussões sobre a “realidade” social eram feitas com base em preceitos liberais, e se as 

pessoas atacassem esses princípios, eram acusadas de intolerância, fanatismo e 

fundamentalismo religioso. Nessa conjuntura, temas como pobreza, crime, desigualdade, 

desordem, abuso de drogas, dentre outros, eram vistos como problemas de uma injustiça 

estrutural, ligados a aspectos sociais disfuncionais que careciam soluções de cunho 

terapêutico, visando o cuidado, o tratamento e a recuperação dos infratores. Somado a 

isso, as abordagens policiais deveriam ser estritamente regulamentadas, a fim de evitar 

comportamentos abusivos contra grupos minoritários e as classes economicamente mais 

desfavorecidas. 

Ao longo dos anos 60, discursos liberais concernentes ao crime destacavam a 

importância da reforma social e de campanhas contra a pobreza, rejeitando visões 

tradicionais com um formato repressivo defensor das “guerras contra o crime”. Ao ver 

dos liberais, lutar contra a pobreza, contra moradias inadequadas, contra o desemprego e 

a favor dos direitos civis seria combater as causas do crime217. Foi uma época em que o 

discurso acadêmico hegemônico no campo da criminologia defendia a noção de que a 

sociedade funcionaria muito melhor sem prisões, e que os dias delas estariam contados218. 

Contudo, tal visão mudou radicalmente em meados dos anos 70, quando boa parte 

da nação pendeu para uma percepção mais conservadora e pessimista do comportamento 

humano, e menos propensa a considerar os diversos problemas sociais e psicológicos em 

termos de forças históricas ou relações de causalidade com maior complexidade (que 

foram vistas como pretextos para justificar comportamentos considerados reprováveis) 

do que a partir de escolhas morais individuais que redundavam num dualismo 

contrapondo o bem e o mal219. Com isso, os perpetradores de ilicitudes passaram a ser 

 
217 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 12-135. 
218 Cf. ALEXANDER, Michelle. A Nova Segregação: racismo e encarceramento em massa. SP: Boitempo, 

2018, s/p. 
219 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 12-135. 
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identificados com a perversidade, indivíduos ameaçadores incapazes de serem curados 

ou tratados, devendo assim serem presos ou mortos220: 

 

O crescente interesse em criminosos extremamente violentos, ficcionais 

ou reais, impactou nos debates sobre a política de justiça criminal. No 

centro das novas controvérsias estava a questão da responsabilidade 

individual pelo crime, com as teorias enfatizando o livre-arbítrio e a 

escolha pessoal superando o determinismo. Essa transformação foi 

sintetizada pelas mudanças de atitudes em relação à defesa da 

insanidade. Desde o início do século XX, essa defesa tinha fornecido 

meios críticos de expandir o papel da psiquiatria e da medicina nas 

cortes de justiça, enquanto diminuía as antigas idéias legais de 

responsabilidade individual estrita. Sob as leis de Durham de 1954, um 

réu não era criminalmente responsável se os atos ilegais fossem um 

“produto de doenças mentais ou defeitos”, uma fórmula que permitiu 

justificativas mais abrangentes por parte das testemunhas que 

depunham em julgamento como especialistas em psiquiatria. 

Nos vinte anos seguintes, os conservadores desafiaram a defesa com 

base na insanidade por deixar infratores flagrantemente culpados 

escaparem da punição. Críticos das visões médicas e terapêuticas do 

crime ganharam novas munições com as controvérsias dos assassinatos 

dos anos 70221. 

 

Um caso que se tornou notório à época foi o assassinato do ativista e líder político 

Harvey Milk, por Dan White, em 1978. Na defesa de White, psiquiatras alegaram, e 

persuadiram o júri, que o réu fizera uma recente mudança na sua costumeira e rigorosa 

dieta alimentar, passando a consumir junk food, principalmente Twinkies, o que 

ocasionou uma depressão não tratada, fator que teria contribuído decisivamente para o 

seu crime222. Essa tese, que ganhou a alcunha de “Defesa Twinkie”, resultou numa 

condenação mais branda de homicídio culposo, impulsionando uma série de esforços para 

reformar, e até mesmo abolir, as defesas com base na insanidade e atribuir 

responsabilidade individual aos crimes223. 

 
220 É nesse momento que a grande imprensa realiza uma incessante cobertura de crimes bárbaros que deram 

notoriedade a assassinos em série como Ted Bundy, John Wayne Gacy ou o Filho de Sam (Son of the Sam). 

Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 15. 
221 JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 149. 
222 Twinkies são bolinhos recheados com cremes de sabores diversos, tendo como equivalência no Brasil a 

“Ana Maria”. 
223 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 150-151. 
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Tal mudança de percepção social, que também é sugerida em Vestida para Matar, 

já começara a ganhar preponderância no cinema hollywoodiano na década de 70, quando 

filmes com um olhar contracultural estavam perdendo espaço para produções com valores 

que Michael Ryan definiu como contra-revolucionários: 

 

A reação conservadora, contra os programas liberais da Grande 

Sociedade e da agenda radical da nova esquerda, apareceu em 

representações cinematográficas que desafiaram o olhar 

predominantemente crítico de muitos filmes do final dos anos 60. 

Promoveu valores que eram muito mais contra-revolucionários do que 

contraculturais. Se negros e pobres eram vítimas as quais alguém 

poderia ter empatia nos anos 60, passaram a ser vistos como 

perturbadores da ordem nos filmes do início dos anos 70, tal como Dirty 

Harry. [...] E as forças da lei e da ordem, que eram representadas como 

injustas e repressivas nos filmes dos anos 60, se transformaram em 

heróis sociais. Temas, personagem e estilos conservadores começaram 

a dominar os filmes hollywoodianos mais uma vez224. 

 

Em outro texto, Michael Ryan retoma o exemplo de Dirty Harry, Perseguidor 

Implacável (Dirty Harry, 1971), e o qualifica como um polêmico filme conservador e 

crítico às decisões liberais da Suprema Corte que estariam, na década de 1960, gerando 

maior proteção aos suspeitos em processos criminais, pois agora a polícia era obrigada a 

informá-los sobre seus direitos, além de ser proibida de empregar força para obter 

confissões. No filme, Clint Eastwood interpreta Harry Callahan, um policial avesso a tais 

procedimentos legais, que chega a usar a tortura para extrair informações. Mas, depois de 

prender Scorpion, um maníaco que sequestrara e executara uma garota, Harry descobre 

que o vilão será libertado porque o policial não obtivera um mandado de busca. A partir 

desse dilema, o roteiro organiza um discurso situando o protagonista frente a uma 

estrutura jurídica liberal vista como burocrática e irracional, que colocava os direitos dos 

criminosos acima da vida das vítimas225. 

 
 A Grande Sociedade (Great Society) foi um conjunto programático de medidas lançadas durante o governo 

democrata de Lyndon Johnson (1963-1969) proporcionando serviços médicos para idosos e pobres, “vale 

comida” para os cidadãos mais destituídos, bem como a destinação de mais recursos federais à educação, 

obras públicas, treinamento ocupacional e moradia. Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, 

Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos 

Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. SP: Contexto, 2010, pp. 236-237. 
224 RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. Camera Politica: the politics and ideology of contemporary 

hollywood film. Bloomington: Indiana University Press, 1990, p. 9. 
225 Cf. RYAN, Michael. An Introduction to Criticism: literature/film/culture. Oxford: Wiley-Blackwell, 

2012, s/p. 



125 
 

É inserido nesse tipo de vertente conservadora, ligada à “nova direita” e revestidas 

por Marino e Peter, que a obra de Brian de Palma aparenta conduzir sua narrativa, e esse 

diagnóstico ajuda a entender determinadas transformações nas formas de pensamento, 

assim como analisar certos modelos de práticas sexuais cinematograficamente 

apresentados no contexto que dão conformação a uma possível visão da América. 

Já no fim, após evadir do manicômio, Bobbi segue na captura de Liz, que decidira 

passar a noite na residência de Peter. O início da sequência é marcado por uma tomada 

subjetiva da psicopata, ainda não identificável pelo espectador, transitando nos jardins da 

casa do jovem, que é espionado trabalhando no seu projeto científico. Sem se deter muito 

tempo ali, a desconhecida segue pelo jardim até a próxima janela, onde encontra Liz se 

despindo. Ao reconhecê-la, Bobbi se afasta e quebra a janela de um aposento lateral, 

invadindo a residência. O plano seguinte registra Liz nua no chuveiro, banhando-se de 

forma erotizada, esfregando seu corpo nu e jogando a cabeça para trás, gestos típicos de 

prazer. Enquanto se enxágua, a câmera filma o banheiro, permitindo identificar o mesmo 

cenário em que Kate fora “estuprada” no início do filme, e segue até o quarto da suíte, 

onde é possível reconhecer os pés da figura espreitadora calçando o sapato branco da 

enfermeira morta, associando-o imediatamente à assassina transexual. Bobbi se move 

lentamente pelo quarto e se esconde atrás da porta do banheiro, chamando a atenção de 

Liz. A garota de programa desliga o chuveiro e percebe a presença da desconhecida. 

Assustada, lentamente abre o box e vai em direção a uma caixa de armário com espelho 

onde encontra uma lâmina de barbear tal como a de Bobbi. Ao abrir a caixa para pegar a 

lâmina, um plano mostra que o sapato não estava mais sendo usado por Bobbi, e o 

espectador percebe, pelo reflexo do espelho, que a assassina transexual já estava postada 

atrás de Elizabeth e rasga o seu pescoço com a navalha. A mulher arregala os olhos ao se 

vir retalhada e sangrando, e avança um grito pronunciado. Ato contínuo, ela se levanta da 

cama, com a mão no pescoço e um semblante de desespero, completamente tensa, 

olhando para todos os lados sem entender o que estava acontecendo. Ao ouvir o grito, 

Peter se aproxima e tenta abraçar a garota de programa para consolá-la, mas esta o repila 

num primeiro instante, ainda chocada. Somente passados alguns segundos que Liz (e o 

público) se dá conta de que o ataque no banheiro não passara de um pesadelo, e só então 

ela abraça o jovem. Com essas imagens, o longa-metragem encerra, deixando o filme 

completamente aberto. 
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É possível interpretar que o pesadelo de Elizabeth começa já na sequência em que 

Robert Elliot executa a enfermeira e escapa do hospital psiquiátrico e, da forma como foi 

apresentado no final, funciona como uma alusão que abarca as personagens referentes aos 

anos 60 e 70. Como já indicado, Robert é representante de um tipo de postura e visão de 

mundo que, para os conservadores, seria mero pretexto para justificar escolhas 

individuais desacertadas, e que ao término se mostra como um indivíduo dotado de uma 

maldade intrínseca e incurável. Além disso, o psiquiatra ainda é apresentado com uma 

sexualidade repleta de críticas de fundo moral, identificável quando a obra relaciona o 

transexualismo a atributos “patológicos”, algo que também já estava desenhado na 

escolha de Leon como o antagonista homossexual em Gigolô Americano, personagens 

com identidades e práticas incompatíveis ao padrão “normal” de sexualidade, e que 

acabam sendo exploradas como vilãs da trama. E é por essa razão que, ao invés de 

empregar no corpo da tese categorias como queer (cuja trajetória teórico/conceitual, 

segundo Harry Benshoff, tende a problematizar as ideologias heterossexistas ao descrever 

identidades e práticas que extrapolam o par binário homossexual/heterossexual226), 

buscou-se manter o termo homossexual e suas derivações (homossexualidade, 

homossexualismo e afins) sempre que o seu uso recupere contextualmente o viés 

depreciativo que tais denominações carregam ao associar personagens gays à vilania, ao 

desvio ou à patologia. 

Embora se esteja aqui relacionando transexualidade e homossexualidade de forma 

pouco precisa ao associar Robert e Leon, deve-se ter em vista que, conceitualmente, tais 

categorias adquiriram características próprias e diversas ao longo da história daquilo que 

Foucault nomeou como scientia sexualis, um conjunto de saberes e procedimentos sobre 

a sexualidade legitimados por um corpus científico, estabelecendo uma intersecção entre 

poder e saber que não se limita apenas a descrever seus objetos, mas, principalmente, a 

produzi-los227. Em outros termos, uma ciência médica, psiquiátrica e psicológica 

 
226 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 328-334. 
227 Foucault afirma que no Ocidente, desde Platão, existe um grande mito da existência de uma antinomia 

entre o poder e o saber, que se fia na máxima de que “[...] se há o saber, é preciso que ele renuncie ao poder. 

Onde se encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode mais haver poder político”. E, segundo 

Foucault, esse mito deveria ser liquidado, tendo em vista que “[...] por trás de todo saber, de todo o 

conhecimento, o que está em jogo é uma luta de poder. O poder político não está ausente do saber, ele é 

tramado com o saber”. Cf. FOUCAULT. Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. 3.ed. 5.reimp. RJ: 

Nau editora, PUC Rio, 2009, p. 51. 
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autorizada a produzir discursos da “verdade” sobre a sexualidade228, classificando-a e a 

definindo por suas características “normais” em oposição às “patológicas”, que eram 

objetos de cuidado e tratamento229. 

No correr do século XIX, os sexólogos ainda situavam a figura do transgênero 

(cross-gender) na mesma categoria de “inversão”, indiferenciando-a do homossexual. Ao 

iniciar o século XX, à medida que o homossexualismo cada vez mais dizia respeito a 

escolhas de parceiros do mesmo “sexo”, os sexólogos Magnus Hirschfeld e Havelock 

Ellis definiram o “travestismo”, ou “eonismo”, como uma categoria independente, que 

passou a incluir identificações de transgênero com base no uso de roupas do “sexo” 

oposto (cross-dressing)230. Foi só no ano de 1949 que David Cauldwell, num artigo para 

a revista Sexologia, cunhou o conceito transexualismo para descrever o seguinte 

fenômeno: 

 

Quando um indivíduo que é afetado psicologicamente de forma 

desfavorável e se determina a viver e aparecer como um membro do 

sexo ao qual ele ou ela não pertence, tal indivíduo é o que se pode 

chamar de um transexual psicopático (psychopathic transsexual). Isso 

significa, simplesmente, que alguém é mentalmente insalubre e por 

causa disso essa pessoa deseja viver como um membro do sexo 

oposto231. 

 

Numa tentativa de redirecionar a discussão, Joanne Meyerowitz se propõe a 

abordar o transexualismo tendo por fundamento teórico a mudança de “sexo” embasada 

numa tecnologia médica que manejava hormônios sintéticos e cirurgia plástica. Partindo 

desse referencial, a autora ressalta que, no ano de 1953, Christine Jorgensen ganhou 

 
228 O uso das aspas problematizando a noção de “verdade” foi empregado tendo o próprio Foucault como 

referência teórica. No seu entendimento, “[...] A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a 

múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de 

verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, 

a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizadas para a 

obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro”. 

FOUCAULT, Michel. Verdade e Poder. In: Microfísica do Poder. 28.reimp. RJ: Graal, 2010, p.12. 
229 Cf. FOUCAULT, Michel. A História da Sexualidade I: a vontade de saber. 19.ed. RJ: Graal, 2009, pp. 

59-84. 
230 Cf. MEYEROWITZ, Joanne. Sex Change and the Popular Press: historical notes on transsexuality in 

the united states, 1930-1955. In: REIS, Elizabeth (Ed.). American Sexual Histories. Massachussets: 

Blackwell Publisher, 2001, p. 378. 
231 CAULDWELL, David O. Psychopathia Transexualis. In: REIS, Elizabeth (Ed.). American Sexual 

Histories. Massachussets: Blackwell Publisher, 2001, p. 401. 
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repercussão pública e foi alçada ao patamar de celebridade na grande imprensa e nos 

tablóides ao retornar aos Estados Unidos após a realização da cirurgia de redesignação 

“sexual” na Dinamarca, um ano antes. Nesse momento, a cirurgia de Jorgensen colocou 

em debate o fato de que talvez a ciência pudesse ter triunfado sobre a “natureza”. Numa 

era em que se davam passos iniciais de contestações culturais a respeito da mudança nos 

papéis tradicionais de gênero, as histórias na imprensa sobre Jorgensen permitiram uma 

reinscrição pública do que era masculino e do que era feminino ao mesmo tempo em que 

também incitaram a fantasia dos limites de transgressão, com elementos convincentes de 

que uma pessoa poderia se apresentar como uma persona masculina num dia, e feminina 

no outro. Meyerowitz informa que a popularidade de Jorgensen tinha ganhado tamanha 

proporção que ela chegou a ser recebida por uma multidão de mais de 2.000 pessoas no 

aeroporto de Los Angeles. Além disso, a autora também relata que bastava aos seus 

admiradores enviarem cartas endereçadas como “Christine Jorgensen, Estados Unidos”, 

para que elas alcançassem o seu destino232. 

Esse esforço de desestigmatizar conformações “sexuais” que escapavam aos 

“padrões tradicionais” pré-anos 60, e que constavam em boa parte da literatura clínica 

como patologias (travestismo, homossexualismo, fetichismo, voyeurismo, satiríase e 

ninfomania, para citar alguns exemplos), levará a associação americana de psiquiatria, 

em 1973, a retirar a homossexualidade do seu manual de doenças mentais, a rejeitar as 

tentativas de cura dos gays e a fazer desaparecer quase que por completo o termo 

perversão da psiquiatria clínica. Em meados dos anos 70, muitas jurisdições propuseram 

mandados que colocavam discriminações contra gays e lésbicas na mesma categoria da 

discriminação racial. Era um momento de “saída do armário”, em que tais pessoas 

declaravam não se verem como indivíduos doentes, mas como vítimas de uma sociedade 

heteronormativa que necessitava de mudanças básicas233. Ainda assim, é necessário 

destacar que tal movimento não foi algo linear, tendo encontrado resistências nesse 

 
232 Cf. MEYEROWITZ, Joanne. Sex Change and the Popular Press: historical notes on transsexuality in 

the united states, 1930-1955. In: REIS, Elizabeth (Ed.). American Sexual Histories. Massachussets: 

Blackwell Publisher, 2001, pp. 378-389. 
233 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 30-31; Cf. GIDDENS, Anthony. A Transformação da 

Intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. SP: Unesp, 1993, p. 23; e Cf. 

GARTON, Stephen. Histories of Sexuality: antiquity to sexual revolution.  London: Equinox, reprinted 

2006, p. 211. 
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mesmo período, como a apresentada pelo intelectual neoconservador Normal Podhoretz, 

que em 1977 acusava-os de serem os responsáveis pelo enfraquecimento da nação234. 

No campo das produções culturais, teria sido também no decorrer dos anos 70 que 

personagens gays foram humanizadas e começaram a despontar como figuras simpáticas 

nos meios de comunicação, tal como nos seriados televisivos Barney Miller (1975 a 1982) 

e Soap (1977-1981)235, ou com a inesperada história de amor na película Um Dia de Cão 

(Dog Day Afternoon, 1975), de Sidney Lumet, em que Sonny (Al Pacino) executa o 

assalto de um banco para pagar a dispendiosa cirurgia de redesignação “sexual” do seu 

amante Leon, uma personagem transexual que (re)afirma a impressão de se sentir uma 

mulher presa no corpo de um homem, e ao longo da trama o casal ganha a simpatia e a 

torcida dos espectadores do assalto, que testemunham ao vivo e pelos jornais televisivos 

o roubo que acabou se tornando um sequestro dos funcionários bancários, filme este que, 

para Glenn Man, teria gerado uma enorme empatia popular ao apresentar um anti-herói 

bissexual que se vê diante de uma manipulação do sistema, representado na obra pela 

atuação do FBI236. 

Ao retornar ao cinema dos anos 80, percebe-se como Vestida para Matar e Gigolô 

Americano se apartam das referências da contracultura para reafirmarem um imaginário 

em que a heterossexualidade seria o modelo “normal” de sexualidade, uma organização 

fílmica que ratifica padrões consolidados em Hollywood237. Harry Benshoff destacou que 

a heterossexualidade está presente desde o nascedouro do cinema narrativo 

hollywoodiano, tendo sido naturalizada pelo que denominou de ideologias patriarcais, o 

que dificulta percebê-la como um constructo social238. Independentemente do gênero 

cinematográfico, os filmes que seguem tal estrutura incluem um embate para unir um 

 
234 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, p. 284. 
235 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 30-31. 
236 Cf. MAN, Glenn. 1975 - Movies and Conflicting Ideologies. In: FRIEDMAN, Lester D. (Ed.). 

American Cinema of the 1970s: themes and variations. New Jersey: Rutdgers University Press, 2007, p. 

136. 
237 Nessa direção, a reutilização do nome da personagem transexual de Um Dia de Cão no antagonista de 

Gigolô Americano soa como tentativa de estabelecer um provável diálogo fílmico cercado de críticas ao 

contexto contracultural. 
238 As ideologias patriarcais funcionam como normas invisíveis, operando com vistas a naturalizar a 

pretensa superioridade e a dominância masculina de maneira que as pessoas não se deem conta de estarem 

lidando com questões de gênero quando enfrentam temas relacionados aos homens heterossexuais e à 

masculinidade. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, 

gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004, p. 252. 
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casal no qual a heterossexualidade não era apenas tida como a orientação sexual preferível 

a outras, mas vista como a única possível (ou a única “normal”)239. Assim, tanto o filme 

de Brian de Palma, quanto o de Paul Schrader, operam num formato insidioso, 

caracterizando os tipos de identidades e práticas ligadas ao psiquiatra (Dr. Robert) e ao 

cafetão (Leon) - passíveis de serem identificados às décadas de 60 e 70 - como um modelo 

que não se adequaria aos padrões julgados “normais”, e acabaram reproduzindo códigos 

que se tornaram recorrentes, principalmente nos filmes de terror, ao evocar mensagens 

ideológicas que associavam homoafetividade e transexualidade a características negativas 

como bestialidade, necrofilia, adoração ao diabo, incesto, assassinato e 

sadomasoquismo240. Esse gênero cinematográfico normalmente conta histórias sobre 

monstruosas ameaças à “normalidade” (vinculada aos casais heterossexuais brancos de 

classe média), sendo todo o restante visto como assustador ou ameaçador. Norman Bates, 

o assassino com trejeitos “afeminados” que se traveste no filme Psicose (Psycho, 1960), 

foi considerado um dos exemplos mais bem acabados dessa estratégia de coadunar 

aspectos maléficos a uma sexualidade fora do padrão “natural”. Em decorrência, os filmes 

de terror ajudaram a fomentar preconceitos contra tipos de identidades e de práticas que 

passaram a ser julgadas por variados grupos de pessoas como bizarras ou monstruosas, e 

não como formas legítimas de relacionamento afetivo e sexual entre seres humanos241. 

É exatamente essa tradição fílmica que Vestida para Matar, mais especificamente, 

recupera e reelabora para, no seu contexto (em associação a obras como À Procura de 

Mr. Goodbar [Looking for Mr. Goodbar, 1977], Parceiros da Noite [Cruising, 1980], 

Maldita Paixão [Windows, 1980] e Benção Mortal [Deadly Blessing, 1981])242, oferecer 

 
239 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004, pp. 297-298. 
240 Lícito indicar que não parece ter sido fortuito o fato de que foram práticas sexuais sadomasoquistas que 

produziram o óbito da esposa de Ryman pelo namorado de Leon, em Gigolô Americano, criando uma 

associação insidiosa entre relações de pessoas do mesmo “sexo” e sadomasoquismo na qual o resultado 

seria “patológico”, visto que tal prática sexual conduzida por um gay provocara a morte da mulher após ela 

ter sido algemada e atingida por algum objeto contundente desconhecido. Também merece destaque, como 

argumentado por Tanya Krzywinska, que embora o BDSM (bondage, dominação e sadomasoquismo) fosse 

usado por uma gama de filmes como forma de enfatizar o mal e aspectos sinistros dos relacionamentos, do 

desejo, da sexualidade e do poder, também existiram longa-metragens com olhares distintos, explorando 

os bastidores da comunidade e da subcultura BDSM com o objetivo de apresentar seus traços positivos, ou 

explorá-las como fantasias eróticas, e até mesmo aqueles que teriam interesse em experimentar o potencial 

artístico ou filosófico do cinema de maneira a provocar subversão formal ou social. Cf. KRZYWINSKA, 

Tanya. Sex and the Cinema. London & New York: Wallflowers press, 2006, pp. 186-216. 
241 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2004, pp. 305-306. 
242 As duas primeiras apresentam como antagonistas homens gays, e as duas últimas, lésbicas, todos 

caracterizados como doentios, violentos e assassinos. 
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um olhar crítico ao legado das duas recentes décadas que o precederam, usando a figura 

de um transexual, ou seja, de um indivíduo que não tem, segundo os papéis “tradicionais” 

de gênero, um “sexo” claramente definido pela “natureza”, indefinição provocadora das 

contradições interiores que o instigam a assassinar qualquer mulher que o excitasse, uma 

visão de mundo abertamente conflitante com aquela inscrita nos anos 70, que entendia 

ser possível compatibilizar as diferentes personas. Nessa direção, seus dilemas ajudam a 

entender o emprego do “falo” como instrumento de punição e morte, servindo como a 

expressão de uma masculinidade latente e ressentida com a gradual perda de espaço e 

poder, que supostamente tenderia a ser superada por uma sexualidade diversa. Além 

disso, como já apontado, o emprego de um psiquiatra como vilão também é central para 

a postura conservadora da obra, por se tratar de um profissional que articula um embate 

discursivo dentro de um campo científico voltado à constituição da “verdade” acerca de 

determinados padrões de sexualidade, como se viu ao longo dos anos 70. 

Mas Robert não é o único responsável pelo sonho ruim. Kate é outra figura 

constitutiva da contracultura que contribui para organizar o quadro alusivo do pesadelo, 

e quem de fato se torna a personagem desencadeadora da tragédia na trama ao se aventurar 

em práticas sexuais casuais caracterizadas filmicamente como promíscuas, 

potencialmente disseminadoras de doenças e que, em última instância, levaram-na ao 

óbito. A propósito, a sua morte no elevador oferece uma imagem repleta de significados 

para explorar a perspectiva moralizante da obra. 

 

      

 

Ao perceber que tinha esquecido a aliança no apartamento do amante, Kate decide 

retornar e a câmera executa um close em sua mão, enfatizando o seu ato de apertar o 

número 7, o último andar do edifício. Embora pareça uma tomada despretensiosa, a 

insistência do gesto e a imagem em primeiro plano despertam atenção para a seleção da 
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decupagem pelo número 7, um signo que se tornou consagrado na cultura ocidental. Ao 

narrar a saga de Dante pelo purgatório em A Divina Comédia (descrito como uma 

montanha alta243 que se formou com o deslocamento de terra após a queda do anjo Lúcifer 

para o inferno), o autor divide a obra em sete círculos que deveriam ser percorridos pelo 

protagonista, cada qual referente a um dos sete pecados capitais: o primeiro círculo era o 

do orgulho, o segundo da inveja, o terceiro ficou por conta da ira, o quarto relativo à 

preguiça, o quinto da avareza, o sexto a cargo da gula e o sétimo e último “andar” 

reservado exatamente ao pecado que condenará Kate à morte: a luxúria244.  

Observadas as especificidades, é possível levantar a hipótese de que existe um 

esforço comum entre a obra de Dante Alighieri e Vestida para Matar no que concerne à 

disposição de propor reformas morais para lidar com as profundas transformações que 

cada um dos contextos particulares apresentava. Como elaborado no prefácio de A Divina 

Comédia: 

 

Não há dúvida de que Dante escreveu a sua obra máxima com o fim de 

reformar moralmente o mundo que via imerso, para dizer o mínimo, 

numa situação trágica e pecaminosa. E se pensarmos que a Europa, e a 

Itália em especial, já desde o século XI se encaminhava para uma vida 

de dinamismo burguês que deixara para trás a imobilidade da vida 

feudal, chegando por volta do final do século XIII e início do XIV, na 

época pois de Dante, a uma explosão de costumes e de modos de vida 

e a contrastes de interesses sociais capazes de abalar os alicerces de toda 

a sociedade, que já não tinha mais referência sólida a que se apegar e 

na qual se inspirar, é possível explicar porque um gênio moral e poético 

como o nosso autor deveria sentir a necessidade de compor uma obra 

visando salvar a humanidade do abismo do pecado em que esta lhe 

parecia ter caído245. 

 

Percebe-se, na acepção de Carmelo Distante, um esforço de Dante Alighieri em 

produzir uma obra com o fito de estabelecer alicerces capazes de dar sustentação moral 

às grandes transformações sociais percebidas em sua época. Vestida para Matar, com sua 

própria roupagem, expressa inquietudes de natureza similar, e parece reinvestir na 

alegoria empregada pela Divina Comédia para construir traços da personalidade de Kate, 

concebidos como promovedores das profundas mudanças de ordem moral a ponto de 

 
243 O que guarda paralelo com um edifício. 
244 Cf. ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: purgatório. 3.reimp. RJ: Editora 34, 1999, p. 9. 
245 DISTANTE, Carmelo. Prefácio. In: ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia: inferno. 3.reimp. RJ: 

Editora 34, 1999, p. 11. 
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causar o que a obra ensaia designar como patologia (posto que fora do padrão “normal” 

de funcionamento da sociedade), terminologia que guarda similitudes à de anomia social 

empregada por Émile Durkheim no século XIX para analisar as dinâmicas de 

enfraquecimento ou esgotamento das regras morais. 

Em Da Divisão do Trabalho Social, Durkheim busca analisar as transformações 

nas formas de organização da sociedade moderna, e introduz o conceito de anomia para 

explicar o enfraquecimento das regras morais, disfunção causadora de patologias que 

impediam as sociedades de estabelecerem laços de coesão e ordenamento. Dentre os 

fenômenos provocadores da anomia destacados na obra estão as crises industriais e 

comerciais, nas quais o mercado se torna livre de regulações morais, possibilitando aos 

homens criarem contratos visando motivações pessoais, como por exemplo, o direito à 

propriedade (leis como esta não buscavam servir ao interesse social, mas somente 

proteger o indivíduo). Outro processo ocasionador de anomia na sociedade moderna foi 

o conflito entre o trabalho e o capital, provocando uma ausência de fatores morais aptos 

a regulamentar a relação entre trabalhadores e patrões, sendo a gênese do conflito 

moderno entre as classes sociais antagônicas246. 

Nessa esteira argumentativa mais conceitualmente sociológica, só que voltada ao 

campo da sexualidade, o longa-metragem parece revestido do arcabouço sociológico de 

Pitirim Sorokin que, no deslindar de A Revolução Sexual Americana, formulou inúmeras 

críticas aos tipos de práticas sexuais as quais anos mais tarde certamente teria 

compactuado com Vestida para Matar por entender criar uma série de problemas aos 

indivíduos, além de perturbarem o desenvolvimento de uma moralidade coletiva 

“edificante”: 

 

Em contraste com o casamento, as relações sexuais ilícitas não podem 

realizar nem realizam essas tarefas [transmissão de valores e de 

características biológicas às próximas gerações]. As relações entre uma 

prostituta e seu cliente, entre uma amante e o homem que a mantém, e 

entre toda a espécie de amantes acidentais nunca foram consideradas 

uma prova de maturidade mental, moral ou social dos participantes. [...] 

De ordinário, as relações sexuais ilícitas raramente vão além de uma 

fugaz união de cópula. Cada participante permanece um simples 

aparelho sexual para a satisfação da lascívia do outro. Os parceiros 

conservam-se quase totalmente desconhecidos um para o outro, seus 

 
246 Cf. DURKHEIM, Émile. Da Divisão do Trabalho Social. 2.ed. SP: Martins Fontes, 1999, pp. 367-407. 
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egos não se fundem em um nós, nem o seu egoísmo é suavizado por 

uma dedicação e amor mútuos. 

As ligações sexuais esporádicas não produzem qualquer consortium 

omnis vitae, divini et humani juris communicatio, como a Lei Romana 

definiu o casamento. Por um breve momento de prazer sensual, as 

partes pagam geralmente o alto preço de períodos frequentes e 

duradouros de angústia, ansiedade, medo, remorso, ódio e dor. Muitas 

vezes, o fugidio prazer sensual arruína toda a sua vida. Em muitos 

países, os adúlteros e os fornicadores chegavam a ser punidos com a 

morte, a mutilação, a tortura, a desonra ou a prisão. 

Qualquer mudança considerável no comportamento conjugal, qualquer 

aumento de promiscuidade sexual e das relações ilícitas traz consigo 

consequências graves. Uma revolução sexual afeta drasticamente as 

vidas de milhões, perturba profundamente a coletividade e influencia o 

futuro da sociedade de maneira decisiva. Se, por conseguinte, a nação 

americana e, com efeito, a sociedade ocidental em seu todo, estão 

passando por tal revolução, a questão merece tanta atenção pública 

como qualquer mudança política ou econômica247. 

 

É factível destacar como o filme reinscreve, no plano das representações, dilemas 

morais que inquietavam Sorokin no final dos anos 50, inserindo na fatura aspectos como 

a ansiedade, o ódio, o medo, a dor, a ruína da vida e a morte em torno de práticas sexuais 

exibidas como ilícitas, posto que fora do casamento monogâmico248. Além de essas 

práticas produzirem efeitos deletérios na individualidade (risco da contração e 

disseminação de doenças venéreas, perturbação psíquica, morte), elas também 

ocasionaram implicações sociais, já que ao final a ameaça atinge o coração da “família 

tradicional”, o subúrbio, aquele espaço geográfico e simbólico que Sarah Harwood 

definiu como a fortaleza isolada onde a classe média se encerrava para lidar com seus 

próprios dilemas. 

A rede de causalidade estabelecida pela obra aponta que Kate, ao seduzir um 

indivíduo dotado de uma sexualidade mostrada como doentia (Robert) e se aventurar 

 
247 SOROKIN, Pitirim. A Revolução Sexual Americana. RJ: Fundo de Cultura, 1961, pp. 14-15. 

(interpolações nossas). 
248 Sorokin defende o casamento monogâmico como um dos pilares morais e mantenedores de vínculos 

entre os indivíduos numa sociedade. Nos seus termos “[...] O casamento é uma prova social da maturidade 

física, mental, emocional, espiritual e cívica do indivíduo. Implica a momentosa transformação de um rapaz 

num marido-pai e de uma moça numa esposa-mãe, com as mudanças correspondentes em sua posição, 

privilégios e responsabilidades sociais. Para uma grande maioria dos homens e mulheres, o casamento é a 

unificação mais vital, mais íntima, mais completa, do corpo, da mente e do espírito em um nós socialmente 

aprovado e indivisível. Num bom casamento fundem-se os egos individuais das partes. As alegrias e os 

pesares de um tornam-se as alegrias e pesares do outro. Todos os seus valores, aspirações e vicissitudes da 

vida passam a ser inteiramente compartilhados. Sua mútua lealdade é empenhada incondicionalmente, até 

que a morte os separe. O laço do casamento é verdadeiramente sagrado e indissolúvel”. SOROKIN, Pitirim. 

A Revolução Sexual Americana. RJ: Fundo de Cultura, 1961, p. 12. 
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numa relação adúltera com um homem desconhecido e portador de doenças venéreas 

(Warren), possibilitou que Bobbi a perseguisse e topasse com Liz, o próximo alvo na 

cadeia de eventos, que ao final atraiu, em forma de pesadelo, o risco capaz de romper a 

paz e a harmonia intocadas dos subúrbios, o que remonta ao argumento sorokiano de que 

a revolução sexual tinha capacidade de afetar profundamente a coletividade e influenciar 

o futuro da sociedade de maneira decisiva. Merece menção o fato de que o mesmo 

enunciado, com suas próprias particularidades, se reproduzirá em meados dos anos 80 a 

partir do slasher movie A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street, 1984), no qual 

o vilão Freddy Krueger, um serial killer de crianças que, depois de ter sido inocentado 

pelo sistema judiciário, é executado pelos pais e parentes de uma comunidade suburbana. 

Após sua morte, Freddy fantasmagoricamente ressurge para assombrar e assassinar os 

filhos adolescentes dessa mesma classe média através dos seus pesadelos. 

Destaca-se ainda a revalorização de certos preceitos morais conservadores outrora 

expressados pelo extinto Código Hays, principalmente referentes à interdição de cenas 

que apresentassem imagens de adultério ou relações ocasionais, porém, agora retomados 

sob outro padrão de (in)visibilidade, dado que passaram da ocultação/interdição à 

exposição. Com isso, Vestida para Matar reaviva uma perspectiva conservadora que não 

carece mais invisibilizar os atos de “desvios” sexuais, fazendo questão de exibi-los ao 

público, mas sem que restassem impunes, o que garantiria uma espécie de certificado de 

“pedagogia moral”. 

Também é digno de nota como essa relação entre um conjunto de práticas sexuais 

ligadas a Kate, e o emprego de um cenário que funciona como idealização do American 

Way of Life, serve como referência para emplacar um enfrentamento discursivo às 

experiências recém-herdadas da contracultura, como foi o caso de Sandstone, um retiro 

em Topanga Canyon, no sul da Califórnia, criado por John e Barbara Williamson em 

outubro de 1969. Os Williamsons acreditavam, ao contrário dos intelectuais socialistas, 

que a revolução transformadora do mundo não resultaria da abolição da propriedade 

privada, mas com o fim da própria privacidade249. Para o casal, os Estados Unidos viviam 

momentos de infelicidade e disfunção decorrente de questões ligadas ao sexo, e eles se 

propuseram a realizar uma espécie de experimento social que permitiria o vicejamento de 

um ambiente ausente do sentimento de culpa, e com maior união e liberdade sexual entre 

 
249 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, p. 226. 
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os participantes (na maioria dos casos composto por casais), visto como a possível cura 

dos males provocados pelo “modelo tradicional” de organização sexual da sociedade 

americana: 

 

John Williamson:      - A monogamia que conhecemos, o casamento que 

conhecemos, a família americana como 

conhecemos, a ética de trabalho que 

conhecemos, não está funcionando, não 

funcionou, e não vai funcionar no futuro. 

Perguntamo-nos: “qual a alternativa para isso?”. 

E é isso que devemos descobrir. 

 

Barbara Williamson: - O problema parecia ser o sexo. Você não podia 

nem falar a palavra sexo ou sobre sexualidade 

porque era como um tabu. 

 

John Williamson:      - O que vimos foi uma super-reprodução. Em torno 

dos anos 50, todos pensavam em se reproduzir. 

A população subiu como nunca. Quando ela 

extrapolou, ficou em condições impossíveis. 

Queríamos mostrar para as pessoas que sexo não 

era só para procriar. Que era mais divertido se 

você não tivesse filhos. Foi isso que nos levou a 

Sandstone. [...] O que fizemos foi somente dizer: 

está tudo bem. Não em palavras, mas em 

sentimentos. Sentimentos que as pessoas jamais 

esqueceriam. Está tudo bem se deitar com sua 

esposa e fazer amor com outra mulher, ou vice-

versa. Está tudo bem ter múltiplos parceiros se 

você quiser. Não há mal nisso. Só coisas boas. 

Você se sentirá melhor. Se gostassem do 

ambiente, podiam ficar à vontade, se não, 

podiam partir250. 

 

A partir da experimentação de práticas sexuais diversas, como o swing (outrora 

cuidadosamente reservado e restrito a determinados grupos das classes mais abastadas), 

lugares como Sandstone estavam possibilitando a proliferação de tais relações, que 

começaram a ser adotadas abertamente não apenas por hippies adeptos da liberdade 

sexual, mas também por setores da classe média nos anos 60 e 70, cujo número de 

praticantes passou de 500.000 para 14.000.000 no período251. Em maio de 1971, o jornal 

 
250 Cf. Documentário Sexo em 69: a revolução sexual americana (Sex in 69: the sexual revolution in 

america). Direção: Rob Epstein e Jeffrey Friedman, 2009, 01h01m. 
251 Cf. KIRKPATRICK, Rob. 1969, The Year Everything Changed. NY: Skyhorse Publishing, 2011, p. 

145; e Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, pp. 206-207. 
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The New York Times publicou, na capa do caderno “Food, Fashions, Family, 

Furnishings”, um artigo intitulado “Group Sex: Is it ‘Life Art’ or a Sign That Something 

is Wrong?”252. Embora o título soasse desabonador, o corpo do texto sentenciava que as 

convenções morais estavam mudando e se tornando mais liberais, tanto que para David 

Allyn: 

 

O artigo apresentava vários casais que insistiam nos benefícios estéticos 

e psicológicos da cópula coletiva. Alguns psiquiatras foram convidados 

para dar chancela com suas opiniões de “experts”. Hoje, o artigo serve 

como um artefato revelador, o resquício de um mundo diferente, 

quando certo segmento da classe média via o sexo grupal simplesmente 

como outro tipo de entretenimento, sem ter a menor vergonha de 

admitir253. 

 

Como já indicado, transformações das práticas sexuais sob uma perspectiva não 

“tradicional” também ganharam expressão em Hollywood nesse momento, podendo ser 

vislumbradas em A Última Sessão de Cinema (The Last Picture Show, 1971), de Peter 

Bogdanovich, que explora três casos de adultério sem que nenhum deles, no entendimento 

de Jody Pennington, tenha sido moralmente condenado pela obra254, ou Bob & Carol & 

Ted & Alice (1969), uma película de Paul Mazursky, e produzida pela Columbia Pictures, 

que retrata a história de dois casais de amigos íntimos de classe média que, além de 

praticarem sexo fora do casamento, decidem realizar o swing. Bob (Robert Culp) e Carol 

(Natalie Wood) iniciam o filme participando de um retiro tal como Sandstone, em que as 

pessoas são incitadas a expressar sentimentos e desejos ao invés de racionalizações. Após 

essa experiência marcante, o casal se compromete a ser sincero em seu relacionamento, 

externando tudo o que sentem um pelo outro. Conforme a trama avança, eles se deparam 

com situações de casos extraconjugais e buscam superar os sentimentos do ciúme, da 

possessão e da culpa, crendo não existir nada de imoral em sentir atração física e 

manifestá-la com outras pessoas fora do casamento, o que subtrai a conotação de adultério 

e de promiscuidade das telas. Posteriormente, quando os dois casais passam um final de 

 
252 Cf. NEMY, Enid. Group Sex: is it “Life Art” or a Sign That Something is Wrong?, The New York 

Times, NY: may 10, 1971. Disponível em: https://www.nytimes.com/1971/05/10/archives/group-sex-is-it-

life-art-or-a-sign-that-something-is-wrong.html Acesso em: 15 ago. 2020. 
253 ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 

2016, pp. 206-207. 
254 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 

2007, p. 154. 

https://www.nytimes.com/1971/05/10/archives/group-sex-is-it-life-art-or-a-sign-that-something-is-wrong.html
https://www.nytimes.com/1971/05/10/archives/group-sex-is-it-life-art-or-a-sign-that-something-is-wrong.html
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semana juntos num hotel, Alice (Dyan Cannon) toma ciência de que Ted (Elliott Gould) 

também tivera um affair, e a descoberta resulta numa gama de discussões em que todos 

acabam relatando a atração sexual que nutrem uns pelos outros, o que os leva a propor a 

realização do swing. Ao final, ainda que considerem ser tão somente um ato físico que 

deveria ser experimentado, os dois casais não conseguem levá-lo a um termo. Mesmo que 

frustrados, o filme lhes garante uma conclusão harmônica, com Bob, Carol, Ted e Alice 

partindo juntos e sorridentes seguidos por uma trilha sonora festiva e integradora255. O 

filme de Paul Mazursky elabora uma construção fílmica em que o par de casais é 

concebido como modelo familiar estadunidense adepto de práticas sexuais sob uma ótica 

contracultural, compondo um cenário favorável à experimentação e desculpabilização de 

atos que nos anos 80 serão alvo de críticas frontais por Vestida para Matar. 

 

 

 

 
255 A trilha sonora é: O Que o Mundo Precisa Agora (É Amor) - What the World Needs Now (is Love): “O 

que o mundo precisa agora é amor, doce amor. É a única coisa que tem pouco. Não, não somente para 

alguns, mas para todos. Oh, Senhor, não precisamos de outra montanha. Já há montanhas e encostas 

suficientes para escalar. Há oceanos e rios o suficiente para atravessar, o suficiente para durar até o fim dos 

tempos. O que o mundo precisa agora é amor, doce amor. Não, não apenas para alguns, mas para todos. 

Oh, Senhor, não precisamos de outro prado. Já existem campos de milho e de trigo o suficiente para crescer. 

Existem raios solares e lunares suficientes para brilhar. Oh, ouça Senhor, se Você quer saber, o que o mundo 

precisa agora é amor, doce amor. Tradução nossa. 
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Os dois planos são fundamentais para a composição do estado de espírito do filme 

de Brian de Palma, ajudando a conformar aquilo que Jeffrey Weeks, a partir de Stan 

Cohen, denominou como pânico moral. Weeks (assim como Philip Jenkins) chama a 

atenção para a importância do medo e da ansiedade como elementos catalisadores de 

mudanças da sociedade, o que ele definiu como pânicos morais, e tece ligações com a 

sexualidade, afirmando que alguns grupos sociais, comumente identificados como 

“imorais” ou “degenerados”, se tornariam pretextos para a canalização de ações políticas 

que pretendiam produzir mudanças na sociedade. Nos seus termos: 

 

O pânico moral cristaliza medos e ansiedades disseminados e 

normalmente lida com eles, não de forma a buscar as causas subjacentes 

dos problemas e as condições nas quais eles demonstram, mas 

deslocando-os, como “Demônios do Povo”, para um determinado grupo 

social (normalmente o “imoral” ou “degenerado”). A sexualidade tem 

tido centralidade particular em tais pânicos, e os sexualmente não 

ortodoxos (desviantes) tem sido os bodes expiatórios mais comuns256. 

 

O conceito ajuda a compreender a montagem de planos em close que, na primeira 

cartela, enfatiza uma lista de nomes de mulheres (tratando-se de doze garotas que Warry 

Lockman se relacionara sexualmente nas duas últimas semanas antes do seu diagnóstico, 

e que deveriam realizar o exame preventivo das DST’s), e depois destaca as possíveis 

 
256 WEEKS, Jeffrey. Sex, Politics and Society: the regulation of sexuality since 1800. 3rd ed. London: 

Routledge, 2012, p. 20. 
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doenças venéreas do amante de Kate (sífilis e gonorréia257), decupagem que designa uma 

relação imediata de causa e efeito entre sexo casual e extraconjugal com depravação e 

doenças sexualmente transmissíveis o que, em síntese, conceberá a morte de Kate como 

resultado da sua “promiscuidade”, donde o conceito recuperado por Weeks ajuda a lançar 

luzes. 

Com isso, Vestida para Matar redefine o que Peter Stearns e Alex Comfort 

denominavam de prática sexual recreativa (o sexo como possível fonte de prazer, sem 

uma finalidade reprodutiva258) como uma patologia com o DNA da revolução sexual. Sob 

essa perspectiva, é como se Dressed to Kill encenasse respostas imagéticas às diversas 

provocações lançadas ao American Way of Life pela contracultura, podendo aqui ser 

representadas por Bob & Carol & Ted & Alice, por John e Mary (que tornou possível 

testemunhar a evolução de um relacionamento harmonioso iniciado com sexo casual fora 

do casamento monogâmico), ou por Hair, que em 1979 exibia a canção Sodomy, cuja 

letra vocalizada desafiadoramente por um dos hippies entoava práticas sexuais como 

sodomia, felação, cunilíngua, pederastia, masturbação, assim como a orgia, e se 

questionava musicalmente quais seriam as razões que levavam estes termos a se tornarem 

repugnantes aos olhos da sociedade “decente”, personificada na cena por três “mulheres 

tradicionais” cavalgando pelo Central Park e que, escandalizadas e assustadas com a 

composição, fugiram a galope em suas montarias. 

Elizabeth também pode ser identificada como emblema das décadas de 60 e 70: 

uma mulher solteira, independente e com uma sexualidade desinibida, o que guarda 

afinidades com os movimentos feministas259. Mas esses elementos de uma sexualidade 

 
257 Digno de menção que a AIDS, a doença sexualmente transmissível que ocupou o centro das 

preocupações na década de 80 (e que a princípio esteve associada aos gays) será relatada pela primeira vez 

somente um ano após o lançamento do filme, em 1981. Cf. STEARNS, Peter N. História da Sexualidade. 

SP: Contexto, 2010, p. 264. 
258 Cf. STEARNS, Peter N. História da Sexualidade. SP: Contexto, 2010, p. 232; e Cf. COMFORT, Alex. 

The Joy of Sex: the timeless guide to lovemaking. The ultimate revised edition, NY: Crown Publishers, 

2008, s/p. 
259 Retomar os créditos iniciais dos atores no filme (Michael Caine, Angie Dickinson e Nancy Allen) torna 

possível arriscar uma interpretação sobre o destaque que lhes foi atribuído na abertura. Não é nada óbvia a 

escolha dos três como os protagonistas, ainda mais quando se nota que Kate sai de cena antes da metade do 

filme, após ser assassinada por Bobbi. É perceptível que o critério de seleção desses personagens como 

sendo os principais também não ocorreu seguindo uma ordem alfabética dos atores (Peter foi interpretado 

por Keith Gordon, e seu crédito só aparece depois do título, como coestrelando), e tampouco se deu pela 

ordem de aparição deles na história. O que poderia ser entendido como denominador comum é o fato de os 

três compartilharem algum tipo de comportamento ou sentimento na trama e, nesse sentido, torna-se mais 

compreensível o sistema relacional proposto, tendo em vista que é possível serem analisados como 

encarnações dos anos 60 e 70, contexto que a obra toma como ponto de partida (por isso a centralidade na 

apresentação) para ao longo da narrativa ir moralmente desqualificando-os. 
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aflorada não a condenaram à morte, destino ordinário, nos slasher movies, reservado às 

mulheres que apresentavam desejos fora da moralidade convencional, a exemplo de Kate. 

Ainda que Liz sobreviva no final da história, não chega a ocupar o estatuto das 

heroínas intituladas final girls, criaturas doces e virginais, representantes de um modelo 

tradicional “adequado” de feminilidade, e que usualmente são as responsáveis pela 

eliminação do assassino nos filmes de serial killer260. James Kendric postula que embora 

a final girl se assemelhe às suas amigas assassinadas no decorrer da trama pelo fato de 

ser jovem e saudável, difere delas por não ser codificada como sexual. Em vez disso, ela 

é explicitamente virginal, como no exemplo de Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) em 

Halloween, a Noite do Terror (Halloween, 1978), ou tem mais contenção sexual do que 

suas amigas, caso de Nancy Thompson (Heather Langenkamp) em A Hora do Pesadelo 

(1984)261. 

Quem exibe algum paradigma de “virtude” capaz de conter o psicopata e cumprir 

a função da final girl é Betty Luce, policial ligada a Marino, que desponta no último 

instante disparando e imobilizando o psiquiatra transexual antes que este executasse 

Elizabeth. Embora a policial não tenha destaque no longa-metragem e esteja distante de 

cumprir grande parte dos requisitos do gênero cinematográfico262, sua participação é 

fundamental ao garantir a preservação da vida da protagonista e por sua identificação com 

Marino, o que a remete à “nova direita” no sistema relacional proposto, tornando-a um 

misto de Anita Bryant (sem o cunho religioso) e Phyllis Schlafly, mulheres que ao longo 

dos anos 70 e 80 se lançaram em cruzadas contra os gays, as feministas, o divórcio, o 

aborto, e a favor da “decência”, da “família tradicional” e do “direito à vida”, dentre outras 

pautas conservadoras que iam de encontro aos temas identificados com a “nova 

esquerda”263, tornando possível defender que a legitimação ideológica da “nova direita” 

 
260 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 279-280. 
261 Cf. KENDRIC, James. Slasher Films and Gore in the 1980s. In: BENSHOFF, Harry (Ed.). A 

Companion to the Horror Film. Malden: Wiley Blackwell, 2014, p. 321. 
262 A final girl geralmente é introduzida no início da obra e costuma ser a única personagem em que 

características psicológicas são desenvolvidas em detalhe. Também costuma ser inteligente, observadora, 

equilibrada e tem por hábito ser a primeira pessoa a perceber que alguma coisa está errada e deduzir a 

extensão da ameaça a partir do conjunto de evidências que vão se acumulando. Em síntese, a final girl 

ocuparia uma posição privilegiada que estaria mais próxima à do espectador para compreender a totalidade 

dos fenômenos no decorrer da narrativa. Cf. CLOVER, Carol J. Her Body, Himself: gender in the slasher 

film. In: JANCOVICH, Mark (Ed.). Horror, the film reader. NY: Routledge, 2002, p. 79. 
263 Anita Bryant foi uma ex-cantora que se tornou uma ativista conservadora (organizadora da campanha 

Save Our Children), apoiando-se em fundamentos religiosos para fazer críticas ao movimento gay, o qual 

ela acreditava estar desvirtuando a juventude do país por meio de cooptação e do abuso de crianças. Já 
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derivou das agressivas campanhas antifeministas e “pró-família”, pautadas no ensino 

religioso nas escolas, contra o ERA (que foi derrotado em 1982), o aborto, a pornografia 

e o apoio governamental ao controle da natalidade para mulheres jovens e de baixa renda, 

temas que galvanizaram um número significativo de eleitores, fundos e recursos 

favoráveis a candidaturas políticas ligadas ao conservadorismo, e contra políticos 

associados ao liberalismo e ao feminismo264. É nesse contexto que o radialista 

conservador Rush Limbaugh cunhou a desdenhosa denominação Feminazi como forma 

de associar o feminismo ao nazismo, assim como o pastor fundamentalista Jerry Falwell 

passou a dar conotação negativa à Organização Nacional das Mulheres (NOW - National 

Organization of Women) ao denominá-la National Organization of Witches (Organização 

Nacional das Bruxas)265. 

Esse tipo de visão depreciativa dos feminismos marca o cinema oitentista no 

formato de um backlash antifeminista, moldando a indústria cinematográfica 

hollywoodiana e se transformando num fenômeno cultural. Susan Faludi afirma que, nos 

casos mais típicos, as mulheres enfrentavam outras mulheres e que a raiva destas diante 

das circunstâncias sociais teria sido esvaziada do seu aspecto político, substituído por uma 

depressão pessoal na qual suas vidas eram mostradas como um conto moral em que as 

“boas mães” vencem, e as mulheres independentes são punidas266, exibindo nas salas 

escuras a revolução sexual como um evento malfadado que lhes roubara o casamento e a 

maternidade, um tipo de narrativa em que donas de casa defendem suas famílias contra 

ataques predatórios de mulheres solteiras, repetindo-se como fórmula num conjunto de 

filmes da década como Laços de Ternura (Tears of Endearment, 1983), A Força do 

 
Phyllis Schlafly se notabilizou pela sua defesa da “família tradicional” e na confrontação aos movimentos 

feministas por meio de enfrentamento ao ERA (Equal Right Amendment): emendas de lei à Constituição 

cujos propósitos eram evitar discriminação e garantir igualdade de direitos com base na identidade de 

gênero. Com esse intuito, ela criou o grupo STOP ERA (acrônimo para Stop Taking Our Privileges). Cf. 

JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. NY: 

Oxford University Press, 2006, pp. 86-129; Cf. WILENTZ, Sean. The Age of Reagan: a history, 1974 - 

2008. NY: Harper Collins Publishers, 2008, pp. 89-94; e Cf. RAPF, Joanna E. 1980 - Movies and the New 

Woman. In: PRINCE, Stephen (Ed.). American Cinema of the 1980s: themes and variations. New Jersey: 

Rutgers University Press, 2007, p. 23. 
264 Cf. PETCHESKY, Rosalind Pollack. Antiabortion, Antifeminism, and the Rise of the New Right. 

Feminist Studies. v. 7, n.2, Summer, 1981, pp. 207-208; e Cf. RYAN, Michael and KELLNER, Douglas. 

Camera Politica: the politics and ideology of contemporary hollywood film. Bloomington: Indiana 

University Press, 1990, p. 137. 
265 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 277-278. 
266 Se nos “contos morais” dos anos 80 a “boa mãe” vence no final, torna-se mais compreensível a inversão 

valorativa sugerida anteriormente sobre a fábula da Cinderela, explicitando que não coube a Kate, a 

personificação ao avesso da “boa mãe”, ser feliz para sempre com o príncipe encantado que recuperou a 

sua luva no museu. 
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Carinho (Tender Mercies, 1983), Feitiço da Lua (Moonstruck, 1987) e Perigo na Noite 

(Someone to Watch Over Me, 1987)267. Inclusive, foi esse enunciado que se tornou o 

móvel do filme a obter a terceira maior bilheteria no ano de 1987: Atração Fatal (Fatal 

Attraction), cuja trama, financeiramente, superou blockbusters da estatura de Os 

Intocáveis, Três Solteirões e um Bebê, Máquina Mortífera, O Predador, Robocop e Dirty 

Dancing ao narrar a história de Dan Gallagher (Michael Douglas), um homem casado e 

pai de família que, após sua esposa viajar num final de semana, tem uma breve relação 

sexual extraconjugal com Alex (personagem de Glenn Close), uma mulher 

profissionalmente bem-sucedida, solteira e independente268. Consumado o affair, Alex 

não se conforma com o afastamento de Dan e passa a exibir comportamentos de uma 

mulher “histérica”, perseguindo-o e provocando graves ameaças à sua família, quando 

enfim será contida pela esposa protetora e dedicada ao lar, que executa Alex com um 

disparo fatal após ela invadir sua casa e a esfaquear. 

O fato de Liz ter sido poupada da morte na trama, independentemente de ter 

realizado práticas sexuais incompatíveis com a moralidade “tradicional”, lhe possibilitou 

funcionar como um signo de transição, operando uma mediação valorativa (e histórica) 

entre Kate e Betty Luce, as três personagens femininas da obra. Donna Penn aponta que, 

historicamente, a figura da prostituta servira como o símbolo da “devassidão” feminina. 

Mas, na segunda metade do século XX, o que se atestou foi um movimento de “cruzada 

moral” conduzida por “experts” e disseminadores de opinião269, que empreenderam 

esforços para demonizar as prostitutas, agora em associação com as lésbicas, como no 

filme Pelos Bairros do Vício (Walk on the Wild Side, 1962), posicionando-as como os 

agentes responsáveis pela “degenerescência” sexual das mulheres, que estavam sendo 

desviadas da felicidade monogâmica e heterossexual270. Contudo, é possível identificar 

um descolamento da personagem de Elizabeth desse novo modelo construído fazendo 

 
267 Cf. FALUDI, Susan. Backlash: the undeclared war against american women. In: ROSS, Steven J. (Ed.). 

Movies and American Society. Malden MA: Blackwell Publishing, 2002, pp. 315-318. 
268 Atração Fatal foi superado nas bilheterias de 1987 apenas por Um Tira da Pesada II e Platoon. Cf. 

Domestic Box Office for 1987. In: Box Office Mojo. Disponível em: 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=1987&p=.htm Acesso em: 20 ago. 2020. 
269 Howard Becker, ao discutir sobre cruzadas morais, afirma que as regras sociais são produtos da iniciativa 

de pessoas e grupos que poderiam ser definidas como empreendedores morais que acreditam ter uma missão 

sagrada, e operam com uma ética absoluta para corrigir um mundo visto como imperfeito, criando regras, 

unilateralmente, que julgam ser corretas e, se bem aplicadas, tendem a ser boas para todos. Cf. BECKER, 

Howard. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. RJ: Zahar, 2008, pp. 153-157. 
270 Cf. PENN, Donna. The Sexualized Woman: the lesbian, the prostitute and the containment of female 

sexuality in postwar America. In: REIS, Elizabeth (Ed.). American Sexual Histories. Massachussets: 

Blackwell Publisher, 2001, pp. 311-325. 

http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?yr=1987&p=.htm
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uma digressão à passagem em que ela organiza o programa com a agenciadora em seu 

apartamento e expressa alívio por não ter que fazer sexo com outra mulher. O que se nota 

é que Liz (assim como Julian, em Gigolô Americano) é uma profissional do sexo que 

manifesta uma posição desfavorável, até mesmo crítica, à prática sexual com indivíduos 

do mesmo “sexo”, terminando por desqualificar a sexualidade de um grupo social que 

obtivera visibilidade e representatividade nos anos 60 e 70, principalmente após a rebelião 

de Stonewall, em 1969271. Assim, a despeito da sua vida sexual pregressa reportá-la, em 

algum grau, a valores relativos à contracultura, a série de apuros, ansiedades e medos 

pelos quais ela passa serve como expiação que lhe renderá um desfecho com alguma 

redenção, o que em certa medida remete uma vez mais à obra A Divina Comédia, eis que 

Dante só alcançou as graças do paraíso após enfrentar as provações ao longo dos círculos 

do inferno e do purgatório. 

Perceptivelmente, Vestida para Matar faz um movimento narrativo circular que 

inicia e encerra com um pesadelo, configurando a noção de um ciclo. Intrigante que tanto 

no pesadelo de Kate, quanto no de Elizabeth, o chuveiro é parte integrante da cena. O que 

também é partilhado é o fato de que as duas sentem prazer ao longo do banho, sugerindo 

uma ligação das práticas sexuais com um espaço elaborado para a produção de higiene, e 

o desfecho do universo onírico de ambas é trágico (estupro de Kate e a morte de Liz). 

Assim, pesadelo, “sujeira”272, limpeza e prática sexual se entrelaçam e constroem uma 

alusão a respeito da sexualidade entre os anos 60/70 e 80 que parece fazer apelo a uma 

necessária reforma moral na qual o sexo, como sinônimo de “imundície”, deveria ser 

“higienizado”, metaforicamente revestindo-se em punição. 

A circularidade narrativa dos pesadelos também tem por característica o despertar 

das duas mulheres no mesmo espaço físico: o quarto de Kate, âmago onde as relações 

sexuais do casal “tradicional” são concebidas. Tanya Krzywinska, numa discussão que 

 
271 Stonewall Inn era um bar situado em Nova Iorque, ponto de encontro clandestino de todos os tipos de 

queers (gays, lésbicas, cross-dressers, drag-queens), e que se tornou o cenário de um confronto violento 

após uma repressiva batida policial na madrugada de 28 de junho de 1969, se constituindo como o marco 

de uma nova era que resultaria na fundação da GLF (Gay Liberation Front), organização que rapidamente 

se expandiu e ganhou contornos nacionais e internacionais. Embora fosse comum a atuação truculenta da 

polícia na região, alguns pesquisadores acreditam que uma das causas prováveis para o inesperado revide 

dos queers foi a raiva e a frustração pela morte da atriz e ícone gay Judy Garland no início daquela mesma 

semana. Cf. KIRKPATRICK, Rob. 1969, The Year Everything Changed. NY: Skyhorse Publishing, 

2011, pp. 105-108; e Cf. BENSHOFF, Harry & GRIFFIN, Sean. Queer Images: a history of gay and 

lesbian film in america. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers Inc., 2006, p. 130. 
272 Dirt, em inglês, possui tanto a conotação de sujeira, quanto de sexo, associado à “indecência”, à 

“safadeza”. 
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guarda semelhanças com a análise feita por Norbert Elias273, relembra que a prática sexual 

sancionada e legitimada (o “bom” sexo, em termos morais) foi confinada ao quarto 

marital, privada do olhar público274. Contudo, esse percurso fílmico é dialético e se 

esforça para evitar que o espectador retorne ao ponto de partida como uma espécie de 

tábula rasa, tal como começou, mas o arremessa às portas de uma mudança sociopolítica, 

ainda que incerta naquele contexto. O pesadelo final, assim, pode ser lido como um 

repositório das memórias experimentadas nos anos 60 e 70, elaboradas como um tipo de 

pânico moral, e o despertar assustado, aos berros e sem muitas referências espaço-

temporais de Liz ganharia o significado imediato do encerramento de um ciclo seguido 

de um futuro consecutivo ainda indefinido, mas já clamando a plenos pulmões por 

transformação. 

A partir daqui o acolhimento de Peter se torna um indicativo de que as 

experiências acumuladas pela contracultura, dentre elas, as sexuais, deveriam ser 

relegadas ao limbo histórico, já que o consolo oferecido pelo jovem significaria o prelúdio 

de uma provável nova era. Elizabeth ainda titubeia num primeiro momento assim que 

acorda do pesadelo, mas logo se entrega ao jovem, a quem ela havia dito se sentir segura 

quando acompanhada, e por quem é amparada pelo abraço. Peter Lehman apontou a 

existência de uma polarização nos filmes hollywoodianos, que ele denominou como 

dicotomia mãe/prostituta, cuja principal característica é das mulheres, frequentemente, 

serem apresentadas como boas mães e esposas responsáveis, ou como sexualmente 

independentes275. Essa antinomia resulta no fato de que se as mulheres não são mães e 

esposas virtuosas, mantidas em segurança sob a batuta de um homem provedor, elas 

normalmente são prostitutas, se não na sua profissão, em seu espírito. Já a mulher 

sexualizada é normalmente representada como perigosa para ela mesma e/ou para os 

 
273 Norbert Elias argumenta que o quarto de dormir se tornou uma das áreas mais “privadas” e “íntimas” da 

vida humana na modernidade, ao contrário do que ocorria na Idade Média, quando as relações sexuais 

tinham caráter público. Num dos costumes narrados pelo autor neste contexto, vê-se padrinhos 

recepcionarem os recém-casados ao leito nupcial e testemunharem ambos se “deitarem juntos” para que o 

matrimônio fosse oficialmente validado. Cf. ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador: uma história dos 

costumes. v. I. RJ: Zahar, 1990, pp. 164-177. 
274 Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the Cinema. London & New York: Wallflowers press, 2006, p. 

11. 
275 Mais especificamente no cinema dos anos 80, o modelo de boa mãe e esposa pode ser identificado de 

forma exemplar nos filmes Os Intocáveis (The Untouchables, 1987), que apresenta uma mãe totalmente 

servil ao seu marido para garantir a unidade da família, e em Rocky IV (Rocky IV, 1985), no qual Adrian, 

que inicialmente resiste à decisão do marido de lutar, acaba sucumbindo e apóia seu rigoroso regime de 

treinamento quando percebe a seriedade e a potencial ameaça ao provedor da família. Cf. HARWOOD, 

Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s hollywood cinema. London: Macmillan 

Press LTD, 1997, p. 108. 
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homens com quem se relaciona276. No filme A Marca da Pantera (Cat People, 1982), é 

possível capturar esse tipo de construção que ajuda a formatar uma relação antitética entre 

o sexo e o desejo feminino no deslindar dos anos 80. No curso da história, a personagem 

central (encenada por Nastassja Kinski) é assombrada por uma maldição hereditária que 

a faz se transformar em uma pantera e assassinar seus potenciais amantes todas as vezes 

que se excita. Como forma de contornar a maldição e manter uma vida “normal”, a 

protagonista evita se relacionar com os homens, tentando se preservar virgem, ao 

contrário do seu irmão, que apesar de ter herdado a mesma maldição familiar, não se 

furtava aos seus impulsos sexuais mesmo que estes redundassem na morte de suas 

parceiras. 

Esse arcabouço analítico abordado por Lehman ajuda a situar a trajetória narrativa 

de Kate, a “prostituta” que cumpriu a sina de um desfecho trágico por seu pronunciado 

comportamento sexual edificado como dissoluto. Já à Elizabeth, quem efetivamente 

exerceu o papel de garota de programa, coube redenção ao sujeitar-se aos cuidados de 

uma personagem masculina, ainda que esta fosse apenas um adolescente. 

Aliás, a seleção de um indivíduo jovem como protagonista se torna expressiva, 

dada a possibilidade de vincular simbolicamente a juventude à mudança e ao futuro. Não 

à toa que um dos mais icônicos textos concernentes à contracultura identifica o jovem 

como o ator central responsável pelas reviravoltas sociais nos anos 60: 

 

O conflito das gerações é uma das constantes óbvias da vida humana. 

(…) Para o bem ou para o mal, a maior parte do que atualmente ocorre 

de novo, desafiante e atraente, na política, na educação, nas artes e nas 

relações sociais (amor, corte, sentimental, família, comunidade) é 

criação de jovens que se mostram profundamente, até mesmo 

fanaticamente alienados da geração de seus pais, ou de pessoas que se 

dirigem primordialmente aos jovens. É entre a juventude que a crítica 

social significativa busca hoje uma audiência receptiva, à medida que, 

cada vez mais, cresce o consenso de que é aos jovens que compete agir, 

provocar acontecimentos, correr os riscos e, de forma geral, 

proporcionar os estímulos277. 

 

 
276 Cf. LEHMAN, Peter and LUHR, Willian. Thinking About Movies: watching, questioning, enjoying. 

3rd ed. Malden MA: Blackwell Publishing, 2008, p. 276. 
277 ROZAK, Theodore. A Contracultura: reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição juvenil. 

2.ed. RJ: Vozes, 1972, p. 15. 
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Isto posto, o protagonismo juvenil de Peter se torna tangível ao soar como 

“resposta à altura” à vanguarda apontada como força motriz da contracultura, recorte 

conjuntural contra o qual a película parece investir. E a solução revelada se constitui a 

partir de uma perspectiva definida aqui sob o epítome “nova direita”, cujo modelo de 

família referendado se oferece como “[...] um bastião da ordem, da estabilidade e da 

disciplina numa sociedade crescentemente decadente”278.  

Nessa mesma temática, a imagem da menina encarando Kate com uma expressão 

taciturna no elevador também ganha significado quando se percebe uma preocupação da 

“nova direita” com o impacto que as mudanças sociais percebidas nos anos 60 e 70 

poderiam provocar não só nos jovens, como também nas crianças279: 

 

De acordo com a visão midiática corrente oferecida durante o ano de 

1977, as crianças e os adolescentes eram perseguidos por redes de 

grupos sexuais, seduzidas por traficantes de drogas e enredadas por 

cultos demoníacos. Em cada um dos casos, a ameaça imaginada 

representou uma manifestação pervertida de algum tipo de liberdade 

pregada durante os anos 60, respectivamente libertação sexual, 

experimentação química e liberação espiritual. Em 1977, entretanto, 

cada uma delas parecia ter dado muito errado280. 

 

 
278 Cf. TRAUBE, Elizabeth G. Dreaming Identities: class, gender, and generation in 1980s hollywood 

movies. Oxford: Westview Press, 1992, p. 130. 
279 Jenkins destacou que a epidemia de sequestros e abusos das crianças divulgados pela mídia não se 

apresentava em dados estatísticos. O pânico só foi possível graças ao alarmismo gerado pelo efeito 

cumulativo de diversas histórias alimentadas sobre o risco sofrido pelas crianças. Jean-Claude Guillebaud, 

por sua vez, indica que teria havido um aumento estatístico no número de condenações por estupro e 

atentado ao pudor contra menores de idade entre os anos 80 e 90, tanto na Europa, quanto na América. 

Porém, isso não significava que essas sociedades se tornaram mais delinquentes, incestuosas e pedófilas. A 

seu ver, o aumento dos números da violência sexual contra as crianças não significava que os atos 

criminosos se multiplicaram, mas refletiria, em parte, uma mudança das sensibilidades e dos julgamentos 

sociais que se fazia sobre os fatos. Ou seja, não estavam ocorrendo mais atos violentos contra as crianças 

do que antes, mas uma mudança na percepção e no julgamento das pessoas sobre tais atos explicaria o 

aumento no número de condenações. Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties 

and the making of eighties america. NY: Oxford University Press, 2006, pp. 256-259; e Cf. 

GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: Bertrand, 1999, pp. 21-24. 
 O ano de 1977 foi um marco para o autor devido à existência do que ele chamou de movimentos sociais 

que passaram a combater o que consideravam ser problemas derivados dos anos 60, dentre os quais a 

permissividade sexual, o uso de drogas, os ganhos de direitos dos gays, as experimentações religiosas e as 

crescentes ameaças comunistas no exterior. Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the 

sixties and the making of eighties america. NY: Oxford University Press, 2006, p. 6. 
280 JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 129. 
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Assim, a imagem do encontro entre a menina de olhar reprovador e Kate enquanto 

esta tenta voltar ao apartamento do amante para reaver a aliança esquecida (mais um 

elemento figurativo da negligência com a família/matrimônio) é projetada como uma 

provável contraposição entre os valores representativos da contracultura e a “nova 

direita”, explorando o mantra da proteção às crianças, um dos principais vernizes 

discursivos para desdizer as heranças dos decênios 60 e 70: 

 

Quer se trate de drogas, sexualidade ou atividades de culto, grande parte 

da mudança cultural nos assuntos domésticos envolveu uma nova visão 

de ameaças (plausíveis ou não) contra as crianças. [...] No final da 

década [de 70], a retórica conservadora desafiou com êxito essa visão 

[liberal dos anos 60] enfatizando os perigos para as crianças, que por 

definição não podiam dar o consentimento informado. Essa retórica 

ressoou em uma audiência que se definiria amplamente liberal. No novo 

ambiente, as drogas foram atacadas com o argumento de que o pó de 

anjo (angel dust) prejudicou os jovens, o hedonismo sexual foi 

denunciado por causa dos perigos da pornografia e abuso infantis, e as 

excentricidades religiosas foram prejudiciais porque cultos mataram 

crianças281. 

 

Se, como exposto no capítulo anterior, os anos 60 foram marcados por uma 

apropriação da obra reichiana, que tecia críticas frontais ao exercício e manutenção da 

autoridade familiar sobre as crianças e adolescentes por artifício da repressão sexual, 

Vestida Para Matar gesta uma série de imagens que promovem modelos diversos de 

enxergar a sociedade estadunidense nos anos 80. 

Além da entrega à diligência de Peter no leito do cenário suburbano, 

restabelecendo idealisticamente o padrão da “família tradicional americana”, Elizabeth 

também parece ter tido sua sobrevivência garantida pela forma como lidou com o jovem, 

compondo uma “relação” baseada na ausência de desejo sexual282. 

 
 Pó de anjo era o nome dado à droga alucinógena PCP. 
281 JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 14 (interpolações nossas). 
282 Essa leitura da inexistência de interesse sexual entre Peter e Liz também foi partilhada por Barbara 

Creed, contrariando a tese sustentada pelo crítico Inácio Araújo, para quem o desejo sexual estava 

disseminado em toda parte, inclusive na suposta excitação que Peter sentia por Elizabeth. Cf. CREED, 

Barbara. Dark Desires: male masochism in the horror film. In: COHAN, Steven & HARK, Ina Rae (Ed.). 

Screening the Male: exploring masculinities in hollywood cinema. London: Routledge, 1993, p. 119; e Cf. 

ARAÚJO, Inácio. Erotismo Pulsante Move a Trama de Vestida para Matar, Folha de São Paulo, SP: 20 

jul. 2004. Ilustrada, Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1488161-critica-

erotismo-pulsante-move-a-trama-de-vestida-para-matar.shtml?origin=folha Acesso em: 14 abr. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1488161-critica-erotismo-pulsante-move-a-trama-de-vestida-para-matar.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/07/1488161-critica-erotismo-pulsante-move-a-trama-de-vestida-para-matar.shtml?origin=folha
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Nos momentos em que a dupla esteve reunida, as cenas mantiveram um tom 

majoritariamente pudico, como no primeiro instante em que estão juntos no apartamento 

da garota de programa depois de ela ter sofrido o ataque no metrô. Nessa sequência, 

quando ambos estão sós, poderia ter sido ensaiado algum flerte para criar o típico romance 

entre os protagonistas no cinema clássico hollywoodiano, que para David Bordwell 

geralmente apresenta uma estrutura causal dupla, com duas linhas de enredo, sendo uma 

delas reservada aos dilemas nos mais diversos campos (trabalho, guerra, competições 

esportivas etc.) e a outra voltada ao romance heterossexual283.  

Contudo, a conversa inicialmente é encaminhada para a morte de Kate, a quem 

ele afirma sentir falta, além de exprimir sentimentos de comiseração, o que esvaziou 

qualquer clima de sedução. Num segundo momento, como forma de amenizar o tom 

pesaroso do ambiente, a garota oferece refrigerante ao rapaz, um gesto que assevera a 

puerilidade da “relação”. Essa mesma sequência contém um recurso estético que reitera 

a ausência de insinuações sexuais: 

 

 

 

Se no decorrer do filme Liz emprega um figurino com apelo sexual para seduzir 

os clientes, o taxista e o psiquiatra assassino, nesse momento ela traja um pijama 

composto de listras verticais paralelas, com um caimento reto e solto no corpo, elidindo 

 
283 Cf. BORDWELL, David. O Cinema Clássico Hollywoodiano: normas e princípios narrativos. In: 

RAMOS, Fernão Pessoa (org.). Teoria Contemporânea do Cinema: documentário e narratividade 

ficcional. v. II. SP: Senac, 2004, p. 280. 



150 
 

toda a sua silhueta, o que visualmente fragiliza potenciais imagens de erotismo e 

sensualidade que poderiam deixar Peter sexualmente apetecido. Ao longo desse mesmo 

diálogo, eles conversam a respeito dos próximos passos para desvendar a identidade da 

assassina, e acabam tendo um desentendimento, o que a faz acusá-lo de ser apenas uma 

criança, nomeação que uma vez mais produz a sensação de inexistir atração sexual entre 

eles. No final da cena, ela entrega vários travesseiros para o jovem antes de lhe desejar 

boa noite e se retirar, indicando que ele dormiria ali no sofá enquanto ela iria para o seu 

quarto. Existe uma clara sinalização nessa ação, indicando declaradamente ao espectador 

uma separação física entre os corpos que não deixava muito espaço para supor a 

efetivação de algum potencial desejo sexual. 

Os dois se reúnem novamente no apartamento dela na sequência em que Peter 

exibe as gravações feitas na entrada do consultório de Robert, e novamente está ausente 

qualquer flerte com implicações sexuais. Eles apenas sentam-se, lado a lado, e observam 

as imagens em fast-forward até identificarem Bobbi. Um novo encontro do “casal” se dá 

no restaurante, quando Liz narra todo o procedimento cirúrgico de redesignação “sexual”. 

Nessa cena tampouco há indicações de interesse sexual, mesmo que a conversa gire em 

torno do tema de órgãos genitais. O interesse de Peter nos pormenores do procedimento 

aparenta ser exclusivamente de cunho didático e científico, como ele mesmo deixa 

escapar quando afirma que poderia mudar seu objeto de pesquisa, abandonando a 

construção do computador para criar uma “mulher artificial”. Ao fim do diálogo ocorre 

um breve momento em que poderia ser sinalizado algum indício de interesse 

afetivo/sexual, quando Peter aponta que precisava ir para casa e ela responde que sentiria 

sua falta por se sentir mais segura com a sua companhia. Mas, mesmo aqui, o convite 

feito por Peter é visto por ela como ideal para descansar e desanuviar o trauma recém-

experimentado, uma espécie de diálogo que se esforça em descaracterizar o tom sexual 

do encontro e minimizar potenciais ambiguidades. Tanto que, uma vez instalados na casa, 

já como parte do pesadelo, o rapaz fica isolado em seu quarto, novamente detido no 

projeto enquanto ela se delicia solitariamente no chuveiro. Porém, quando desperta, ela 

está dormindo, sozinha, no quarto de casal e somente após os gritos é que Peter aparece. 

Só então ocorre a concretização de um ato cercado do que se poderia qualificar como 

prática sexual, que é o abraço entre Liz e Peter. Contudo, é possível inferir que a ação não 

funciona como a consolidação do relacionamento afetivo ou de atração sexual entre a 

garota de programa e o jovem, mas como a reedição de um gesto simbólico: a remissão 
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de Elizabeth à “nova direita”, “grupo” ao qual Peter tem sido associado no sistema 

relacional. 

Robert Muchembled salientou que entre os jovens pós anos 70 se tornou muito 

mais comum e frequente a realização de práticas sexuais pré-conjugais, que não se 

limitavam mais a apenas carícias ousadas e masturbação284. Tal tendência de liberalização 

teria permanecido entre os anos 80 e 90 à medida que os adolescentes continuavam a ter 

suas primeiras atividades sexuais em idades cada vez menos avançadas, e o aumento de 

intervalo de tempo entre a estréia sexual e o casamento significava que os jovens faziam 

sexo com mais frequência e mais parceiros do que as gerações anteriores, provocando um 

aumento da gravidez na adolescência, o que passou a ser considerado um grande 

problema tanto por liberais, quanto por conservadores, embora cada um apresentasse 

propostas distintas para lidar com o dilema: enquanto o primeiro grupo defendia a 

contracepção, o segundo apoiava a abstinência sexual285. 

No exato ano de 1980, Ronald Reagan, então candidato à Casa Branca com forte 

lastro nas pautas conservadoras286 (e um dos grandes expoentes da “nova direita”), explora 

como um dos motes de campanha exatamente o tema da gravidez na adolescência. Eleito, 

o agora presidente aprova aquela que é considerada a primeira grande medida 

administrativa do seu governo, a criação da lei do AFLA (Adolescent Family Life Act) em 

1981, uma série de programas educacionais de promoção da abstinência sexual como 

resposta à demanda popular, que clamava por medidas de decréscimo das taxas de 

gravidez, bem como ao combate à disseminação das DST’s entre os adolescentes287. Além 

 
284 Cf. MUCHEMBLED, Robert. O Orgasmo e o Ocidente: uma história do prazer do século XVI a nossos 

dias. SP: Martins Fontes, 2007, p. 314. 
285 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westport: Connecticut, Praeger, 

2007, p. 99. 
286 Ronald Reagan explorou continuamente temas relacionados à sexualidade para se promover 

eleitoralmente. Em sua campanha para reeleição, ele defendeu na Associação Nacional dos Evangélicos 

(National Association of Evangelicals) que a América estava perdendo sua orientação religiosa e moral por 

culpa dos liberais, a quem acusava de tratarem a “promiscuidade” como aceitável e até elegante, ao 

contrário do que ele acreditava, pois entendia que o ato sexual era um meio pelo qual o marido e a mulher 

participavam, com Deus, da criação de outra vida humana. Para reforçar essa perspectiva e marcar posição 

contrária à liberdade reprodutiva defendida pelos liberais, Reagan e o partido republicano adotaram uma 

plataforma de oposição ao aborto e endossaram a legislação de maneira a deixar claro que as proteções da 

14ª Emenda da Constituição (direitos à vida, liberdade e propriedade) também se estendiam aos nascituros. 

Cf. D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 3rd 

ed. Chicago: University of Chicago Press, 2012, pp. 344-345; e Cf. UNITED STATES [CONSTITUTION]. 

Amendment 14: citizenship rights, 1868. Disponível em: 

https://www.usconstitution.net/xconst_Am14.html Acesso em: 29 jun. 2021. 
287 Cf. DUARTE, Larissa Costa. O Pornogate de Ronald Reagan: pornografia, minorias e políticas sexuais. 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis: 2013. ISSN 2179-510X. 

Disponível em:  

https://www.usconstitution.net/xconst_Am14.html
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disso, o governo reduziu drasticamente o financiamento em programas de planejamento 

familiar embasado na argumentação de que as pessoas deveriam ser capazes de refrear 

seus impulsos sexuais sem assistência artificial (pílula, camisinha, DIU e afins), tendo 

sido substituídos por campanhas de carestia sexual que tiveram apoio popular, inclusive 

com a manifestação de alguns jovens fazendo juramentos públicos288, pauta que perpassou 

seus dois mandatos, tanto que em 1987 ainda era possível detectá-la num pronunciamento 

realizado na faculdade de medicina da Filadélfia, quando Ronald Reagan manifestou 

expressamente uma posição relacionando a educação sexual com a instrução de elementos 

morais, apregoando a frugalidade sexual entre os jovens como a melhor resolução para o 

enfrentamento da AIDS: 

 

-Acho que este assunto em particular [educação sexual] deveria ser 

ensinado em conexão com valores – não simplesmente como um 

processo físico, mecânico. 

-Vamos ser honestos. A informação sobre a AIDS não pode ser o que 

alguns chamam de “valor neutro”. Afinal, quando se trata de prevenir a 

infecção, não é que a medicina e a moralidade ensinam as mesmas 

lições? 

-Acho que a abstinência está ausente em boa parte da educação. Uma 

das coisas que tem sido equivocada em nossa educação é que nenhum 

tipo de valor de certo ou errado está sendo ensinado no processo 

educativo. E eu penso que os jovens esperam ouvir dos adultos idéias 

do que é o certo e o errado289. 

 

É visível a associação erigida entre práticas sexuais direcionadas aos jovens 

(apontadas para o futuro) e uma moralidade conservadora, representada pelo presidente 

republicano Ronald Reagan em torno da abstinência sexual, revelando uma 

transformação na passagem do período contracultural aos anos 80, que no cinema 

hollywoodiano já se manifestava com voz própria e podia ser “ouvida” a partir do 

contraponto entre, de um lado, a iniciação sexual do adolescente apresentado no filme de 

1971 Houve uma Vez um Verão (Summer of 1942), cujo envolvimento com uma mulher 

mais velha determinou de forma especial e positiva sua forma de ver o mundo, tornando 

 
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1385063217_ARQUIVO_LarissaC

ostaDuarte.pdf Acesso em: 25 abr. 2020. 
288 Cf. STEARNS, Peter N. História da Sexualidade. SP: Contexto, 2010, p. 235. 
289 BOYD, Gerald. Reagan Urges Abstinence for Young to Avoid AIDS. The New York Times. NY: 02 

abr. 1987. Disponível em: https://www.nytimes.com/1987/04/02/us/reagan-urges-abstinence-for-young-to-

avoid-aids.html Acesso em: 14 abr. 2020 (interpolações nossas). 

http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1385063217_ARQUIVO_LarissaCostaDuarte.pdf
http://www.fg2013.wwc2017.eventos.dype.com.br/resources/anais/20/1385063217_ARQUIVO_LarissaCostaDuarte.pdf
https://www.nytimes.com/1987/04/02/us/reagan-urges-abstinence-for-young-to-avoid-aids.html
https://www.nytimes.com/1987/04/02/us/reagan-urges-abstinence-for-young-to-avoid-aids.html
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o ato sexual um fenômeno a ser celebrado290, e do outro, Peter, para quem a “relação” 

mantida com Elizabeth é marcada pela obliteração dos desejos sexuais, garantindo a 

sobrevivência de ambos. 

Esse diagnóstico ajuda a depreender dois discursos fílmicos diversos de 

adolescentes lidando com o sexo em conjunturas distintas, além de possibilitar o 

rastreamento de traços de persistência entre Vestida para Matar e outros slasher movies 

oitentistas, que para Christopher Sharrett recorriam aos assassinos seriais como recurso 

de policiamento da sexualidade dos jovens (que acabavam sendo executados quando 

estavam prestes a ter relações sexuais em desconformidade com a moralidade padrão291), 

permitindo uma vez mais apontar os contornos conservadores da película de Brian de 

Palma no instante em que Reagan estava “às portas” da Casa Branca292. 

Mas isso está longe de significar que a ascensão da “nova direita” já estava inscrita 

de antemão, sendo decorrência inexorável de uma “evolução” histórica etapista. É 

necessário afastar equivocadas suposições teleológicas e considerar a possibilidade de a 

obra ter capturado e reelaborado o estado de ânimo coletivo (e ao qual se entende estar 

em sintonia), e fornecido indícios para presumir que mudanças se anunciavam, ainda que 

indefinidas naquele exato momento da sua exibição293. 

 
290 O filme é apresentado sob a ótica de Hermie, um homem que relembra nostalgicamente o verão de 1942, 

quando tinha 15 anos de idade. No deslindar da trama, o adolescente nutre uma paixão platônica por 

Dorothy, uma mulher mais velha e casada, e passa a agir de forma prestativa para manter proximidade com 

ela. Ao final, ela se entrega ao jovem após descobrir que seu esposo morrera em combate na 2ª Guerra, 

experiência sexual que é retratada imageticamente de forma afetuosa, sensível e humanamente 

enriquecedora para o rapaz, ainda que ele nunca mais a tenha visto depois daquela noite. 
291 Cf. SHARRETT, Christopher. The Horror Film as Social Allegory (And How it Comes Undone). In: 

BENSHOFF, Harry (Ed.). A Companion to the Horror Film. Malden: Wiley Blackwell, 2014, p. 69. 
292 O tema da abstinência/virgindade de rapazes jovens também pode ser apreendido em uma série de 

produções hollywoodianas de comédia de baixo orçamento nos anos 80 ao estilo de Porky’s, A Casa do 

Amor e do Riso (Porky’s, 1981), O Último Americano Virgem (The Last American Virgin, 1982), Minha 

Professora de Francês (My Tutor, 1983), A Primeira Transa de um Nerd (Fraternity Vacations, 1985) ou 

Procura-se Rapaz Virgem (Once Bitten, 1985). Nestas obras, em contraste com os slasher movies, a 

virgindade/abstinência não é apresentada alegoricamente como uma virtude moral que mereceria ser 

preservada pelos rapazes, mas um “problema” a ser equacionado. Mesmo assim, a estrutura narrativa na 

qual os protagonistas se envolvem com o sexo está distante de traduzir elementos de desenvolvimento 

humano identificáveis nos anos 60 e 70, como em Houve uma Vez um Verão. Ela opera basicamente a partir 

de um formato pragmático: fazer sexo para “tornar-se homem” e popular. Essa dualidade de visões 

oitentistas das práticas sexuais entre os slasher movies e os filmes de comédia adolescente se mostra um 

campo fértil para discussões e merecerá maior detalhamento numa futura pesquisa que pretendo desdobrar 

a partir desta tese. 
293 Vestida para Matar foi lançado em 25 de julho de 1980, e Reagan só foi eleito em 4 de novembro do 

mesmo ano. Também é possível compreender o estado de ânimo coletivo do período através da Revista 

Time de abril de 1984, que sentenciava o fim da revolução sexual ao estampar em sua capa o título Sex in 

the 80s: the revolution is over (ver ANEXO A), e ao longo do corpo da reportagem há uma série de 

considerações sobre o suposto cansaço e desilusão dos entusiastas da revolução sexual com os 
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Aliás, foi nesse período, mais precisamente um ano antes, em julho de 1979, que 

o então presidente Jimmy Carter fez um pronunciamento televisivo que ficou 

pejorativamente conhecido como “malaise” speech, uma espécie de denúncia à perda do 

espírito comunitário dos Estados Unidos, que passara a ser dominado pela ganância e por 

valores materiais, como percebido em Gigolô Americano294. Todavia, não teriam sido as 

palavras que a população estava preparada para ouvir naquele momento e, ao invés de 

inspirar o país, provocou um sentimento de depressão e uma sensação de que o governo 

estava abdicando do seu papel de liderança e culpando as pessoas por seus problemas e 

aflições295. Para Philip Jenkins, Jimmy Carter teria despertado duas sensações que seus 

compatriotas não estavam habituados a sentir: insegurança e insignificância296. Teria sido 

exatamente Ronald Reagan quem conseguira captar o humor nacional e celebrar o auto-

interesse como uma virtude, ecoando Milton Friedman e Friedrich Hayek, para quem a 

perseguição de benefícios pessoais estaria na fundação da prosperidade da América297.  

É a respeito desse cenário socioeconômico que o próximo capítulo versará para 

avançar outro olhar sobre as práticas sexuais fílmicas construídas nos anos 80. 

 

 

 

 

 

 
desdobramentos da mesma, levando o articulista a afirmar que muitos deles estavam redescobrindo a 

importância dos valores tradicionais da fidelidade, da obrigação e do casamento. Cf. HUTCHINSON, 

Colin. Reaganism, Thatcherism and the Social Novel. NY: Palgrave, 2008, p. 15; Cf. Vestida para 

Matar release info. Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0080661/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt 

Acesso em: 01 mai. 2020; e Cf. LEO, John. The Revolution is Over: in the ‘80s, caution and commitment 

are the watchwords. Time. v. 123, n. 15, pp. 74-84, 09 abr. 1984, Disponível em: 

https://time.com/vault/issue/1984-04-09/page/74/ Acesso em: 01 fev. 2021. 
294 O “malaise” speech está reproduzido e traduzido integralmente no ANEXO F. 
295 Cf. KLEINKNECHT, William. The Man Who Sold the World: ronald reagan and the betrayal of main 

street america. NY: Nation Books, 2009, p. XXII; e Cf. WILENTZ, Sean. The Age of Reagan: a history, 

1974 - 2008. NY: Harper Collins Publishers, 2008, p. 98. 
296 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 155-156. 
297 Cf. KLEINKNECHT, William. The Man Who Sold the World: ronald reagan and the betrayal of main 

street america. NY: Nation Books, 2009, p. XXII. 

https://www.imdb.com/title/tt0080661/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt
https://time.com/vault/issue/1984-04-09/page/74/
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3. 9½ SEMANAS DE AMOR: SEXO NEOLIBERAL SOB OS HOLOFOTES  

 

A narrativa parte de uma tomada do céu completamente azul, com a câmera 

fazendo um movimento panorâmico descendente que passa a enquadrar uma edificação 

num plano aberto e permite perceber uma pessoa caminhando, ainda indiscernível. Há 

um corte e uma mudança para um plano mais fechado que identifica a personagem de 

Kim Basinger, Elizabeth, indo na direção da câmera por uma das pontes que liga a cidade 

de Nova Iorque, seguido por um enquadramento dos seus pés caminhando com passos 

firmes e determinados. A seguir, uma série de planos vai registrando seu percurso por 

ruas movimentadas de um universo citadino, e um deles é bastante significativo: 

 

 

 

A opção pelas tomadas da personagem irreconhecível em sua primeira aparição, 

e depois imiscuída em uma multidão no quadro acima, suscita, de partida, uma entidade 

quase indistinguível, caracterizando um indivíduo ordinário, categorização esta que é 

reforçada pelas imagens imediatamente anteriores e seguintes, em que eventos “triviais” 

se desdobram à sua volta, com transeuntes praticando jogging e pessoas em situação de 

rua dormindo nas calçadas. Diferentemente da abertura de Gigolô Americano, na qual 

Julian é apresentado num formato superlativo, alardeando bens materiais como ternos 

caros comprados em lojas de grife ou um Mercedes-Benz conversível, e com uma 

decupagem organizada a partir do registro detalhado de cada gesto executado, o que o 

coloca no centro das atenções, aqui Elizabeth se desloca a pé, portando vestes simples e 

casuais, como tênis, jeans e casaco, e em algumas dessas cenas iniciais a câmera chega a 
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abandoná-la para observar situações aleatórias e comezinhas, como no instante em que 

um cachorro de estimação ensaia fazer suas necessidades fisiológicas enquanto sua dona 

o aguarda, ou quando homens limpam espelhos de para-brisas e retrovisores de 

automóveis em semáforos, uma escolha deliberada de edição dos planos que desloca 

temporariamente a personagem do centro dos holofotes e estimula a percepção de que ela 

é parte integrante de um universo social que não se reduz à sua existência, o que também 

contribui para a produção conceitual de uma sociedade coesa, em que a diversidade 

retratada convive harmonicamente. A obsessão na caracterização quase “mítica” do 

gigolô narcisista, com todo o seu glamour e ostentação, cede a vez a um modelo de 

etnografia na vida cotidiana, que disseca as experiências prosaicas do dia a dia de uma 

pessoa usual. 

Já a forma como ela caminha é segura e sua postura denota confiança, com a 

cabeça erguida e em boa parte sorridente, independente dos incidentes que a cercam no 

trajeto. Além disso, ela também é apresentada como uma mulher atraente, que provoca 

flertes com aparente conotação sexual de um caminhoneiro que passa por uma poça 

d’água, e de trabalhadores de coleta de lixo quando está chegando ao seu local de trabalho, 

a galeria de artes Spring Street. 

O conjunto inicial de planos serve para caracterizar a rotina de mais um dia de 

trabalho de uma criatura comum, que se torna uma imagem de referência para corporificar 

aquela coletividade específica. Nada avançado até aqui tem a “grandiosidade” percebida 

nas cenas iniciais de Gigolô Americano. Todo o inventário de situações apresentadas 

constrói um cotidiano frívolo, o qual a personagem lida positivamente com as 

adversidades. E essa sensação de brandura é consideravelmente potencializada por uma 

trilha sonora que incita otimismo no devir tanto pela sua melodia agitada, quanto por sua 

letra: 

 

O Melhor Ainda Está por Vir (The Best Is Yet To Come) 

Quando o amor está sem rumo, não há nada que você possa fazer a 

respeito. Mas quem pode dizer que eu não estarei melhor sem ele? Eu 

poderia estar desanimado, mas não espere isso de mim. Existe um 

mundo, e eu quero saber tudo sobre ele. Você pode dizer que eu sou 

apenas um sonhador. Eu sempre fui um otimista. Eu não consigo deixar 

de sentir, que o melhor ainda está por vir. Chega um momento em que 

não há nada que você possa fazer para impedir. O agora me pertence, e 

eu vou fazer dele o melhor momento. Não prenda a respiração, se você 
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está esperando por mim. O hoje é apenas a história do amanhã. Você 

pode dizer que eu sou apenas um tolo. Bom, talvez seja verdade. Mas, 

eu não tenho medo de abandonar. Não há nada que você possa fazer a 

respeito. Eu sei o que irá dizer, que não estarei melhor fora disto. Eu 

vou tirar meu coração desta história. Eu fiz uma promessa de ser bom 

para mim mesmo. O melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por 

vir. [tradução nossa] 

 

Existe certo sentimento pueril, reconhecido pelo próprio eu lírico, que afirma 

poder estar sendo tolo, mas que a despeito de todas as agruras dos relacionamentos 

frustrados anteriores, sempre se manteria otimista e não temeria seguir adiante, pois o 

melhor ainda estaria por vir. 

O encerramento da canção marca o final da abertura, e o que se segue é a 

apresentação “oficial” das personagens. A princípio é introduzida Elizabeth, que lida com 

o universo das artes, organizando com Molly, sua amiga, uma festa que irá reunir pintores, 

críticos e clientes. Ao fazer a lista dos itens básicos para o evento festivo, como azeitonas, 

bolachas e margarina, Molly cita jocosamente a necessidade de preservativos masculinos 

com textura, arrancando um comentário com ares de reprimenda de Elizabeth, afirmando 

que ela não poderia falar sobre essas coisas, pois “ele” seria acanhado298. As imagens 

seguintes reforçam a contextualização do universo fílmico, explorando a imagem de 

diversas pessoas e costumes orientais, o que serve para identificar o bairro de Chinatown, 

em Manhattam, NY. Num estabelecimento comercial, as duas amigas analisam os 

ingredientes necessários para preparar o jantar e Elizabeth é novamente cortejada (o que 

ratifica a atração que ela exerce sobre os homens), dessa vez por um cliente que se 

aproxima por trás e faz observações despretensiosas a respeito da especiaria que elas 

planejavam comprar. Elizabeth se vira na sua direção, encara-o rapidamente, e responde 

aos comentários com sarcasmo, arrancando risos tanto de Molly, quanto do próprio 

desconhecido, que se sente desconfortável e se retira. Ela não percebe que o estranho se 

afasta e é substituído imediatamente pela presença de outro homem, a personagem de 

Mickey Rourke, John. Quando Elizabeth se volta novamente na direção contrária, depara-

se com John sorrindo, o que a deixa aturdida. Eles se encaram por poucos segundos e ela 

não consegue sustentar aquele flerte, voltando-se para o outro lado, desnorteada, até que 

decide novamente se virar e notar que ele já não se encontrava no recinto, tendo sumido 

 
298 Trata-se de Michael, um dos convidados da festa, e que aparentemente Elizabeth apresentaria para Molly 

numa espécie de encontro às escuras. 
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misteriosamente tal como surgiu. Se até ali ela demonstrara saber lidar com a presença e 

as investidas masculinas, nesse brevíssimo encontro ela perde o controle das emoções, 

ficando atordoada com o charme daquele homem misterioso. Após as compras, enquanto 

tenta pegar um táxi com sua amiga, ela identifica John dentro de um estabelecimento, 

conversando com um homem oriental, e não consegue desviar a sua atenção daquela 

imagem, voltando-se repetidas vezes na sua direção, magnetizada, sem conseguir proferir 

uma palavra. 

Já em sua residência, enquanto prepara o jantar festivo, Molly, que assiste 

entretida uma soap opera na televisão exibindo um casal trocando carícias, faz mais um 

comentário jocoso com cunho sexual, pedindo para que o ator do programa tirasse logo a 

camisa, pois ela não disporia de muito tempo para ficar assistindo àquilo. Elizabeth então 

comenta que não desejaria mais fazer eventos como aquele, dando a entender que seriam 

trabalhosos, o que é refutado pela amiga, que acreditava que ela deveria se relacionar 

novamente, oferecendo pistas de que estava sozinha há algum tempo. O diálogo ocorre 

da seguinte forma: 

 

Elizabeth:  – Nunca mais vai me convencer a dar um jantar. 

Molly:       – Mostra que você está se abrindo mais. 

Elizabeth:  – Estou bem. 

Molly:        – Logo vai anunciar nos classificados que pedem companhia: 

Linda. Não, mulher branca, divorciada, loura, alta, linda e 

esguia. Inteligente, culta, tem vibrador próprio. 

 

Nesse instante, Elizabeth fita-a e demonstra um ar de perplexidade com o 

comentário sobre o vibrador. Ao perceber a surpresa dela, Molly tece uma fala irônica: 

 

Molly:        – Ah Lizzy, sei que não tem essas coisas. Vous? Ah, não. 

Elizabeth: – Você é a mais grossa, mais tarada, ninfomaníaca, 

nauseante... 

Molly:        – Ah, meu Deus, ah, Michael, oh, ah, oh... 

 

E a amiga, debochadamente, passa a gemer e simular um orgasmo. 
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A partir desse apanhado de sequências já é possível esboçar os principais atributos 

das personagens centrais. Elizabeth é construída como uma mulher simples e ao mesmo 

tempo atraente e segura e, associado a isso, com traços pudicos e certo recato. Essa 

caracterização de viés moral é organizada insidiosamente por oposição à sua amiga Molly 

que, feita as devidas ressalvas, cumpre um papel simbólico equivalente aos de Kate e 

Elizabeth em Vestida para Matar, vistos como representativos dos grupos feministas dos 

anos 60 e 70. Fundamentado nessa apreciação, estabelecer-se-á os primeiros esboços de 

um sistema relacional no qual Molly será vinculada a este mesmo fenômeno político e 

histórico ao propalar uma sexualidade mais aflorada, desinibida e emancipada, com 

comentários provocativos a respeito do vibrador e preservativos, que geram incômodo 

em Lizzy, o que a seu ver tornava Molly uma “pessoa grossa, tarada, ninfomaníaca e 

nauseante”, uma miscelânea de adjetivações com evidente conotação valorativa, que 

torna desejos e interesses sexuais mais anunciados em características moralmente 

reprováveis299. 

Já a atração física bem como o tom pudico da protagonista são reafirmados na 

sequência em que o jantar festivo se desdobra. Enquanto Molly tenta chamar a atenção 

de Michael oferecendo-lhe vinho, ele praticamente a ignora sem conseguir desviar os 

olhos da desatenta Lizzy, o que é percebido somente pela amiga, que se sente incomodada 

com as atitudes de desinteresse dele. Em seguida, Elizabeth pede a atenção de todos para 

contar a história de um artista. Nesse momento, Sinclair, um crítico de arte, pede para que 

os convidados dêem atenção a ela. Ao perceber que a mulher estava ficando ruborizada 

ao longo do relato, ele alerta que a história provavelmente teria algum evento contendo 

violência ou nudez. Quando ela começa a discorrer sobre um pintor que fazia retratos 

anais, cabe a Sinclair terminar a história, narrando as peripécias do artista que tinha o 

hábito de abaixar as calças, ajeitar o pincel entre as nádegas e pintar. Lizzy, por sua vez, 

ri com as mãos no rosto, corada, demonstrando seu constrangimento pudico. Esse 

conjunto de propriedades acaba por recapitular e reelaborar alguns traços característicos 

das personagens femininas dos anos 50 intituladas loiras estonteantes (blonde bombshell), 

 
299 Efetivamente, a caracterização sexualizada de Molly já começa a ser operacionalizada desde a sua 

primeira e brevíssima aparição, quando Elizabeth, após a confirmação da presença de um crítico de arte na 

festa que elas estavam organizando, comenta com seu chefe que o evento já contava com a presença de um 

crítico, dois clientes e três pintores, e este responde, com um tom jocoso, que elas deveriam convidar mais 

três clientes e que Molly deveria ficar na sala dos fundos, pois ela sabia muito bem como “fazer negócios”, 

uma alusão a um manifesto interesse da amiga por sexo que poderia “ajudar” nos negócios, comentário que 

ela retribui com ares de deboche, enquanto Elizabeth sorri. 
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como Marilyn Monroe, Jayne Mansfield e Mamie Van Doren, figuras femininas 

curvilíneas e sedutoras que, em vez de exibirem a sexualidade ameaçadora das suas 

contemporâneas femme fatales do final da década de 40, detinham uma provocante 

ingenuidade que lhes impedia de ter consciência plena do quão sexy eram e, não obstante 

as incessantes e vigorosas investidas dos homens, pareciam desatentas a tais avanços300. 

Essa aparente reapropriação de uma convenção cinematográfica relativamente bem 

estabelecida promove uma dupla função, que se encaminha na mesma direção: o 

delineamento de certas faculdades da personagem (a ingenuidade somada à sensualidade) 

e a remissão figurativa a um contexto específico (período pós-guerra). 

Por outro lado, John é construído principalmente como um homem misterioso, 

que surge e desaparece enigmaticamente, atributo que inclusive é reforçado pela opção 

do cenário, posto que o mercado no qual o protagonista emerge é um estabelecimento no 

bairro de Chinatown, reportando ao oriente asiático, um universo cultural largamente 

trabalhado pela cinematografia hollywoodiana, e o qual, segundo Harry Benshoff, tinha 

como um dos pilares representacionais o mistério, propriedade que deu origem a duas 

personagens populares no cinema clássico: o Dr. Fu Manchu e Charlie Chan, que seriam 

figuras asiáticas com intelectos superiores, mas potencialmente indignos de confiança por 

conta dos seus comportamentos misteriosos301. Esse presumível efeito mobilizado pela 

obra ao introduzir John naquele ambiente se mantém assim que ele desponta na sequência 

pós jantar festivo, circulando por uma feira livre ao som de uma banda de reggae até 

perceber a presença de Lizzy, que se encanta com um antigo, porém dispendioso, xale 

francês, o que a demove da compra. Ele continua observando-a a distância quando ela se 

interessa por uma galinha de brinquedo, até que decide abordá-la inesperadamente, 

causando uma vez mais a sensação de atordoamento com seu charme enigmático. Após 

 
300 Grosso modo, a femme fatale era uma personagem feminina típica dos filmes noir, que em vez de ser 

uma criatura passiva, costumava ser uma predadora sedutora, autônoma e ardilosa, exercendo, via de regra, 

um tipo de fascinação que a tornava perigosa ao exibir uma agressividade sexual capaz de atrair os homens 

para a sua esfera de influência com vistas a atender seus próprios interesses, podendo tanto facilmente se 

casar com eles, quanto matá-los. Cf. BARSAM, Richard & MONAHAM, Dave. Looking at Movies: an 

introduction to film. 5th ed. NY: Norton & Company Inc., 2018, pp. 95-96; Cf. BENSHOFF, Harry M. and 

GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: 

Wiley-Blackwell. 2004, pp. 222-223; e Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American 

Film. Westport: Connecticut, Praeger, 2007, p. 95. 
301 Charlie Chan era um detetive sino-americano, membro da força policial Honolulu, que resolvia 

assassinatos e outros crimes através de um raciocínio dedutivo brilhante, tal como Sherlock Holmes. Já o 

Dr. Fu Manchu incorporava um gênio do mal, que usava “truques” orientais para tentar conquistar o mundo 

através de conspirações e torturas. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: 

representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 119-121. 
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almoçarem numa cantina italiana, John presenteia Elizabeth com o xale que ela tinha 

apreciado na feira e a leva para uma embarcação no cais que pertenceria a um amigo. 

Enquanto ela analisa o interior do lugar, John prepara a cama de casal, estendendo um 

lençol branco, e coloca uma trilha sonora de Billie Holiday, criando um cenário 

insinuante. Elizabeth testemunha toda aquela preparação com desconfiança e questiona 

de onde vinha aquela certeza do que poderia acontecer ali. Em seguida, ela tenta extrair 

informações daquele homem inescrutável e o diálogo fornece pistas relevantes: 

 

Elizabeth: – O que você faz? 

John:        – Eu compro e vendo dinheiro. Há quem chame de arbítrio 

de câmbio. 

Elizabeth: – E como você chama? 

John:         – De um meio de vida. 

Elizabeth: – Você dorme com um telefone embaixo do travesseiro? 

John:         – Não durmo, não. Eu dormia. Agora não preciso mais. 

Elizabeth: – Mas seu ramo é muito arriscado, não? 

John:        – Bom, nem tão arriscado quanto você vir aqui. Aqui, onde 

não há vizinhos em volta e nós mal nos conhecemos. Eu 

não a conheço. Você nada sabe de mim. Quer dizer, não 

tem táxi esperando na esquina. Não tem telefone público 

lá fora. Não tem ninguém para ouvir você, se gritar. Só 

você e eu. 

Elizabeth: – Não estou gostando mais. Quero ir para casa. 

John:         – É brincadeira. 

Elizabeth: – Agora! 

 

A sequência encerra com uma série de gestos aflitivos de Lizzy demonstrando sua 

angústia por estar ali, vulnerável, diante de um desconhecido num ambiente de 

isolamento, apartada de qualquer tipo de proteção. A conjunção desses fatores suscita um 

fecundo diálogo com o contexto socioeconômico no qual a obra foi produzida. Um 

indivíduo misterioso, ligado ao capital financeiro e que incitou um sentimento de 

vulnerabilidade, nesse período histórico, pode ser implicado a uma questão mais ampla: 

a redução do chamado Estado de bem-estar social e a irrupção das políticas 

implementadas sob a égide do neoliberalismo. Mas, antes de situar as personagens dentro 
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da narrativa, seria apropriado detalhar alguns elementos do que se entende pelo 

fenômeno. 

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o neoliberalismo, tal como formulado 

por Daniel Stedman Jones, não traduz uma unidade de pensamento, mas abrange uma 

multiplicidade de intelectuais e idéias fugidias, polimórficas e até mesmo contraditórias. 

O autor apresenta as obras The Open Society, de Karl Popper, Bureaucracy, de Ludwig 

Von Mises e The Road to Serfdom, de Friedrich Hayek, de forma a destacar como noções 

em comum (a exemplo da liberdade individual ou do papel do Estado na economia e na 

segurança) muitas vezes estavam em desacordo ou até mesmo em um profundo conflito. 

Ou seja, o neoliberalismo nunca teria representado uma visão simples, livre de 

questionamentos ou disputas302. Além disso, o neoliberalismo estava distante de ser uma 

predestinada revolução do “livre mercado”, pois, segundo Jamie Peck, sua efetivação 

parecia pouco provável à época, tendo sido um processo aberto e contraditório produzido 

e conduzido por diversos atores e instituições, e que ainda continua em curso nas mais 

variadas formas e discursos303. 

O termo, empregado pioneiramente por Alexander Rüstow, passou a ser adotado 

a partir do colóquio Walter Lippmann, realizado na capital francesa em 1938, onde se 

reuniram diversos intelectuais como Karl Popper, Ludwig Von Mises, Wilhelm Röpke, 

Raymond Aron e Friedrich Hayek, que buscavam reformular a teoria do liberalismo 

clássico por acreditarem que ela estava sob suspeição, e até mesmo sendo ameaçada após 

o crash da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929. Nas décadas seguintes, o centro de 

gravidade da intelligentsia neoliberal, até então concentrada majoritariamente na Europa, 

passou a migrar para os Estados Unidos, especialmente para a Escola de Chicago, onde 

Milton Friedman se tornou um incansável propagador dos fundamentos teóricos sobre 

liberdade individual, liberdade do mercado e desregulamentação304. 

 
302 Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal 

politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p, 
303 Cf. PECK, Jamie. Constructions of Neoliberal Reason. NY: Oxford University Press, 2010, pp. XI-

XIV. 
304 Ao recuperar elementos sobre a implementação do neoliberalismo, nota-se que não foi um processo 

indiscutivelmente guiado por um caminho de liberalização dos mercados e de convergência competitiva tal 

como apontado pela teoria, mas seguido por esforços repetidos e muitas vezes mal-sucedidos de construção 

e reparação de falhas do mercado. Assim, o fenômeno processual de neoliberalização pode ser considerado 

não como a antítese da regulamentação, mas uma forma autocontraditória de regulamentação que se nega 

enquanto tal (a self-contradictory form of regulation-in denial). Naomi Klein, a seu modo, também propõe 

uma discussão no sentido de apontar contradições entre a teoria e a prática neoliberal, e estabelece que as 

tentativas de libertação do mercado das interferências do Estado resultaram numa aliança determinante e 
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Desde os períodos pós-crise de 1929 e Segunda Guerra Mundial, até o final da 

década de 1970, prevalecera o New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt (1933 

- 1945), tendo como um dos princípios básicos a teoria keynesiana de intervenção política 

na economia, que defendia modelos de Estado operando por meio de investimentos e 

endividamentos para redistribuição da renda e a promoção do bem-estar com vistas a 

amenizar as desigualdades sociais, garantir a ordem e promover o crescimento 

econômico305. Na definição de David Harvey: 

 

O que todas essas várias formas de Estado [socialdemocratas, 

democrata-cristãos e dirigistas que emergiram depois da Segunda 

Guerra Mundial na Europa e nos Estados Unidos] tinham em comum 

era a aceitação de que o Estado deveria concentrar-se no pleno 

emprego, no crescimento econômico e no bem estar de seus cidadãos, 

e de que o poder do Estado deveria ser livremente distribuído ao lado 

dos processos de mercado - ou, se necessário, intervindo ou mesmo 

substituindo tais processos - para alcançar esses fins, e políticas fiscais 

e monetárias em geral caracterizadas como "keynesianas" foram 

implantadas extensamente para suavizar os ciclos de negócio e 

assegurar um nível de emprego razoavelmente pleno. Um 

"compromisso de classe" entre o capital e o trabalho foi advogado 

geralmente como o principal garantidor da paz e da tranquilidade 

domésticas. Os Estados intervieram ativamente na política industrial e 

passaram a estabelecer padrões para o salário social, construindo uma 

variedade de sistemas de bem-estar (cuidados de saúde, instrução etc.). 

[...] Nos países capitalistas avançados, a política redistributiva 

(incluindo algum grau de integração política do poder sindical da classe 

trabalhadora e apoio à negociação coletiva), os controles sobre a livre 

mobilidade do capital (algum grau de repressão financeira 

particularmente por meio de controle do capital), a ampliação dos 

gastos públicos e a criação do Estado de bem-estar social, as 

intervenções ativas do Estado na economia, e algum grau de 

planejamento do desenvolvimento caminharam lado a lado com taxas 

de crescimento relativamente elevadas. O ciclo de negócios foi 

controlado com sucesso mediante a aplicação de políticas fiscais e 

monetárias keynesianas. Promoveu-se uma economia social e moral 

 
poderosa entre algumas poucas corporações de grande porte e uma camada de políticos muito ricos, e que 

longe de libertar os mercados da tutela do Estado, como discursivamente apregoado, essas elites político-

corporativas tentavam assegurar o direito de concentrar valiosos recursos que antes estavam sob o domínio 

do poder público. Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of 

neoliberal politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p; Cf. PECK, Jamie. Constructions of 

Neoliberal Reason. NY: Oxford University Press, 2010, p. XIII; e Cf. KLEIN, Naomi. A Doutrina do 

Choque: a ascensão do capitalismo de desastre. RJ: Nova Fronteira, 2007, pp. 24-25. 
305 Cf. ROCHA, André (org.). Marilena Chauí: a ideologia da competência. v. 3, SP: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí), pp. 86-87; e Cf. ARRIGHI, Giovanni. O 

Longo Século XX.  5. reimp. SP: Editora Unesp, 2006, pp. 284-285. 
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(sustentada às vezes por um forte sentido da identidade nacional) 

por meio das atividades de um Estado intervencionista306. 

 

John Maynard Keynes, o arquiteto intelectual do New Deal, entendia que os 

governos podiam enfrentar os ciclos de negócios através de uma política fiscal ou de 

investimentos públicos em grande escala quando a demanda na economia estivesse 

morosa ou em recessão, o que garantiria uma elevada taxa de empregos e um crescimento 

econômico continuado307. 

Ainda durante o período da guerra, em 11 de janeiro de 1944, Franklin Roosevelt 

realizou um pronunciamento no Congresso que expressava a sua visão de mundo para a 

sociedade estadunidense pós-conflito: 

 

Nos nossos dias, certas verdades econômicas têm sido aceitas como 

autoevidentes. Nós aceitamos, por assim dizer, uma segunda 

Declaração de Direitos [Bill of Rights] sob a qual uma nova base de 

segurança e prosperidade possa ser estabelecida para todos, sem 

distinção de condição social, raça ou credo. Entre eles estão: o direito a 

um trabalho útil e remunerado nas indústrias, lojas, fazendas ou minas 

da nação. O direito de receber o suficiente para fornecer alimentação, 

vestuário e recreação adequados. O direito de todos os fazendeiros em 

plantar e vender seus produtos por um preço que dê a ele, e à sua 

família, uma vida decente. O direito de cada empresário, grande e 

pequeno, negociar num ambiente livre da concorrência desleal e da 

dominação por monopólios, locais ou estrangeiros. O direito a todas as 

famílias de possuir um lar decente. O direito a um tratamento médico 

adequado e à oportunidade de ter e gozar de boa saúde. O direito à 

proteção adequada dos temores econômicos da idade avançada, da 

doença, de acidentes e do desemprego. O direito a uma boa educação. 

Todos esses direitos significam segurança. E depois que esta guerra for 

vencida devemos estar preparados para ir em frente, rumo à 

implementação desses direitos, a novas metas da felicidade e bem-estar 

humanos308. 

 

O primeiro New Deal, lançado por Roosevelt entre 1933 e 1934, foi um pacote de 

reformas que visava promover a recuperação industrial e agrícola, regulamentar o sistema 

financeiro e providenciar mais assistência social e obras públicas, tendo como principal 

 
306 HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. SP: Loyola, 2008, pp. 20-21. 

(interpolações e negritos nossos). 
307 Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal 

politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p. 
308 JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal politics. 

New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p. 
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órgão público controlador a Administração de Recuperação Nacional (em inglês, NRA - 

National Recovery Administration), que regulamentava a economia através de uma série 

de acordos pactuados entre empresários, trabalhadores/sindicatos e o governo, 

estabelecendo limites para os preços, para os salários e para a competição. Em 1935, 

Roosevelt lançou um segundo New Deal, que contava com programas ampliados de 

assistência social emergencial, de impostos sobre fortunas privadas, um sistema de 

relações industriais que incentivava a sindicalização e o estabelecimento da previdência 

social para os desempregados, crianças deficientes e aposentados. Ainda que os dois 

programas tenham sido insuficientes para salvar a economia (que teria sido de fato 

recuperada pela Segunda Guerra Mundial309) e para redistribuir renda, eles trouxeram, em 

alguma medida, segurança econômica para muitas pessoas, mudando as relações entre os 

cidadãos e o Estado ao garantir qualidade de vida mínima e proteção social contra as 

adversidades310. Foi um período no qual os padrões de vida se elevaram, as tendências de 

crise foram contidas, a democracia de massa se manteve preservada e as ameaças de 

guerras entre países capitalistas se tornou remota311. Nos 30 anos pós-guerra, o Estado 

injetou dinheiro entre as mais variadas classes sociais numa escala que não encontraria 

precedentes em nenhum outro país. Motoristas de caminhão, mecânicos, operários de 

fábrica, bombeiros e lixeiros auferiam tamanha renda que a categoria proletário talvez 

tivesse que ser substituída por baixa classe média312. John Taylor também apontou que as 

décadas posteriores à crise de 1929 e pós-guerra foram momentos de encaminhamento, 

com algumas interrupções, rumo a uma direção mais redistributiva, em que cada uma 

delas que se sucedia era contemplada com a redução da distância entre ricos e pobres, 

fenômeno propiciado pela existência de um Estado voltado ao bem-estar social, criador 

de políticas como a Lei dos Pracinhas, que teria permitido aos veteranos de guerra 

provenientes das classes sociais mais baixas se matricularem em faculdades, assim como 

 
309  A necessidade de produzir rapidamente blindados, navios, aviões e diversos armamentos para as tropas 

norte-americanas e aliadas criou uma abundância de empregos nos Estados Unidos. Como os homens 

deixaram seus trabalhos típicos para ingressarem nas fileiras das forças armadas, a necessidade de mão de 

obra encorajou as mulheres a ocuparem posições na produção industrial, o que teria resultado, em meados 

dos anos 40, uma taxa de desemprego virtualmente inexistente. Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, 

Sean. America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-

Blackwell. 2004, p. 179. 
310 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, pp. 209-210. 
311 Cf. HARVEY, David. Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 

17.ed. SP: Loyola, 2008, p. 125. 
312 Cf. WOLFE, Tom. The “Me” Decade and the Third Great Awakening. In: New York Magazine. August 

23, 1976. Disponível em: https://nymag.com/news/features/45938/ Acesso em: 15 abr. 2021. 

https://nymag.com/news/features/45938/
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comprarem casas nos subúrbios313. Para Michel Foucault, este tipo de medida decorrera, 

numa leitura um tanto quanto pragmática, de pactos de guerra entre o governo e seus 

cidadãos em que, pela primeira vez, estabeleceu-se a promessa de uma organização 

socioeconômica segundo a qual as garantias de emprego, aposentadoria e de cuidado com 

as doenças estariam asseguradas em troca do sacrifício pela causa da guerra314. 

Porém, esse modelo de capitalismo (denominado também como “liberalismo 

embutido”), que teria apresentado níveis elevados de crescimento econômico ao longo 

dos anos 50 e 60, acabou produzindo uma situação inesperada a partir da década de 1970, 

decorrendo num quadro estagflacionário (baixas taxas de crescimento econômico 

associadas a altos índices de inflação)315. Marilena Chauí indicou que para Friedrich 

Hayek e Milton Friedman essa crise resultara do excesso de poder dos sindicatos e dos 

movimentos operários. Ao pressionarem por aumentos dos salários e dos encargos sociais 

do Estado, sindicatos e trabalhadores teriam provocado uma diminuição dos níveis de 

lucro demandados pelas empresas e desencadeado processos inflacionários 

incontroláveis. Com sindicatos fortes, os trabalhadores faziam reivindicações com maior 

frequência e tendiam a maximizar seus ganhos. Com os aumentos salariais, a saída 

encontrada pelas empresas para aumentarem os lucros foi elevar os preços das suas 

mercadorias, o que provocava um círculo inflacionário vicioso. Após esse diagnóstico, os 

teóricos neoliberais sugeriram um receituário embasado em quatro premissas básicas: 1) 

o estabelecimento de um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos 

movimentos operários, o que possibilitaria diminuir os investimentos públicos por meio 

de cortes drásticos nos encargos sociais; 2) um Estado forte cuja meta principal seria a 

estabilidade monetária, contendo os gastos com bem-estar social e restaurando a taxa de 

desemprego necessária para formar um exército industrial de reserva que quebrasse o 

poderio dos sindicatos316; 3) Um Estado que aplicasse uma reforma fiscal capaz de 

incentivar os investimentos privados, ou seja, reduzindo os impostos sobre o capital e as 

 
313 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, p. 238. 
314 Cf. FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no collège de France (1978-1979). 

SP: Martins Fontes, 2008, (Coleção Tópicos), p. 298. 
315 Cf. HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. SP: Loyola, 2008, pp. 20-22. 
316 A respeito da “importância” do desemprego, Zygmunt Bauman, a partir de Michael Kalecki, argumentou 

que numa sociedade de pleno emprego, a demissão deixaria de cumprir o seu papel de “medida 

disciplinadora”, já que a posição social do patrão seria minada, e a autoconfiança e a consciência da classe 

trabalhadora aumentariam. Por isso, “[...] ‘disciplina nas fábricas’ e ‘estabilidade política’ seriam mais 

apreciadas que os lucros por parte dos líderes empresariais. Seu instinto de classe lhes diz que pleno 

emprego duradouro não é saudável de seu ponto de vista, e que o desemprego é parte integral do sistema 

capitalista ‘normal’”. Cf. BAUMAN, Zygmunt. Retrotopia. RJ: Jorge Zahar, 2017, p. 85 e pp. 160-161. 
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fortunas, e aumentando os impostos sobre a renda individual, incidindo sobre o trabalho, 

o consumo e o comércio e; 4) um Estado que deixasse de regulamentar a economia, 

permitindo que o mercado se organizasse a partir de uma racionalidade própria. Em outros 

termos, significava a desregulamentação estatal sobre o fluxo financeiro, uma drástica 

regulação antigreve, um vasto programa de privatizações e consideráveis cortes nos 

fundos destinados aos programas sociais317. Naomi Klein também recupera a discussão 

de ideólogos neoliberais a respeito das atividades a serem desempenhadas pelo Estado, 

como foi o caso de Milton Friedman, para quem as únicas funções que lhe caberiam eram 

as de proteger as liberdades (tanto contra os inimigos externos, quanto entre os próprios 

concidadãos), preservar a lei e a ordem, manter os contratos privados e fomentar os 

mercados competitivos. Qualquer outra incumbência além dessas diretrizes era 

considerada uma interferência injusta no mercado318. 

Já no discurso inaugural como presidente, realizado em 20 de janeiro de 1981, 

Ronald Reagan (1981-1988) deu mostras de que combateria esse tipo de “Estado grande”, 

provedor de proteção social: 

 

Na atual crise, o governo não é a solução dos nossos problemas; o 

governo é o problema. De tempos em tempos, somos tentados a 

acreditar que a sociedade se tornou muito complexa para ser 

administrada por autogestão, que a governança por um grupo de elite é 

superior à governança para, pelo e do povo. Bom, se ninguém entre nós 

é capaz de governar a si mesmo, então quem entre nós será capaz de 

governar outra pessoa? 

[...] É minha intenção diminuir o tamanho e a influência do 

establishment Federal e reconhecer a distinção entre o poder concedido 

ao governo Federal e aquele reservado aos estados ou ao povo. Todos 

nós precisamos ser lembrados de que o governo Federal não criou os 

estados; os estados criaram o governo Federal. 

[...] Não é coincidência que os nossos problemas atuais sejam paralelos 

e proporcionados pela intervenção e intrusão nas nossas vidas 

resultantes do crescimento excessivo e desnecessário do governo319. 

 

 

 
317 Cf. ROCHA, André (org.). Marilena Chauí: a ideologia da competência. v. 3. SP: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí), p. 86. 
318 Cf. KLEIN, Naomi, A Doutrina do Choque: a ascensão do capitalismo de desastre. RJ: Nova Fronteira, 

2007, pp. 14-15. 
319 WALDMAN, Michael. My Fellow Americans: the most important speeches of america’s presidents, 

from george washington to barack obama. Naperville: Sourcebooks MediaFusion, 2010, pp. 248-249. 
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Sob essa perspectiva, a solução proposta pelo seu governo para restaurar a saúde 

econômica nacional se baseou na administração do Estado como um negócio, bem como 

tornar os próprios indivíduos responsáveis por seus destinos320, o que levou Antonio Pedro 

Tota a resumir o momento político do país através da seguinte máxima: os Estados Unidos 

de Reagan era o país dos homens que vencem na vida sozinhos321. 

Mas, se por um lado as políticas neoliberais conseguiram reduzir as taxas de 

inflação, por outro não lograram o mesmo êxito com relação ao crescimento econômico 

porque a desregulamentação financeira, um elemento central do sistema, teria incentivado 

a especulação em vez dos investimentos na produção, ou seja, o monetarismo322 teria 

superado a indústria323. Ao longo dos anos 80 teria acontecido uma verdadeira explosão 

dos mercados de câmbio internacionais, cujas transações, puramente monetárias, 

diminuíram o comércio mundial de mercadorias324. A gestão das empresas passara a ser 

marcadamente controlada pelos interesses dos acionistas, e as taxas de lucros eram 

amplamente distribuídas entre eles325. David Harvey chega a apontar que as grandes 

corporações assumiram uma orientação crescentemente financeira, até mesmo naqueles 

setores voltados para a produção, como o automotivo, não sendo incomum no decorrer 

da década de 1980 encontrar empresas compensando seus prejuízos nas linhas de 

montagem com ganhos em atividades financeiras, que envolviam desde operações de 

crédito e seguros, até a especulação em moedas voláteis e mercados futuros, e que num 

suposto conflito entre a Main Street (a “rua” da produção) e Wall Street (o centro 

financeiro), a segunda seria favorecida, percepção esta que pode ser sustentada através da 

transformação de slogans os quais, nos anos 60, diziam “O que é bom para a General 

 
320 Cf. JORDAN, Chris. Movies and the Reagan Presidency: success and ethics. Westport: Praeger 

Publishers, 2003, p. 4. 
321 Cf. TOTA, Antonio Pedro. Os Americanos. SP: Contexto, 2009, s/p. 
322 “O monetarismo e o capital financeiro tornaram-se o coração e o centro nervoso do capitalismo, 

ampliando a desvalorização do trabalho produtivo e privilegiando a mais abstrata e fetichizada das 

mercadorias, o dinheiro (em um dia, a bolsa de valores de Nova Iorque ou de Londres é capaz de negociar 

montantes de dinheiros equivalentes ao PIB anual do Brasil ou da Argentina). O poderio do capital 

financeiro determina, diariamente, as políticas dos vários Estados porque estes, sobretudo os da periferia 

do sistema, dependem da vontade dos bancos e financeiras de transferir periodicamente os recursos para 

um determinado país, abandonando outros”. ROCHA, André (org.). Marilena Chauí: a ideologia da 

competência. v. 3. SP: Editora Fundação Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí), p. 

89. 
323 Cf. ROCHA, André (org.). Marilena Chauí: a ideologia da competência. v. 3. SP: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí), pp. 86-89. 
324 Cf. ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

Neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. 5.ed. RJ: Paz e Terra, 2000, p. 16. 
325 Cf. DUMÉNIL, Gérard e LÉVY, Dominique. Superação da Crise, Ameaças de Crises e Novo 

Capitalismo. In: CHESNAIS, François [et al.]. Uma Nova Fase do Capitalismo? SP: Xamã, 2003, p. 23. 
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Motors é bom para os Estados Unidos, e que nos anos 90 passaram a afirmar “O que é 

bom para Wall Street é tudo o que interessa”326. Tal arranjo levava à conclusão de que o 

crescimento de poder aquisitivo mais substancial fora obtido por quem negociava 

dinheiro, particularmente na bolsa de valores, um negócio no qual não havia nenhum 

produto efetivo, apenas a probabilidade da existência de um327. 

Hollywood explorou o mundo efêmero de Wall Street com alguma recorrência 

(muitos dos filmes os quais provavelmente exibiram uma visão mais celebratória do que 

questionadora desse universo, como foi o caso de Uma Secretária de Futuro [Working 

Girl, 1988328]), mas talvez um ponto alto de suas produções sobre o tema, com um enfoque 

potencialmente problematizador, tenha se materializado no diálogo travado entre Jordan 

Belfort (um corretor iniciante que negocia ações na bolsa de valores, encenado por 

Leonardo de Caprio) e Mark Hanna (o corretor sênior interpretado por Matthew 

McConaughey) no longa-metragem O Lobo de Wall Street (The Wolf of Wall Street, 

2013), que se passa em meados da década de 1980. A interação entre os dois se 

desenvolve da seguinte forma: 

 

Jordan: – Eu tenho que dizer que estou bastante empolgado em fazer 

parte da empresa, quero dizer, os clientes que vocês têm são... 

Mark:   – Fodam-se os clientes. Sua única responsabilidade é pôr 

comida na mesa. Você tem namorada? 

Jordan: – Sou casado, tenho esposa. Seu nome é Teresa, ela é 

cabeleireira. 

Mark:   – Parabéns. 

Jordan: – Obrigado. 

Mark:   – Pense na Teresa. Nome do jogo: tirar o dinheiro do bolso dos 

seus clientes e colocar no seu bolso. 

Jordan: – Certo. Mas se você puder fazer o cliente lucrar, não seria 

vantajoso para todos? 

 
326 Cf. HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. SP: Loyola, 2008, pp. 41-42. 
327 Cf. HARWOOD, Sarah. Family Fictions: representations of the family in 1980s hollywood cinema. 

London: Macmillan Press LTD, 1997, p. 20. 
328 A película aborda o cenário do mercado financeiro a partir da perspectiva de uma secretária, cujas 

características (ela é apresentada como uma mulher batalhadora e disposta a progredir na carreira) lhe 

permitem criar um promissor projeto de fusão entre duas empresas e, após sua chefa quebrar a perna 

esquiando, ela, sem que ninguém saiba, decide assumir o papel de executiva para vender sua idéia. Ao final, 

mesmo após ter sido desmascarada, sua trajetória profissional é coroada com o fechamento do acordo e a 

sua ascensão social ao cargo de chefia, ganhando uma sala própria e uma secretária particular. 
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Mark:  – Não! Regra número 1 de Wall Street: mesmo se você fosse 

Warren Buffet ou Jimmy Buffet, ninguém sabe se uma ação 

vai subir, descer ou se andará em círculos, nem mesmo nós, 

corretores da bolsa. É tudo “fugazi”. Sabe o que significa 

“fugazi”? 

Jordan: – É fugaz. E significa que é uma farsa. 

Mark:  – Sim, “fugazi”, fugaz, tanto faz. É tudo pó de fada, não existe. 

Isso nunca aconteceu, ou seja, não importa, não é sobre nada 

palpável. Não é real. Acompanhe-me: nós não criamos nada, 

não construímos nada. 

Jordan: – Não. 

Mark:  – Então, se você tem um cliente que comprou ações por 8 e que 

agora valem 16, razão pela qual ele está muito feliz, ele vai 

querer receber, vender, pegar o maldito dinheiro e correr para 

casa. Mas, você não vai deixá-lo fazer isso. Porque isso torna 

o dinheiro real. Agora, o que você faz? Você tem que ter outra 

idéia genial. Uma idéia especial. Outra situação, outras ações, 

fazê-lo reinvestir o dinheiro nessas ações. E ele vai fazer outra 

vez porque está viciado, e você vai continuar fazendo isso, de 

novo, de novo e de novo. Enquanto isso, ele pensa que está 

ficando rico, o que é verdade no papel. Mas, você e eu, os 

corretores, nós é que ficamos com o dinheiro vivo através das 

comissões, entendeu? 

Jordan: – Isso é incrível, senhor. Eu mal posso expressar o quanto estou 

animado. 

 

Também é nesse período que surge o ciclo de filmes hollywoodianos batizado 

como “salvem as fazendas” (“Save the Farm”), que explora as perdas e agruras dos 

trabalhadores campesinos, um dos setores sociais mais afetados pelas medidas 

econômicas de Reagan, em obras como O Rio do Desespero (The River, 1984), Um Lugar 

no Coração (Places in the Heart, 1984) e Minha Terra, Minha Vida (Country, 1984)329. 

Eram longa-metragens que em algum grau capturavam e reverberavam as angústias de 

um grupo social afetado pelas transformações econômicas em marcha. 

É ainda uma conjuntura histórica em que diversas películas de terror são 

produzidas, segundo Douglas Kellner, para assombrar a classe média suburbana, casos 

de Poltergeist, o Fenômeno (Poltergeist, 1982) e Horror em Amityville (The Amityville 

Horror, 1979), explorando metaforicamente temas dramáticos de insegurança econômica 

 
329 Cf. HAMMER, Rhonda and KELLNER, Douglas. 1984 - Movies and Battles over Reaganite 

Conservatism. In: PRINCE, Stephen (Ed.). American Cinema of the 1980s: themes and variations. New 

Jersey: Rutgers University Press, 2007, pp. 111-112. 
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que poderiam ser dolorosos demais para serem dissecados em filmes realistas, como o 

fenômeno da descensão social ou a aquisição e a manutenção da casa própria330. Kellner 

ensaia que Poltergeist seria uma história contemporânea de terror para os indivíduos que 

compraram ou aspiravam adquirir uma casa, muitos dos quais a teriam perdido ao longo 

dos governos de Reagan e George Bush (1989-1993), assim como as personagens da 

família Freeling a perderam para as assombrações ao final do filme331. O sonho 

americano, que tradicionalmente estava assentado na compra da residência, começou a se 

tornar um pesadelo com os índices crescentes de desemprego, com a recessão econômica 

e a diminuição do poder aquisitivo, tornando a perda do lar, ou a incapacidade de mantê-

lo, um medo crescentemente presente nesse estrato da sociedade. Kellner ainda cita uma 

entrevista dada por Stephen King para a Revista Playboy, em 1981, que examina esse 

tema de forma bastante elucidativa: 

 

O subtexto do filme [The Amityville Horror] é a crise econômica. [...] 

Aos poucos, vai causando a ruína financeira da família Lutz. O subtítulo 

do filme poderia ter sido “o horror do encolhimento da conta bancária”. 

[...] The Amityville Horror, por trás de sua estória exterior de 

assombrações, é na verdade um espetáculo do desmoronamento 

financeiro332. 

 

Toda essa sistematização possibilita uma primeira aproximação para destrinchar 

a construção simbólica dos dois protagonistas de 9½ Semanas de Amor, permitindo 

compor o sistema relacional que irá guiar a análise do capítulo. É possível situar John 

como a personificação desse modelo de organização do capital que se configura no início 

dos anos 80, fazendo da competição, do jogo, do controle, da especulação e do risco, 

identificados principalmente em torno da sua profissão, uma forma de viver, ou mais 

precisamente, um estilo de vida. Já o fabrico de Elizabeth, avaliado a partir da palpável 

apreensão no instante em que ela percebe a sua situação de isolamento, mais do que um 

reflexo imediato da sua posição na esfera do trabalho, parece retratar figurativamente a 

sensação de vulnerabilidade e temor das camadas da sociedade que se viram tomadas por 

 
330 Cf. KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. SP: Edusc, 2001, pp. 166-171. 
331 Cf. KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. SP: Edusc, 2001, p. 172. 
332 KING, Stephen. Why We Crave Terror Movies. In: Playboy. Janeiro de 1981, p. 237 apud KELLNER, 

Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. 

SP: Edusc, 2001, p. 171 (interpolações nossas). 
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incertezas com a supressão das políticas de cunho keynesianas, tendo em vista que “[...] 

o neoliberalismo é o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do 

espaço privado dos interesses de mercado”333. 

Ao discutir os setores da população situados nas faixas de renda média e baixa, 

Willian Kleinknecht salientou que os dois períodos de expansão econômica que se 

seguiram após as políticas de Reagan teriam favorecido muito pouco esses estratos, 

enquanto os grupos mais abastados teriam auferido vultosas fortunas334, mesmo fenômeno 

percebido por Zygmunt Bauman, levando-o a afirmar que os anos 80 teriam sido 

marcados por uma hiperaceleração das desigualdades335. Também teria havido um 

crescimento da taxa de desemprego, que era de 4% nos anos 70 e foi duplicada na década 

de 80, além de ter sido promovida uma redução na tributação dos salários mais elevados, 

que caiu para 20%, e que os valores das bolsas financeiras teriam aumentado quatro vezes 

mais rapidamente do que os salários336. Nessa mesma esteira, Sean Purdy apontou, por 

meio de dados estatísticos, que desde os anos 70 os trabalhadores teriam produzido mais 

e ganhado menos. Em 1992, um operário típico trabalhava 163 horas a mais por ano do 

que em 1972, o que representava quase um mês a mais de trabalho por ano. Em 

compensação, o salário-mínimo em 1998 valia 22% a menos do que em 1968. Por outro 

lado, os executivos de corporações, que em 1965 ganhavam vinte vezes mais do que um 

trabalhador da indústria, passaram a ganhar 3 vezes mais esse valor em 1989, chegando 

a 56:1, e em 1997 alcançaram o patamar de 116:1337. Além disso, o autor também aponta 

que as corporações teriam se aproveitado das recessões, das pressões da competição 

global e das políticas conservadoras para abater o custo dos seus negócios, o que resultou 

num ataque frontal aos direitos trabalhistas e aos sindicatos. Para ele: 

 

[...] As empresas, em geral, resistiam vigorosamente a campanhas de 

sindicalização com a intimidação de ativistas, enquanto seus gerentes 

negociavam duramente com os sindicatos existentes. A demissão de 11 

mil controladores de vôo pelo presidente Reagan, em 1981, durante 

 
333 Cf. ROCHA, André (org.). Marilena Chauí: a ideologia da competência. v. 3. SP: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2014 (Coleção Escritos de Marilena Chauí), p. 88.  
334 Cf. KLEINKNECHT, William. The Man Who Sold the World: ronald reagan and the betrayal of main 

street america. NY: Nation Books, 2009, p. XIV. 
335 Cf. BAUMAN, Zygmunt. A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós? RJ: Jorge Zahar, 2015, p. 21. 
336 Cf. ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

Neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. 5.ed. RJ: Paz e Terra, 2000, p. 15. 
337 Cf. PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, p. 260. 
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uma greve considerada ilegal, estabeleceu o padrão. Grandes empresas, 

como Hormel, International Paper, Greyhound e Caterpillar, 

beneficiaram-se de greves longas para incapacitar e quebrar sindicatos, 

usando permanentemente “trabalhadores substitutos”, protegidos pela 

polícia. Nesse ambiente econômico, trabalhadores tornaram-se mais 

dispostos a aceitar contratos com concessões e relutantes em fazer 

greve. Em 2000, somente 13,5% da mão-de-obra nacional era 

sindicalizada, aproximadamente o mesmo nível de 1930338. 

 

Sendo considerado pouco operacional associar Elizabeth a um indivíduo típico da 

classe média suburbana, e menos factível ainda caracterizá-la como uma campesina dos 

“filmes de fazenda”, entende-se possível explorar a personagem em consonância a uma 

categoria social mais plástica, que na narrativa é evocada nos planos iniciais a partir do 

seu deslocamento imersivo entre moradores em situação de rua, limpadores de para-

brisas, coletores de lixo, caminhoneiros, homens engravatados e toda aquela massa 

uniforme de indivíduos aparentemente comuns que circulam e compõem o quadro geral 

de uma unidade, no qual ela se insere como mais um, tecendo a imagem de um corpo 

coletivo coeso e funcional. O ponto de partida criado pela obra fornece elementos 

sugestivos que permitem analisar Lizzy integrada em um universo social que vai além do 

enquadramento baseado na atividade profissional que ela exerce na galeria de artes, 

abrindo a possibilidade de situá-la dentro do sistema relacional proposto levando em 

consideração o tipo de sentimento que ela expressa, uma propriedade abrangente que 

perpassa estratos sociais diversos e heterogêneos. 

O fato de não haver vizinhos e de que nenhuma pessoa poderia ouvi-la gritar, além 

da vulnerabilidade, estimula a sensação de insulamento, da perda dos laços de 

solidariedade entre os indivíduos, passando cada um a depender de si mesmo, algo que já 

estava sendo explorado filmicamente no limiar da década de 1980, como identificado em 

Gigolô Americano. A inexistência do telefone público complementa a impressão de 

desassistência, representando a ausência do Estado para acudir e proteger num momento 

de necessidade. Nesse contexto, os próprios indivíduos se viram obrigados a prover todas 

as suas carências, tendo em vista que: 

 

 
338 PURDY, Sean. O Século Americano. In: KARNAL, Leandro, PURDY, Sean, FERNANDES, Luis 

Estevam e DE MORAIS, Marcus Vinicius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2.ed. 

SP: Contexto, 2010, p. 259. 
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[...] Embora a liberdade pessoal e individual do mercado seja garantida, 

cada indivíduo é julgado responsável por suas próprias ações e por seu 

próprio bem-estar do mesmo modo como deve responder por eles. Esse 

princípio é aplicado aos domínios do bem-estar social, da educação, da 

assistência à saúde e até aos regimes previdenciários. [...] O sucesso e 

o fracasso individuais são interpretados em termos de virtudes 

empreendedoras ou de falhas pessoais (como não investir o suficiente 

em seu próprio capital humano por meio da educação), em vez de 

atribuídos a alguma propriedade sistêmica (como as exclusões de classe 

que se costumam atribuir ao capitalismo)339. 

 

Assim, a preocupação de Lizzy se apresenta como indicativo do temor que ela 

sentira por estar na companhia de um ser desconhecido e misterioso, o que reflete, 

metaforicamente, o desassossego experimentado por estratos médios e baixos diante da 

situação de perda de direitos e de posição social frente à racionalidade pouco familiar que 

se instaurava. 

Essa lógica é realmente quase impenetrável no filme quando percebida 

exclusivamente sob a ótica dos ofícios. Ao contrário da galeria de artes, em que as cenas 

são recorrentes e ilustrativas do métier de Lizzy, as atividades de John só são exploradas 

um pouco mais detidamente da metade para o final do longa-metragem. Elas só são 

reveladas por ter havido uma “intrusão” de Elizabeth quando ela decide seguir, às 

escondidas, John até Wall Street e entra em seu escritório sem ser anunciada por sua 

secretária, o que o surpreende. Ainda assim a sequência é pouco esclarecedora a respeito 

da sua real atividade, o que realça o mistério em torno da personagem e de tudo o que lhe 

envolve, permitindo fazer uma aproximação com o neoliberalismo. Talvez seja possível 

afirmar que o obscurecimento do termo neoliberalismo tenha decorrido de aspectos que 

lhe eram desfavoráveis após sua migração para a América do Sul, nos anos 70, onde 

passou a ser utilizado para se referir às radicais reformas econômicas durante a ditadura 

de Augusto Pinochet no Chile e a exibir uma conotação normativa negativa, o que o fez 

deixar de ser empregado pelos proponentes do “mercado livre” e “desaparecer” do léxico 

político, transformando-se num termo crítico nos anos 80340. George Monbiot, por sua 

vez, destaca que o anonimato seria tanto um sintoma quanto uma causa da força do 

neoliberalismo. As crises que dele decorrem, como o colapso financeiro de 2008, os 

problemas da educação e da saúde públicas, as tragédias ambientais e dos ecossistemas, 

 
339 HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. SP: Loyola, 2008, p. 76. 
340 Cf. BOAS, Taylor C. e GANS-MORSE, Jordan. Neoliberalism: from new liberal philosophy to anti-

liberal slogan. Studies in Comparative International Development, 44/2, 2009, p. 139. 
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dentre outras, acontecem como se fossem fatos de uma suposta natureza, ou seja, “[...] o 

neoliberalismo se tornou tão penetrante que raramente o conhecemos como uma 

ideologia. Parece que aceitamos a proposição de que essa fé milenar e utópica descreve 

uma força neutra, uma espécie de lei biológica, como a teoria da evolução de Darwin”341. 

John também parece extrair seu charme e exercer uma espécie de controle por 

meio do mistério, o que provoca fascínio e desperta atração em Elizabeth. E esse mistério 

é algo que vai sendo nutrido. Em Wall Street, após se manter impassível e silente diante 

de várias considerações e questionamentos feitos por ela, o que a faz se indignar e sair 

correndo, John a segue e decide levá-la a um bar, onde ocorre um breve diálogo: 

 

Elizabeth: – Adoro Wall Street. Adoro sim. 

John:         – Por quê? 

Elizabeth: – Sei lá. Adoro os ternos cinzentos, os sapatos brilhando. Às 

vezes, imagino como é ser um dos caras. 

John:         – É? 

Elizabeth: – Às vezes. 

John:         – É, é compreensível. A moça quer saber como é ser um dos 

rapazes? 

 

É perceptível como Lizzy, mesmo após ter invadido os grotões daquele universo, 

atesta total desconhecimento das suas entranhas, demonstrando um deslumbramento 

idealizado a partir da aparência imediata e superficial em torno das vestimentas e do 

comportamento dos seus agentes sociais, o que pode ser compreendido a partir do 

conceito de fetiche da mercadoria marxista. Karl Marx instaura uma dualidade entre a 

aparência e a essência do mundo histórico para compreender como um fenômeno que, à 

primeira vista, parecia ser trivial, evidente, seria, nas suas palavras, “[...] uma coisa 

complicada, cheia de sutileza metafísica e manhas teológicas”. Com isso, Marx destaca 

que as mercadorias, dentro do modo de produção capitalista, apresentavam-se como se 

fossem detentoras de uma natureza intrínseca, em que o valor estaria contido nelas 

mesmas. E no processo de circulação elas seriam trocadas por essas características que 

 
341 Cf. MONBIOT, George. Neoliberalism: the ideology at the root of all our problems. The Guardian. 

Friday, apr. 15, 2016. Disponível em: https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-

ideology-problem-george-monbiot Acesso em: 25 set. 2018. 

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
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lhe eram tomadas como inerentes. Mas por trás dessa aparência existiria uma essência 

encoberta, onde a mercadoria seria misteriosa simplesmente por encobrir as 

características sociais do próprio trabalho humano. A partir dessa afirmação, Marx 

trabalha o conceito de valor de troca, utilizado como um parâmetro analítico para calcular 

a quantidade de trabalho socialmente necessário na produção de uma mercadoria e, como 

desdobramento, indicar que eram nas relações humanas onde repousava a verdadeira 

gênese do valor da mercadoria, ou seja, a sua essência342. 

Essa relação em torno do trabalho apresentada no filme, mesmo com suas 

limitações, acaba sendo basilar para investigar as transformações das personagens, 

principalmente de Elizabeth. No início ela aparece sempre detida e centrada nas suas 

atividades, organizando jantares para reunir artistas, críticos e clientes, ajudando a 

organizar a composição dos quadros (como na sequência em que ela, junto com o dono 

da galeria, organizam os quadros a partir da lógica das cores) ou tentando vender as obras 

(que pode ser vista na cena em que ela busca vender a pintura de Farnsworth para um 

cliente que tinha dúvidas se a personagem da obra estava morta ou dormindo). Contudo, 

conforme o filme avança e ela se envolve com John, vai se tornando alheia aos seus 

afazeres. Ela própria se dá conta dessa dispersão quando olha para o relógio presenteado 

por ele e afirma que talvez estivesse hipnotizada e que não conseguia mais se concentrar 

no trabalho. O relógio aparece novamente para reafirmar o processo de distração e 

alheamento da personagem na cena em que ela está analisando imagens de obras de arte 

na galeria, e em meio à troca de slides, passa a se masturbar pensando nele como 

prometera quando o relógio marcasse meio-dia, dando mostras que privilegiara os 

caprichos do parceiro em detrimento do seu ofício. Dessa maneira, reforça-se a percepção 

de que o trabalho de Lizzy serve menos para ajudar a situá-la socialmente dentro da obra, 

do que para perceber o processo de transformação pelo qual ela passa. 

Elizabeth vai sendo enredada por John e pela lógica que ele incorpora até o ponto 

em que se vê acolhida e assistida por todo o tipo de suporte que ele acredita ser necessário 

a ela. Após a conversa em que ele declina um convite de Lizzy para conhecer seus amigos, 

o que se viu foi uma frustração da garota. Ela se levanta e se prontifica a lavar os talheres. 

Nesse instante, ele pede para que ela fique sentada, pois não precisaria mais ter que lavar 

os pratos já que ele se encarregaria daquela tarefa, assim como faria suas compras, 

 
342 Cf. MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política, Livro Primeiro: o processo de produção do 

capital. v. 1. 17.ed. RJ: Civilização Brasileira, 1999. pp. 92-105. 
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cozinharia, alimentaria, daria banho, a vestiria pela manhã e despiria nas noites. Ele 

estabelece que ela poderia ver os amigos durante o dia, porém, as noites deveriam ser 

reservadas para eles, o que arranca um sorriso de concordância dela mediante a proposta. 

A conversa é interrompida por uma ligação para John, que diz precisar sair naquele exato 

momento. Lizzy acredita ser melhor ir embora, mas ele pede para que ela fique. Ela, feliz, 

assente e opta por permanecer no apartamento. Quando ele retorna, após discutirem, eles 

fazem sexo e, na manhã seguinte, John prepara o breakfast da garota enquanto ela dorme, 

bem como escolhe as vestimentas que ela deveria usar para irem juntos numa loja de 

roupas e comprar um conjunto de peças que ele pagou em dinheiro e fez questão de 

enfatizar que não tinha interesse em saber se elas a agradaram ou não. A seguir, desponta 

a imagem de John escovando os cabelos da sua amante e a acariciando em seu 

apartamento. Mesmo quando perguntado se ele cuidara tão bem de todas as suas ex-

namoradas como fazia com ela, o protagonista simplesmente a ignora e começa a beijá-

la. Por último, um pouco mais adiante, Elizabeth é flagrada adoecida e sendo amparada 

por John, que lhe serve um prato de sopa quente enquanto ela permanece deitada na cama. 

O que se poderia inferir dessas sequências é o desenrolar de uma conversão simbólica do 

Estado provedor para o neoliberal, representado pelo atendimento das necessidades de 

Elizabeth, que agora passariam a ser garantidas por John, ou seja, a lógica neoliberal se 

tornaria responsável pelo “bem-estar” dela, caracterizando a importância do indivíduo 

empreendedor como o motor da prosperidade social. Friedrich Hayek, segundo Foucault, 

entendia que o socialismo devia muito do seu vigor e do seu dinamismo histórico à sua 

capacidade de produzir utopias, levando-o a crer que o neoliberalismo, ao invés de se 

reduzir a uma técnica de governo, também necessitava se apresentar como um fabricante 

de sonhos343. Talvez uma destas utopias possa ser localizada na figura do indivíduo 

empreendedor. Se, como John Taylor identificou, os anos 60 enxergavam com glamour 

os ativistas que redistribuíam a riqueza em busca de uma convergência entre as classes 

sociais, os anos 80 passaram a valorizar os empreendedores que a produziam. A chegada 

de Ronald Reagan à Casa Branca revela esse momento em que os grupos empresariais 

ganham destaque no “pensamento coletivo” ao ser empregada uma retórica que os 

edificava como os agentes responsáveis pela tarefa de promover investimentos, gerar 

 
343 Cf. FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no collège de France (1978-1979). 

SP: Martins Fontes, 2008, (Coleção Tópicos), pp. 301-302. 
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crescimento econômico, criar empregos e pela manutenção do “bem-estar” social344. Uma 

vez mais o discurso inaugural do presidente Reagan é esclarecedor para revestir um 

conjunto de idéias que cambiava e passava a se enraizar socialmente na América: 

 

Temos todo o direito de ter sonhos heróicos. Aqueles que dizem que 

estamos numa época em que inexistem heróis não sabem para onde 

devem olhar. Você pode ver heróis todos os dias entrando e saindo dos 

portões das fábricas. Outros, num número menor, produzem alimento 

suficiente para alimentar todos nós e o resto do mundo. [...] Eles são 

empreendedores com fé em si mesmos e fé numa idéia que cria 

empregos, novas riquezas e oportunidades345. 

 

A passagem extraída do discurso permite identificar a formulação do indivíduo 

empreendedor como a entidade responsável por guarnecer as necessidades coletivas, o 

que atenuaria o peso e a responsabilidade do Estado, uma mudança de percepção social 

que fez com que uma geração habituada a considerar favoravelmente a intervenção estatal 

passasse a associá-la ao desperdício e à corrupção, o que permitiu a personalidades 

empresariais como Donald Trump serem tratadas como ícones e vistas como modelos de 

comportamento para a classe trabalhadora, que começou a consumir em larga escala a sua 

autobiografia intitulada Trump: A Arte da Negociação346. A crença social de que 

lideranças empresariais seriam capazes de contribuir para o bem comum teria aumentado 

substancialmente, alcançando o patamar de ¾ da população estadunidense segundo 

pesquisa realizada em 1984347. É em sintonia com esse imaginário que se entende a 

construção da personagem de John, idealizado como um indivíduo empreendedor 

 
344 Porém, na prática, o que se percebeu foi o favorecimento das empresas e dos próprios empresários, cujo 

objetivo principal era a manutenção dos seus lucros, criando uma disparidade que atingiu proporções 

extraordinárias, mas sem o progresso econômico prometido, o que resultou numa economia mais polarizada 

e propensa a crises. Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. 

SP: Página Aberta, 1993, pp. 20-21; Cf. RUSSO, Thiago Pereira. A Crítica de Arthur Miller às Eras de 

Reagan e Bush Jr.: duas comédias políticas no coração do neoliberalismo. Tese (Doutorado em Estudos 

Lingüísticos e Literários em Inglês) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2020. p. 81; e Cf. BAUMAN, Zygmunt. A Riqueza de Poucos Beneficia Todos 

Nós? RJ: Jorge Zahar, 2015, pp. 24-25. 
345 WALDMAN, Michael. My Fellow Americans: the most important speeches of america’s presidents, 

from george washington to barack obama. Naperville: Sourcebooks MediaFusion, 2010, p. 249. 
346 Cf. HUTCHINSON, Colin. Reaganism, Thatcherism and the Social Novel. NY: Palgrave, 2008, p. 

16; e Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, p. 26. 
347 Cf. TROY, Gil. Morning in America: how ronald reagan invented the 1980s. New Jersey: Princeton 

University Press, 2005, p. 216. 
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responsável pelos recursos materiais e afetivos/sexuais necessários ao “bem-estar” da sua 

companheira. 

Se no início Elizabeth ficara temerosa em estar a sós com ele, o receio vai sendo 

aplacado e a sua entrega se torna plena no desenvolvimento da trama, uma mudança 

gradual de sentimentos que permite ser compreendida como a tradução simbólica daquilo 

que Jamie Peck definiu como processos político-econômicos de roll-back e roll-out, duas 

fases distintas e complementares em uma dinâmica de desmantelamento das estruturas do 

Estado de bem-estar por um lado, e de introdução e recalibração da lógica neoliberal pró-

mercado do outro: 

 

Processos roll-back tendem a ser predominantes no momento inicial da 

neoliberalização, quando projetos de reestruturação estão tipicamente 

focados no desmonte de instituições externas, na desorganização de 

centros alternativos de poder, na desregulamentação das zonas 

burocráticas de controle e no disciplinamento de sujeitos (coletivos) 

potencialmente indisciplinados. Normalmente executados em nome da 

desregulamentação, da devolução e até mesmo da democratização, essa 

ofensiva esta tipicamente associada a ataques a sindicatos trabalhistas, 

a agências de planejamento, a sistemas de direitos e burocracias 

públicas, por meio de um repertório agora familiar de cortes em 

financiamento, redução organizacional, testes de mercado e 

privatização. Essas manobras são animadas não apenas pelas 

preocupações prosaicas do controle governamental e da 

autopreservação política, mas também refletem a mentalidade de 

Chicago de que a organização espontânea das forças sociais e de 

mercado, de alguma forma, preencherão os vácuos criados pelas 

instituições estatais reduzidas e os espaços coletivos desorganizados. 

[...] Em outros termos, os caminhos da neoliberalização nunca são 

construídos em alguma tabula rasa; eles são muito bem definidos pelos 

terrenos particulares das lutas que os reformadores do livre-mercado 

enfrentam “domesticamente”. [...] Com o tempo, os custos crescentes 

da desregulamentação exagerada, da austeridade pública e de falhas do 

mercado normalmente forçam os neoliberais a se envolverem em uma 

série de desafios incômodos de intervenção, de melhoramentos e de re-

regulamentação. Essa fase prolongada do neoliberalismo “roll-out” 

difere substancialmente das políticas precedentes de contenção, mesmo 

que seja amplamente baseada nos limites e contradições do momento 

roll-back348. 

 

O emprego dos conceitos apresentados por Jamie Peck cria a possibilidade de 

explorar um fenômeno de destruição criadora induzida pelo neoliberalismo, interpretável 

 
348 Cf. PECK, Jamie. Constructions of Neoliberal Reason. NY: Oxford University Press, 2010, pp. 22-

23. 
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como uma espécie de esmaecimento da “memória histórica coletiva”, o “esquecimento” 

de experiências vividas sob o keynesianismo, que são sucedidas por uma nova 

racionalidade e suas decorrentes práticas sociais, o que permite analisar como a 

dominância de John ganha tamanha amplitude a ponto de uma sequência marcada por 

uma série de eventos aleatórios do casal, como num videoclipe, ser acompanhada por uma 

trilha sonora nomeada Slave to Love (Escravo[a] do Amor), sugerindo a posição de 

sujeição que Lizzy passa gradativamente a ocupar conforme a relação se solidifica349. O 

espectador está diante de um evocativo momento de transformações na história. Lizzy 

começa a demonstrar mudanças patentes à medida que John ganha prevalência em sua 

vida, e vai sendo constituído um modelo de trickle down afetivo. O trickle down, ou 

“teoria do gotejamento”, foi uma das estratégias econômicas adotadas por Ronald Reagan 

(chamadas de Reaganomics) para lidar com a recessão do final dos anos 70. O seu plano 

girava em torno da concepção de que gastar grandes somas de dinheiro estimularia a 

economia, o que teria aumentado consideravelmente a dívida nacional. Perry Anderson 

destacou que Reagan não respeitou a disciplina orçamentária defendida pelos ideólogos 

neoliberais e lançou-se numa corrida armamentista sem precedentes contra a União 

Soviética, o que envolveu dispendiosos gastos militares e criou um déficit público muito 

maior do que qualquer outro presidente da história dos Estados Unidos350. A esse respeito, 

Philip Jenkins apontou que, para Ronald Reagan, os gastos com defesa não eram vistos 

como uma questão orçamentária: gastava-se o que fosse necessário, o que teria provocado 

um déficit recorde de U$226 bilhões em 1986351. Associado a isso, Ronald Reagan 

também defendia o beneficiamento dos grupos mais ricos e das grandes corporações por 

 
349 O emprego dos conceitos roll-back e roll-out também se torna valoroso pelo entendimento de que eles 

permitem explorar o desmanche das políticas de cunho keynesiano e de implementação da lógica neoliberal 

sob uma chave explicativa mais plástica, que possibilita vislumbrar o processo de neoliberalização tanto à 

luz de práticas coercitivas, autoritárias e violentas (priorizadas analiticamente por Naomi Klein para narrar 

a introdução do neoliberalismo no Chile de Pinochet através de três choques: 1. aplicação do golpe de 

Estado em 1973; 2. imposição de reformas econômicas estabelecidas pelos “Chicago Boys” – acadêmicos 

chilenos formados na Escola de Chicago – e; 3. uso de torturas físicas e psicológicas pelo regime ditatorial 

contra aqueles que reagissem aos dois outros choques), quanto na análise de Foucault ao abordar a 

introdução do neoliberalismo em suas formas mais suaves, de capilarização, que ajudaram na conformação 

da subjetividade do homo oeconomicus do século XX (o indivíduo empresário de si mesmo), como se 

percebe na Alemanha Ocidental após o final da Segunda Guerra, quando a soberania política e a 

legitimidade do Estado que estava sendo reconstruído se deu a partir do consentimento e da adesão dos 

indivíduos por meio da lógica da economia de mercado. Cf. KLEIN, Naomi, A Doutrina do Choque: a 

ascensão do capitalismo de desastre. RJ: Nova Fronteira, 2007, pp. 74-155 e; Cf. FOUCAULT, Michel. 

Nascimento da Biopolítica: curso dado no collège de France (1978-1979). SP: Martins Fontes, 2008, 

(Coleção Tópicos), pp. 103-138. 
350 Cf. ANDERSON, Perry. Balanço do Neoliberalismo. In: SADER, Emir & GENTILI, Pablo (orgs.). Pós-

Neoliberalismo: as políticas sociais e o estado democrático. 5.ed. RJ: Paz e Terra, 2000, pp. 12-13. 
351 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 181. 
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meio de cortes nos seus impostos sob o argumento de que a saúde financeira deles poderia 

significar o reinvestimento ou a criação de novos negócios, um imaginado ciclo 

econômico virtuoso supostamente capaz de gerar uma riqueza abundante que, num efeito 

cascata, “gotejaria” nos estratos inferiores da pirâmide social, o que uma vez mais 

validaria a retórica que atribui importância ao agente empreendedor como entidade 

garantidora do “bem-estar” da sociedade352. Não foi por outra razão que Stewart Lansley 

situou a importância dada pela teoria econômica ortodoxa a um considerável nível de 

desigualdade, visto como produtor de um crescimento econômico mais rápido e eficiente, 

posto que retornos monetários mais altos e menores impostos no topo da escala social 

supostamente alimentariam o empreendedorismo e criariam um bolo econômico mais 

volumoso353. 

É uma visível estrutura verticalmente hierarquizada que acaba sendo reencenada 

na relação do casal, principalmente quando se percebe a forma como John desconsidera 

os questionamentos e interesses de Lizzy e faz imperar seus desejos pessoais. 

Ainda que à primeira vista pareça insólito propor uma aproximação entre uma 

lógica econômica e relacionamentos afetivos/sexuais, essa associação se torna exequível 

ao recuperar a tese de Pierre Dardot e Christian Laval, para quem o neoliberalismo não 

seria tão somente um tipo de política econômica, mas um sistema normativo definidor de 

novos modos de subjetivação, capaz de estruturar relações sociais e esferas da vida com 

base na lógica do capital354. Em outras palavras, uma racionalidade que parte da economia 

(tendo no mercado o locus privilegiado de formação do sujeito) e atinge a totalidade da 

ação humana. Segundo os autores: 

 

[...] O neoliberalismo não destrói apenas regras, instituições, direitos. 

Ele também produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de 

viver, certas subjetividades. Em outras palavras, com o neoliberalismo, 

o que está em jogo é nada mais nada menos que a forma de nossa 

 
352 Efetivamente, os impostos corporativos sofreram enormes cortes, e a faixa de renda mais alta passou de 

70% para 28%, o que ficou conhecido como “a maior redução de impostos da história”, dando início a um 

aprofundamento abissal da desigualdade social e a restauração do poder econômico das classes mais 

abastadas. Cf. CONLEY, Richard S. Historical Dictionary of the Reagan-Bush Era. 2nd ed. Lanham: 

Rowman & Littlefield, 2017, p. 169; Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: 

representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, pp. 192-193; 

e Cf. HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. SP: Loyola, 2008, p. 35. 
353 Cf. LANSLEY, Stewart. Inequality: the real cause of our economic woes. August 2, 2012 apud 

BAUMAN, Zygmunt. A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós? RJ: Jorge Zahar, 2015, p. 24. 
354 Cf. DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. SP: Editora Boitempo, 2016, p. 7. 
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existência, isto é, a forma como somos levados a nos comportar, a nos 

relacionar com os outros e com nós mesmos. O neoliberalismo define 

certa norma de vida nas sociedades ocidentais e, para além dela, em 

todas as sociedades que as seguem no caminho da “modernidade”. Essa 

norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo de 

competição generalizada, intima os assalariados e as populações a 

entrar nessa luta econômica uns contra os outros, ordena as relações 

sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades 

cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a 

conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa. Há quase 

um terço de século, essa norma de vida rege as políticas públicas, 

comanda as relações econômicas mundiais, transforma a sociedade, 

remodela a subjetividade. [...] A racionalidade neoliberal tem como 

característica principal a generalização da concorrência como norma de 

conduta e da empresa como modelo de subjetivação355. 

 

Tomando tal aporte teórico como referência, entende-se que o neoliberalismo 

pode ser explorado como um ethos, uma formatação social totalizante muito próxima 

àquilo que Foucault, ao analisar o neoliberalismo estadunidense, definiu como a 

generalização da forma econômica do mercado, que funciona como um princípio de 

decifração das relações sociais e dos comportamentos individuais356, tornando-se possível 

defender a tese de que a lógica neoliberal gesta um tipo de racionalidade orientadora do 

comportamento de John, que se arroga a responsabilidade de garantir o “bem-estar” de 

Elizabeth, de cima para baixo, dentro de uma relação assimétrica, competitiva e 

conflituosa357. Amparado nesses elementos, John pode ser interpretado 

concomitantemente tanto como um símbolo, assim como uma personagem que 

interiorizou e manifesta a lógica neoliberal, a caracterização daquilo que Dardot e Laval, 

partindo da leitura foucaultiana do homo oeconomicus do século XX, chamaram de 

homem-empresa de si mesmo, ou “sujeito empresarial”: o agente competitivo 

inteiramente imerso na concorrência mundial, que procura trabalhar a si mesmo com o 

 
355 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. 

SP: Editora Boitempo, 2016, pp. 16-17 (itálicos do autor). 
356 “No neoliberalismo americano [diferentemente do ordoliberalismo alemão], trata-se de fato e sempre de 

generalizar a forma econômica do mercado. Trata-se de generalizá-la em todo o corpo social, e generalizá-

la até mesmo em todo o sistema social que, de ordinário, não passa ou não é sancionado por trocas 

monetárias. [...] a generalização da forma econômica do mercado no neoliberalismo americano, além das 

próprias trocas monetárias, funciona como princípio de inteligibilidade, princípio de decifração das relações 

sociais e dos comportamentos individuais. O que significa que a análise em termos de economia de 

mercado, em outras palavras, em termos de oferta e procura, vai servir de esquema que se pode aplicar a 

campos não-econômicos”. Cf. FOUCAULT, Michel. Nascimento da Biopolítica: curso dado no collège 

de France (1978-1979). SP: Martins Fontes, 2008, (Coleção Tópicos), pp. 333-334 (interpolações nossas). 
357 Pierre Dardot e Christian Laval também afirmaram que o mercado se definia por seu caráter 

intrinsecamente concorrencial, no qual cada participante tentava superar os outros numa luta incessante 

para se tornar líder e assim se manter. Cf. DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do 

Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. SP: Editora Boitempo, 2016, p. 147. 
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intuito de transformar-se continuamente, aprimorar-se, tornar-se sempre mais eficaz, 

definição que supõe uma integração das vidas pessoal e profissional. Nesse sentido, toda 

atividade seria empresarial porque nada mais seria garantido por toda a vida, e tudo 

deveria ser conquistado e defendido a todo o instante358. É essa forma de racionalidade 

que pode ser lida como orientadora do casal e que gera implicações na maneira como eles 

se relacionam sexualmente. 

John e Elizabeth experimentam uma prática sexual pela primeira vez na sequência 

em que ela o leva para sua casa e ele começa a identificar uma série de referências, como 

uma fotografia dela com o pai quando ainda era garotinha. Enquanto isso, eles ouvem 

uma gravação na secretária eletrônica do telefone. Primeiro ela é avisada por uma 

atendente que teria uma consulta com o Dr. Holden no dia seguinte (essa mesma pessoa 

vai avisá-la posteriormente que ela faltara em duas outras consultas, o que constrói a 

dispersão e falta de controle da sua vida). Eles ouvem os recados na secretária eletrônica 

e surge uma mensagem de Bruce, que ela identifica como ex-marido com quem fôra 

casada por três anos. Lizzy questiona se John gostaria de saber o que ela sentia pelo ex, e 

ele simplesmente diz que não e ordena que ela tire o vestido. Ao notar o seu espanto, ele 

abranda o tom e pergunta se ela não gostaria de tirá-lo. Ela se mostra reticente e, com um 

gesto vacilante, começa a se despir. John pega um lenço branco de seda e, polidamente, 

pede para vendá-la. Ela novamente demonstra desconforto com o pedido e pergunta o que 

aconteceria se não o atendesse. Ele responde que ela poderia mandá-lo embora, mas ela 

diz que não gostaria que ele partisse. Então, ele avança lentamente e começa a vendá-la 

com um nó azelha. A trilha sonora é grave, criando uma tensão na cena. Ela ergue uma 

das mãos, ensaiando retirar a venda, mas ele pede para que ela não se mexa, pois desejava 

ver a silhueta do seu corpo. Nesse instante ele pergunta se ela estava assustada e a resposta 

é afirmativa. Em seguida, pergunta se ela está excitada e obtém outra resposta afirmativa. 

Ele pousa o corpo dela sobre a cama e passa a fazer provocações sensoriais, desabotoando 

a camisa e deslizando os dedos pela sua pele, que pode ser tido como o principal órgão 

sexual extragenital humano359, até chegar ao seu ventre. Depois, pega um copo d’água 

com pedras de gelo e o chacoalha para que ela identifique usando a audição. Ele retira um 

dos cubos e deixa uma gota d’água gelada cair sobre o corpo dela, causando um choque 

 
358 Cf. DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. SP: Editora Boitempo, 2016, p. 135 e pp. 322-336. 
359 Cf. COMFORT, Alex. The Joy of Sex: the timeless guide to lovemaking. The ultimate revised edition, 

NY: Crown Publishers, 2008, s/p. 
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térmico que provoca excitação. A seguir, despeja diversas gotas em seus lábios, atiçando-

a. 

 

 

 

Esse gesto é altamente carregado de simbolismo se os corpos das personagens 

forem tomados como representação da pirâmide social vistos à luz do trickle down. John 

está situado espacialmente no topo do que se pode denominar de hierarquia da prática 

sexual do casal, o empreendedor sexual que faz do gotejamento uma ferramenta capaz de 

produzir benefícios a Lizzy se pensados sob o signo do desejo, como se percebe nos 

gestos dela se retorcendo de prazer. As carícias de John avançam, dessa vez triscando o 

gelo nos mamilos intumescidos de Elizabeth, seguindo vagarosamente pelo ventre até 

chegar aos seus quadris, onde passa a provocar deslizando o cubo no elástico da sua 

lingerie, fazendo-a contorcer-se e gemer, quando a sequência é enfim encerrada. É 

perceptível como John assume plenamente o controle daquela prática sexual e se delicia 

ao ver Lizzy se revolvendo diante dos seus caprichos. 

A próxima sequência que explora uma prática sexual acontece no instante em que 

Lizzy está vendo slides de obras de arte numa sala escura, mexendo no seu pescoço. O 

relógio aparece em close, indicando que seria meio-dia, o horário acordado em que ela 

deveria se masturbar pensando nele. Ela acaricia os seios, ergue a saia e começa a se tocar 

entre as coxas enquanto mordisca o dedo médio. Excitada e não conseguindo mais se 

conter, passa a se masturbar, com seu corpo retraído na cadeira, deixando cair o controle 
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remoto do projetor (que aparece em close no quadro) o que provoca uma transição rápida 

e incontinente das imagens no telão, servindo como alusão à aceleração do ritmo e da 

intensidade que induziria o prazer e provocaria o gozo da personagem. 

O casal se envolve numa outra prática sexual na cena que ele prepara uma refeição 

na cozinha, com o dorso nu, e ela se aproxima. Ao vê-la, ele pede para que ela fique 

imóvel, mais uma vez assumindo as rédeas do ato. Ao se aproximar por trás, John sussurra 

para que ela feche os olhos e se deite. Ela reluta inicialmente, mas acata o pedido, 

sentando-se no chão e fechando os olhos. Enquanto isso, ele quebra um ovo e despeja-o 

dentro de uma tigela, depois corta um ovo já cozido, abre uma lata e vai produzindo uma 

série de ruídos de forma a despertar novamente os sentidos da sua parceira, que exibe 

uma enorme curiosidade sobre o que estava acontecendo ao seu redor. Em seguida ele 

pede para que Lizzy abra a boca e introduz uma série de alimentos em seus lábios, como 

cerejas em calda, tomates, morangos, uma bebida gaseificada, xarope para tosse e 

gelatina, suscitando uma espécie de orgia gastronômica que serve para despertar e 

provocar o sentido do paladar. Ao final, ele pede para que ela mantenha os olhos fechados 

e coloque a língua para fora. Ao ser atendido, começa a despejar mel na sua boca até 

lambuzá-la, deixando o líquido viscoso escorrer entre as coxas e passa a esfregá-las, 

complementando a carícia com um voluptuoso beijo que encerra a sequência. 

Mais adiante, John precisa sair às pressas do seu apartamento e deixa Lizzy só. 

Depois de um tempo, entediada e curiosa, ela passa a vasculhar os pertences dele até ser 

interrompida por uma ligação telefônica do amante em que, ao longo da conversa, ele 

descobre que ela esteve mexendo em suas coisas e desliga decepcionado. Ao voltar para 

casa, John se depara com Elizabeth, a quem afirma ter acreditado que não estaria mais lá 

e pergunta porque ela tinha feito aquilo. Depois de ouvir um pedido de desculpas, ele 

responde que pelo fato de ter sido uma garota má, ela mereceria ser punida, devendo virar-

se de costas e levantar a saia, pois seria castigada. Ela se mostra incrédula e pergunta se 

aquilo era mais um dos seus jogos. Ao ouvir uma resposta negativa, ela se retira, com 

passos firmes e ares de indignação, até que decide voltar para confrontá-lo fisicamente. 

Ele se esquiva das suas investidas, agarra-a e a empurra sobre uma mesa. Enquanto ela se 

debate e tenta evitá-lo, ele rasga sua calcinha, deita-se sobre ela, a penetra 

intempestivamente e passa a dar estocadas em seu corpo. Todo esse momento é marcado 

por uma trilha sonora grave que cria um clima de tensão na cena, construindo a imagem 

de um ato sexual não consensual. Porém, se num primeiro momento Elizabeth apresenta 
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gestos de defesa, lentamente vai arrefecendo e aparentemente se entrega, passando a 

gemer até o instante em que ele diz que vai ter um orgasmo e cessa as investidas contra o 

corpo dela, serenando paulatinamente e deixando seu corpo exaurido tombar sobre Lizzy, 

que passa a lhe acariciar os cabelos. Ao final, a trilha sonora atenua, abrandando a tensão 

no clima que prevalecera nos instantes iniciais, até a sequência encerrar com uma tomada 

do semblante exasperado e dos lábios trêmulos de Elizabeth, elaborando uma construção 

fílmica do sexo altamente carregada de ambiguidade tal como Último Tango em Paris 

oferecera uma década antes. 

Posteriormente, após ter sido seguido por ela até o seu trabalho, John e Elizabeth 

se reúnem num bar. Enquanto conversam a respeito dos rapazes de Wall Street, John 

começa a seduzi-la, esfregando o polegar sobre seus lábios e o introduz na sua boca, 

dando ensejo a um gesto com conotação fálica que é observado diligentemente por um 

cliente desconhecido. Ato contínuo, John toma a mão dela e a coloca entre suas coxas. 

Lizzy ri maliciosamente, abre o zíper e a insere dentro das calças dele diante do olhar 

perplexo do cliente voyeur. 

Mais à frente, depois de terem jantado no restaurante em que a personagem está 

vestida como um dos rapazes de Wall Street, o casal perambula abraçado pelas ruas onde 

são chamados de gays por uma dupla de homens num carro. Elizabeth se enfurece com 

aquele impropério e desafia-os aos brados, pedindo para que eles voltassem. O motorista 

freia repentinamente o veículo e os dois homens passam a perseguir o casal, que sai 

correndo por ruas vazias, excitados e eufóricos com aquela situação tensa até chegarem a 

um beco sem saída, onde são cercados pelos perseguidores. Acuada, Lizzy enfrenta um 

dos homens e o faz curvar-se de dor após chutar a sua genitália, enquanto John se atraca 

e rola pelo chão com o outro indivíduo, que deixa cair um canivete. Lizzy, ao perceber a 

arma branca, apanha-a e atabalhoadamente dá uma estocada com a lâmina nas nádegas 

do segundo perseguidor, fazendo-o correr. Ela fica esfuziante com sua reação e passa a 

exclamar repetidamente que amava John. E no meio de uma escadaria da viela, 

consumidos por uma forte chuva, eles apenas arrancam parte das suas vestimentas e, 

excitados, fazem sexo levados pela adrenalina, alternando diversas posições naquele 

ambiente público. 

O próximo encontro do casal ocorre numa loja colchões e roupas de cama. Ao 

mesmo tempo em que negocia o mobiliário de quarto com a vendedora da loja, John inicia 
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um jogo de provocação com Lizzy, pedindo para que ela se sentasse sobre uma das camas, 

onde tem seu sapato retirado e suas pernas e pés acariciados.  Depois, solicita que ela se 

deite, segure nas grades e abra as pernas, quando então ele se estira sobre ela, práticas 

sexuais estas que são testemunhadas pela vendedora com um olhar atônito, de 

incredulidade. No próximo plano, o casal já se encontra em outro cenário, uma loja de 

materiais de montaria em que John passa a testar arreios de cavalo, manuseando vários 

deles no ar enquanto os vendedores revelam fisionomias perplexas com aquela atitude. 

Lizzy, que está sentada num balcão, apenas observa até o instante em que ele emprega o 

instrumento nela, usando o seu corpo como um parâmetro de teste, uma ação fetichista 

que numa primeira impressão remete ao BDSM (Bondage360, Dominação e 

Sadomasoquismo), e que é percebida com grande embaraçamento pelo vendedor mais 

jovem. 

Noutra sequência, Lizzy coloca uma trilha sonora e começa a fazer striptease por 

detrás da persiana, exibindo a silhueta que é realçada por uma iluminação externa, 

projetando sua sombra na parede do quarto. John apenas observa, hipnotizado, 

deleitando-se enquanto ela retira cada peça de roupa e o provoca, dançando e acariciando 

seu próprio corpo. Após ter se despido inteiramente, ela pega um casaco e corre para o 

terraço do edifício, logo seguida por ele. Lá chegando, ela sinaliza com o dedo indicador 

para que ele se aproxime, retira o casaco que cobria o seu corpo nu, vira-se de costas e 

passa a seduzi-lo meneando os quadris com ares de indiferença. John, excitado, toma-a 

entre os braços e passa a beijá-la até o final da cena. 

O novo encontro do casal ocorre no apartamento de John, quando ele propõe outro 

jogo, sugerindo interpretar um homem que não conseguia se excitar e que o problema só 

seria resolvido se ela rastejasse pelo chão. Após narrar seu desejo, ele passa a arremessar 

cédulas de dinheiro com desdém pela sala, que ela deveria recolher se arrastando. Lizzy, 

com relutância, se ajoelha e desliza pelo chão, recolhendo nota por nota até se indignar e 

encerrar a execução do ato. Ele volta-se de costas, num gesto de empáfia, e pede para que 

ela continue rastejando, o que é negado pela amante. John insiste, dessa vez ameaçando 

agredi-la com seu cinto, batendo-o no chão próximo a ela. Ela se surpreende com aquela 

reação e tenta lembrá-lo que se tratava apenas de um jogo. Ele ignora os reclamos e a 

 
360 Ato de amarrar e imobilizar o(a) parceiro(a) com a finalidade de obter ou fornecer prazer sexual. Cf. 

BONDAGE. In: Dictionary Cambridge. Disponível em: 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/bondage Acesso em: 29 abr. 2020. 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/bondage
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empurra, o que deixa Elizabeth assustada e a faz gritar que não iria recolher as notas. Ao 

final, ele muda o tom da fala e passa a sorrir, argumentando que se tratava de uma 

brincadeira e que sabia que ela gostava daquilo. Ela pega o dinheiro e arremessa nele, 

bradando que odiava aquele tipo de encenação. E John passa a acariciá-la enquanto ela 

extravasa sua tensão estapeando-o, o que serve para consolar e amenizar o seu 

nervosismo. 

O último encontro sexual do casal ocorre após Elizabeth ouvir uma mensagem de 

John na secretária eletrônica pedindo para que ela lhe encontrasse no Hotel Chelsea. Lá 

chegando, Lizzy nota o quarto vazio e aguarda até o ouvir o telefone tocar. Ao atendê-lo, 

descobre se tratar de John, pedindo para que ela olhasse na gaveta da cômoda. Cheia de 

ressalvas, ela abre a gaveta onde encontra uma venda. Ainda com ares de desconfiança, 

ela começa a se despir, deita-se na cama e aguarda até a entrada abrupta de John, que a 

assusta num primeiro instante, mas logo o semblante dela se transforma, expressando um 

sorriso. Assim que nota que ela não está vendada, ele demonstra insatisfação por ter feito 

um simples pedido e não ter sido atendido. Então, ela passa a se vendar e ele confere o 

nó, certificando-se de que ela não estaria vendo nada. Lizzy se mostra bastante 

incomodada com aquela privação, tentando captar algum sinal do que estava acontecendo 

ao seu redor. Nesse momento, ela ouve um barulho na maçaneta e fica alerta, ameaçando 

retirar a venda para descobrir quem havia chegado. John senta-se numa cadeira e passa a 

testemunhar a cena da mulher desconhecida recém-chegada alisar as coxas de Lizzy. A 

mulher retira a cinta-liga da protagonista e pergunta se ela estava gostando do toque, 

enquanto roça as unhas nas coxas dela.  Nota-se Elizabeth demonstrando gestos que 

misturam sensações de excitação e de desagrado. Ao sentir seu seio tocado pela mulher, 

ela se afasta num primeiro instante e depois assente. É visível como seus sentidos estão 

completamente despertos. A desconhecida, com seu “dialeto” hispânico, continua 

provocando Lizzy e decide retirar a venda para mirar seus olhos, permitindo a esta 

perceber a figura de uma mulher altamente sexualizada, o que reforça o estereótipo do 

latin lover361. Após desvendar Lizzy, a estranha se afasta e vai abraçar John, que assume 

 
361 O latin lover é uma estereotipia cujo objetivo era produzir imagens de pessoas latinas como objetos 

sexuais atraentes, de pele mais escura, cujas diferenças culturais implicavam segredos exóticos e eróticos, 

muitas vezes marcados por violência ou sadomasoquismo, caracterização que ajudou a formatar imagens 

contumazes de homens e mulheres provenientes da América Latina como indivíduos largamente sensuais 

e sexuais, que seriam mais emocionais e dotados de “sangue quente”. Cf. BENSHOFF, Harry M. and 

GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and sexuality at the movies. Oxford: 

Wiley-Blackwell. 2004, p. 138. 
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o controle da situação despindo e acariciando-a. Ambos encaram Elizabeth e dizem que 

vão mostrar para ela o que era prazer, dando a entender que pretendiam realizar um 

ménage à trois. Elizabeth assiste desconfortavelmente os dois se acariciando até não 

suportar mais, quando se levanta e começa a agredir a mulher anônima, obrigando John 

a intervir e apartar a altercação. Após ser contida, Lizzy sai correndo pelas escadarias do 

hotel e é seguida por John, que a alcança no meio da rua, onde começam a seguinte 

discussão: 

 

John:        – Como é estar fora do controle? [grifos nossos] 

Elizabeth: – Você quer saber? 

John:        – Quero saber. Como foi? 

Elizabeth: – Você quer saber? 

John:        – Como foi? 

Elizabeth: – Veja, John! 

 

Dito isso, ela novamente sai correndo e pede para que ele a siga até que entra num 

peep show pornográfico, um estabelecimento onde são vendidas revistas e materiais 

pornográficos, e o qual garotas de programa dançam e exibem seus corpos. É um universo 

ordenado imageticamente com uma aura decadente, que também já tinha sido esboçado 

em outras produções dos anos 80 como Hardcore, No Submundo do Sexo (Hardcore, 

1979). Nesta, Jake VanDorn, um empresário e fervoroso calvinista, sai à procura da sua 

filha Kristen, “desaparecida” após realizar uma excursão religiosa, a qual ela 

propositalmente se evade para atuar como atriz em produções pornográficas amadoras. 

Ao iniciar a busca, o protagonista descobre que a jovem se envolvera num desses vídeos 

amadores e passa a investigar o “submundo” onde eles são realizados, tendo que 

confrontar uma diversidade de figuras apresentadas como degeneradas, até finalmente 

descobrir o paradeiro da garota e “resgatá-la”362. 

 
362 Hardcore também pode ser compreendido como uma espécie de filme-contestação ao longa-metragem 

Procura Insaciável (Taking Off, 1971), a primeira produção de Milos Forman nos Estados Unidos, que 

reproduz a história de um casal “tradicional” em busca da filha após esta fugir de casa para se inscrever 

num concurso musical, e se relacionar com um hippie. Ao longo da jornada, os pais mergulham no universo 

contracultural quando experimentam maconha, e depois se veem diante da possibilidade de praticar swing 

durante uma partida de strip poker com um casal de recém-conhecidos, até finalmente encontrar a garota 

ao final. Mesmo que ambas as películas lidem com o tema do conflito geracional, tendo como mote a busca 

de pais por filhas adolescentes rebeldes que fogem de casa, há uma diferença marcante entre a obra dos 
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Ao longo dos anos 60 e 70, Hugh Hefner, o criador da revista Playboy e cujo nome 

era visto como sinônimo de sexo363, não tinha interesse em ser rotulado como 

“pornógrafo”, o que o fez optar pela inserção de materiais tidos como sérios (contos, 

entrevistas, jornalismo investigativo e crítica cultural de escritores proeminentes como 

Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Henry Miller, Tennessee Williams ou Carl Sandburg) 

para tornar sua publicação respeitável aos olhos da maioria dos americanos de classe 

média. Com a Playboy, os homens aprendiam a respeito das músicas que deveriam 

escutar, sobre o tipo de vestimentas a serem usadas, ou que equipamentos necessitavam 

ser adquiridos, tornando-a, muito mais do que um simples periódico pornográfico, um 

manual de estilo de vida. Em janeiro de 1961, aproveitando-se da popularidade da revista, 

Hefner fundou o Playboy Club, em Chicago, uma casa noturna que ficou conhecida pelas 

garçonetes cuidadosamente selecionadas, que se vestiam como coelhinhas (a famosa 

mascote da revista), usando trajes reduzidos e justos, com espartilhos, gravatas-borboleta 

pretas, colarinhos brancos, saltos altos, meias-arrastão pretas, além de orelhas e caudas 

de algodão brancas e fofas (ver ANEXO B). No dia a dia, as coelhinhas circulavam pelo 

ambiente servindo os clientes sob a máxima do “olhe, mas não toque”, fazendo com que 

o lugar alcançasse o status de casa noturna mais sofisticada do mundo à época364. 

Já na guinada para os anos 80, tanto em Hardcore, quanto em 9½ Semanas de 

Amor, é possível reconhecer mudanças na produção cultural sobre a sexualidade, tendo 

por referência os peep shows pornográficos, visualmente caracterizados como decadentes 

e imorais, uma montagem que promove uma descontrução de qualquer glamour e “bom 

gosto” que determinadas idealizações de lugares ou itens associados às práticas sexuais 

pudessem sustentar nos anos 60 e 70365. 

 
anos 70, e a dos anos 80: no primeiro caso, a imersão no cenário da contracultura oferece situações que 

incitam o casal a experimentar, compreender e, no limite, aceitar as mudanças de valores e hábitos (no fim, 

a garota leva o namorado hippie para jantar na casa dos pais), enquanto no segundo caso, o aprofundamento 

no cenário que remete à contracultura provoca um olhar inquiridor e condenatório das transformações, o 

que guarda muito mais afinidade com a obra oitentista Vestida para Matar. 
363 A Playboy foi lançada em dezembro de 1953, e se tornou a primeira revista de consumo de massa a 

incluir fotos de mulheres nuas, com uma circulação que já tinha ultrapassado a marca de um milhão de 

leitores antes do final da década de 50, e alcançado seis milhões no início dos anos 70. Cf. ALLYN, David. 

Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: Routledge, 2016, p. 27; e Cf. 

D’EMILIO, John & FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 3rd ed. 

Chicago: University of Chicago Press, 2012, pp. 302-303. 
364 Cf. ALLYN, David. Make Love, Not War - The Sexual Revolution: an unfettered story. NY: 

Routledge, 2016, pp. 26-27; e Cf. Documentário Sexo em 69: a revolução sexual americana (Sex in 69: the 

sexual revolution in america). Direção: Rob Epstein e Jeffrey Friedman 2009, 0h21m. 
365 Ainda que a revista e os clubes da Playboy tenham sido associados ao “bom-gosto” e ao glamour no 

período, não se deve perder de vista o fato de que tais criações de Hefner também foram alvos de 
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Elizabeth caminha até um ambiente cercado de homens dispostos em um formato 

circular, com os olhares compenetrados em algum evento, e se desloca entre eles até 

chegar numa posição em que foi possível notar o motivo daquela aglomeração: um casal 

fazendo sexo no meio da sala. Ali, ela se sente completamente vulnerável e começa a 

chorar, cercada pelos olhares de estranhamento e cobiça daqueles indivíduos mais 

próximos. É nessa hora que ela nota a entrada de John no ambiente e decide provocar 

ciúmes ao seduzir um desconhecido que está ao seu lado, passando a beijá-lo, chorosa, 

enquanto olha John de esguelha. Indignado, ele vai até ela, toma-a dos braços do estranho 

e passa a beijá-la no pescoço até a sequência encerrar. 

Como destacado, John procura estar no controle ao longo do filme, atributo este 

que, nos anos 80, se mostrava como uma das maiores preocupações psicológicas em 

oposição ao espírito de emancipação apresentado pelos jovens nos anos 60 e 70, que 

buscavam se libertar dos comportamentos convencionais e inibidores do American Way 

of Life366. Um elemento que reflete esse anseio nos decênios 60 e 70 por libertação, ou 

que expressa desapego pelo controle, pode ser resgatado através da sétima arte. O Cinema 

Direto norte-americano, também batizado de Uncontrolled Cinema, surgiu no início dos 

anos 60 e tinha como uma das premissas a idéia de que para conseguir captar a 

“realidade”, o cineasta não deveria controlar os eventos que filmava, mas apenas registrá-

los com uma postura passiva367. Richard Leacock, um dos principais documentaristas do 

Cinema Direto, fez a seguinte afirmação: 

 

Tolstoi anteviu o cineasta como um observador, e talvez como um 

participante, capturando a essência do que ocorre ao seu redor, 

selecionando, organizando, mas nunca controlando o evento. Aqui seria 

possível, para o significado do que está ocorrendo, transcender as 

 
questionamentos por grupos ligados à contracultura, principalmente os feminismos. Uma das críticas mais 

contundentes à época foi produzida por Gloria Steinem, jornalista e fundadora da revista Ms. Após ter se 

infiltrado num dos clubes para trabalhar como coelhinha enquanto era escritora freelance da revista SHOW, 

Gloria publicou, em 1963, um artigo intitulado “A Bunny’s Tale”, discorrendo sobre uma série de abusos 

e explorações sexuais que lá sofrera. Cf. STEINEM, Gloria. A Bunny’s Tale, Show Incorporating USA 

1, May, 1963. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20141218105108/http://dlib.nyu.edu/undercover/sites/dlib.nyu.edu.undercov

er/files/documents/uploads/editors/Show-A%20Bunny's%20Tale-Part%20One-May%201963.pdf Acesso 

em: 05 out. 2020. 
366 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, p. 151. 
367 Cf. GUEDES, Jefferson Gomes Teixeira. Formas de Produção da “Realidade” no modo de 

representação observacional: uma análise do cinema direto norte-americano dos anos 1960 e de filmes 

brasileiros dos anos 2000. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, SP: 2011. 

https://web.archive.org/web/20141218105108/http:/dlib.nyu.edu/undercover/sites/dlib.nyu.edu.undercover/files/documents/uploads/editors/Show-A%20Bunny's%20Tale-Part%20One-May%201963.pdf
https://web.archive.org/web/20141218105108/http:/dlib.nyu.edu/undercover/sites/dlib.nyu.edu.undercover/files/documents/uploads/editors/Show-A%20Bunny's%20Tale-Part%20One-May%201963.pdf
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concepções do cineasta porque, essencialmente, ele está observando 

aquele mistério final, a realidade. Hoje, cinqüenta anos após a morte de 

Tolstoi, alcançamos um ponto no desenvolvimento do cinema onde esse 

propósito está começando a ser realizado368. 

 

Albert Maysles, outro cineasta do grupo, também fez ponderações nessa mesma 

linha visando instaurar uma relação de causalidade entre a abdicação do controle e a busca 

pelo realismo: 

 

[...] Um documentário verdadeiro é filmado sem controle. Você pode 

mesmo chamá-lo de cinema não-controlado [uncontrolled cinema]. 

Porque uma vez que você começa a controlar o público, não é mais a 

coisa real. E isso é parte do problema com os reality shows. Eles buscam 

controlar as coisas, então tomamos o controle, mas perdemos a 

realidade369. 

 

Já findando a década de 1970, fatores traumáticos como a grande inflação ou o 

terrorismo provocaram, segundo John Taylor, uma sensação de incapacidade em 

influenciar ou ditar o curso dos acontecimentos370, sentimento também percebido pelo ex-

presidente Richard Nixon (1969-1974), levando-o a concluir, já nos anos 90, que em 

meados dos anos 70 os Estados Unidos estavam sendo privados do sentido de propósito 

e que, no final desta década, um mal-estar teria envolvido as elites do país. Era um 

momento em que a confiança da nação estava fragilizada, tendo perdido a sua orientação 

geopolítica. Acreditava-se que em vez de moldar a história, os Estados Unidos estariam 

sendo tragados pelos eventos371. Jimmy Carter, presidente entre 1977 e 1981, dizia aos 

seus compatriotas que o país tinha sido dominado por forças que estavam além da sua 

capacidade de exercer controle. Reagan, por sua vez, teria oferecido uma visão de mundo 

alternativa e, ainda que simplista, possuía um forte apelo popular, difundindo a mensagem 

de que os Estados Unidos poderiam realizar qualquer coisa, conforme a sua vontade, 

tendo total controle sobre o seu futuro se assim o desejassem372. 

 
368 LEACOCK, Richard. For an Uncontrolled Cinema. In: Film Culture. nº 22-23, 1961, pp. 23-25. 
369 COLE, Williams. Uncontrolled Cinema: Albert Maysles. In: BEATTIE, Keith (Ed.). Albert & David 

Maysles: interviews. Jackson: University Press of Mississippi, 2010. pp. 176-177. 
370 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, p. 151. 
371 Cf. NIXON, Richard. Seize the Moment: America’s Challenge in a One-Superpower World. NY: 

Simon and Schuster, 1992, pp. 276-277. 
372 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 174. 
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Embora John Taylor não avance a discussão no sentido de propor uma relação 

expressa do controle com a lógica neoliberal, tal conexão pode ser depreendida da sua 

análise quando afirma que: 

 

A criação de riqueza, a atração pelas atividades de bancos de 

investimentos e o fascínio pelos negócios não passavam de 

manifestações dessa ânsia pelo controle. [...] Mesmo os excessos 

característicos dos anos oitenta – insider trading, manipulação do 

mercado acionário, fraudes – expressavam o desejo de controle373. 

 

Dá para notar o liame entre a necessidade de possuir controle com a lógica 

financeira que se tornou o cerne da atividade econômica do neoliberalismo, e que era tida 

por John como um estilo de vida. E essa lógica não era exclusivamente de fundo 

econômico, tendo se processado também no plano da sexualidade, o que vai ao encontro 

da análise proposta por Pierre Dardot e Christian Laval. Para John Taylor: 

 

A busca por controle podia ser observada até mesmo no campo sexual. 

A expressão sexual havia sido uma das principais avenidas para a auto-

expressão, durante os anos sessenta e setenta. Mas, principalmente o 

herpes e depois, de modo muito mais ameaçador, a AIDS, jogaram um 

balde de água fria na atividade sexual. As pessoas começaram a praticar 

a abstinência que não passa, é claro, de uma forma de controle. [...] 

Fosse por medo à intimidade, tédio ou simples exaustão, os jovens – 

para espanto da geração dos anos sessenta – estavam perdendo o 

interesse pelo sexo374. 

 

Ainda que numa primeira leitura possa soar inesperada uma preocupação com o 

herpes genital (principalmente quando se pensa na amplitude e letalidade da AIDS no 

mesmo período375), é possível recuperar uma série de reportagens da época indicando 

 
 Insider trading é a violação do dever de informar a que estão submetidos todos os que têm acesso 

privilegiado a informações do mercado acionário. Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, 

riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 1993, pp. 28-29. 
373 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, p. 153. 
374 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, pp. 152-153. 
375 A taxa de mortalidade das pessoas que contraíam a AIDS era, nos termos de John D’Emilio, 

assustadoramente alta e crescia num ritmo alarmante, partindo de 225 ocorrências no final de 1981, para 

1.400 em 1983, 15.000 em 1985, chegando ao patamar de 40.000 em 1987. Cf. D’EMILIO, John & 

FREEDMAN, Estelle B. Intimate Matters: a history of sexuality in america. 3rd ed. Chicago: University 

of Chicago Press, 2012, p. 354. 
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como o surgimento da doença também levou a um processo de contenção da 

sexualidade376: 

 

No final dos anos 70, o problema do herpes genital surgiu e rapidamente 

se tornou um dos maiores focos da mídia. Obviamente o herpes não era 

nem de perto comparável à AIDS em gravidade, mas o extenso alcance 

da doença enfatizou os temas da incurabilidade e da ameaça 

generalizada, e apelava para a necessidade do sexo seguro e da 

abstinência. A doença atraiu alguma atenção da mídia em 1979, mas 

alimentou um pânico nacional em 1981 e 1982. [...] A “epidemia” 

contribuiu para a causa da restrição e da temperança sexual. Acima de 

tudo, alegou a Time, a doença demonstrou a irresponsável estupidez das 

atitudes sexuais dos anos 60, a Era da “Pílula, da revista Penthouse e 

suas Pets, e das fitas cassetes pornográficas”. Notícias relatam como os 

jovens estavam renunciando ao sexo casual e buscando 

relacionamentos mais profundos e duradouros. O herpes estava “dando 

um duro golpe no sexo casual”. A contra-revolução do herpes pode 

estar trazendo de volta à moda uma relutante castidade ... muitos 

swingers desistiram da prática por conta do herpes. A doença ajudaria 

a encerrar a “era da promiscuidade irrefletida”. O periódico Christianity 

Today apontou: “Nos esforços para legislar a moralidade, o herpes [...] 

encontrou menos resistência do que a Nova Direita”. A revista New 

Republic sugeriu que “se o herpes não tivesse existido, a Moral 

Majority teria que inventá-lo”. Tão assustadora era a doença que 

algumas pessoas sugeriram, com algum grau de seriedade, que os 

infectados deveriam ser forçados a portar uma letra escarlate H tatuada, 

uma vez mais prenunciando a posterior retórica da AIDS. [...] Os meios 

de comunicação já estavam comentando a respeito do declínio da 

revolução sexual e a chegada de uma nova era de cautela e de 

responsabilidade377. 

 

Interessante perceber que o cenário alarmista e ameaçador recuperado por John 

Taylor e por Philip Jenkins não é reeditado em 9½ Semanas de Amor. A perceptível 

assunção do controle das práticas sexuais pela personagem de Mickey Rourke não se 

encaminha rumo à contenção, à abstinência ou ao desinteresse, como identificado na 

“relação” entre Peter e Elizabeth em Vestida para Matar, mas conduz à intensificação do 

sexo, a uma estimulação gradativa e contínua das práticas sexuais. Entretanto, essa 

intensificação que o diferencia da forma como o sexo é apresentado em Vestida para 

Matar ou em alguns outros longa-metragens oitentistas como Sexo Casual? (Casual Sex?, 

 
376 A esse respeito, a capa da revista Time, publicada em agosto de 1982, é bastante elucidativa ao ilustrar 

o medo que o Herpes incutiu à época. (Ver ANEXO C). 
377 JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, pp. 206-207. 
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1988378), tampouco o assemelha aos filmes da contracultura na linha de Sem Destino, Hair 

ou Bob & Carol & Ted & Alice, os quais o sexo mobilizava uma conotação libertadora. 

Como entendido, 9½ Semanas de Amor tem por característica expressar as práticas 

sexuais com ênfase no controle. 

John exerce o controle desde a primeira prática sexual do casal, sugerindo um jogo 

de privação do manejo sexual após vendar e provocá-la com o gotejamento do gelo. A 

mesma dinâmica ocorre na cena da cozinha, quando Lizzy participa da espécie de “orgia 

gastronômica”, realizando um novo jogo de destituição do controle, mas dessa vez 

visando excitar o seu paladar. Tal processo de privação do controle das práticas sexuais 

acaba funcionando como um paralelo à lógica neoliberal de desmonte das políticas 

keynesianas que resultou na privação dos direitos sociais, tornando uma parcela 

considerável da população incapaz de autodeterminação, ou seja, sem controle sobre sua 

própria sorte, sujeita à racionalidade do “livre mercado”. E a consumação da perda do 

controle das práticas sexuais, no plano imagético, é metaforicamente erigida na cena em 

que a personagem se acaricia na sala de projeção e um quase imperceptível, porém 

significativo, gesto se sucede: 

 

 

  

 
378 Sexo Casual? aborda a história das amigas Melissa (Victoria Jackson) e, principalmente, Stacy (Lea 

Thompson), uma garota que nos anos 70 era entusiasta do sexo casual, envolvendo-se com diversos homens 

até que o advento da AIDS nos anos 80 gerou temor e provocou uma guinada comportamental na 

personagem, que passou a identificar seu passado sexual à promiscuidade, o que a levou à abstinência 

sexual como forma de vida até que encontra o “homem ideal”, com quem se casa e constitui família ao 

término da trama. 
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O controle remoto do projetor cai de suas mãos sobre a cadeira em que estava 

sentada se masturbando. É uma imagem impregnada pelo simbolismo de que Lizzy já não 

consegue mais se concentrar no trabalho e dá sinais de estar sendo conduzida pelos 

caprichos do seu parceiro que, mesmo não estando presente, é suficientemente capaz de 

fazer prevalecer seus desejos, ainda que esta imposição se apresente como vontade 

própria de Elizabeth. É sintomático perceber como essa ação caracteriza filmicamente um 

tipo de comportamento da personagem que poderia ser remetido àquilo que Dardot e 

Laval expressaram como a fabricação e gestão de um novo sujeito, um agente social que 

internaliza a racionalidade do mercado e se põe a trabalhar para a empresa como se 

trabalhasse para si mesmo379. Nos termos dos autores: 

 

Ele [o novo sujeito] deve trabalhar para sua própria eficácia, para a 

intensificação de seu esforço, como se essa conduta viesse dele próprio, 

como se esta lhe fosse comandada de dentro por uma ordem imperiosa 

de seu próprio desejo, à qual ele não pode resistir380. 

 

Com isso, é como se Elizabeth introjetasse a lógica exterior representada por John 

e passasse a reproduzi-la como se fosse animada por seu próprio ímpeto e vontade, o que 

torna mais complexo e pouco provável o seu questionamento. 

É nesse estágio de envolvimento com a relação que John executa a prática sexual 

não consensual em seu apartamento, sentindo-se livre para aplacar seus desejos. Faz-se 

necessário ressalvar que liberdade sexual, no final dos anos 50, tinha um significado 

específico. Peter Stearns discute a obra Sexo Sem Culpa, publicada em 1958 nos Estados 

Unidos, e destaca que a tese central lançada no texto era a de que cada indivíduo deveria 

ser livre para trilhar qualquer caminho disponível que o levasse ao prazer. Num excerto 

recuperado do livro, ele enfatiza a seguinte passagem: 

 

Todo ser humano, pelo simples fato de existir, deve ter o direito a todo 

o prazer sexual de sua preferência, seja muito (ou pouco), variado (ou 

monótono), intenso (ou moderado), duradouro (ou breve) – desde que, 

no processo de satisfação dessas suas preferências, não interfira 

 
379 Por isso o emprego do pronome reflexivo na categoria “homem-empresa de si mesmo” se torna relevante 

na obra dos autores, já que existe um processo de sujeição dos indivíduos à lógica neoliberal, fenômeno 

este que se apresenta como se derivasse de um desejo próprio, e não por coerção externa. 
380 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. 

SP: Editora Boitempo, 2016, p. 327 (interpolações nossas). 
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necessária, forçosa ou injustamente nos direitos sexuais (ou não 

sexuais) e satisfações de outros seres humanos381. 

 

Para Stearns, esse teria se tornado o mantra do período relativo aos anos 60 e 70, 

em que valeria tudo desde que a participação fosse voluntária, mútua, dialogada. As 

pessoas eram estimuladas a discutir suas necessidades sexuais com potenciais parceiros 

o mais abertamente possível382, concepção que também foi compartilhada por Alex 

Comfort quando escreveu The Joy of Sex, uma célebre versão “genérica” em língua 

inglesa do Kama Sutra, originalmente produzida em 1972, que defendia a existência do 

que acreditava serem as duas regras básicas do “bom sexo”: a primeira era que uma pessoa 

não deveria fazer nada do que realmente não gostava, e a segunda era descobrir as 

necessidades do parceiro e não as recusar dentro das possibilidades383. Já ao enveredar 

mais especificamente pela discussão do BDSM, Tanya Krzywinska indica que no ato 

consensual realizado por praticantes do sadomasoquismo existe uma conjunção entre 

lágrimas e risos, medo com o amor, intimidação com o zelo, e da bondage com a 

libertação, sendo essa interconexão o elemento-chave capaz de distinguir a 

contemporânea prática consensual sadomasoquista, do abuso e da violência sexual. O 

objetivo da maioria dos praticantes de BDSM seria ampliar e potencializar as experiências 

sensoriais do sexo, mas algumas vezes poderia acontecer que, na busca pela 

experimentação e pela exponenciação, certas fronteiras fossem ultrapassadas, o que 

exigiria a adoção de acordos pré-estabelecidos, como as safe words, capazes de prevenir 

inconvenientes. Krzywinska ainda afirma que pelo fato de o sadomasoquismo ser uma 

prática sexual complexa e ritualizada, uma manipulação cuidadosamente negociada de 

relações de poder, o tema do consentimento seria vital, tendo em vista que se aventurar 

por tênues fronteiras é o que tornaria o ato excitante para muitos praticantes, e a maioria 

o faria de bom grado, sem jamais considerar abusivo o que transcorria ao longo da sua 

execução384. 

Porém, a idéia de liberdade filmicamente posta em movimento a partir de John, 

em meados dos anos 80, não parece se adequar aos conceitos propostos por Peter Stearns, 

 
381 STEARNS, Peter N. História da Sexualidade. SP: Contexto, 2010, p. 247. 
382 Cf. STEARNS, Peter N. História da Sexualidade. SP: Contexto, 2010, p. 247. 
383 Cf. COMFORT, Alex. The Joy of Sex: the timeless guide to lovemaking. The ultimate revised edition, 

NY: Crown Publishers, 2008, s/p. 
384 Cf. KRZYWINSKA, Tanya. Sex and the Cinema. London & New York: Wallflowers press, 2006, pp. 

187-188. 
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Alex Comfort ou Tanya Krzywinska, podendo ser compreendida com base numa nova 

perspectiva, tomando como paradigma filosófico a concepção neoliberal hayekiana. 

Friedrich Hayek, que travou intensos debates intelectuais com John Maynard 

Keynes nos anos 30385, explorou um conceito de liberdade, concebido como ausência de 

coerção, que fora empregado para contestar os modelos de Estado provedor, como o do 

New Deal. Na sua acepção, liberdade: 

 

[...] sempre significou a possibilidade de um indivíduo agir de acordo 

com os seus próprios planos e resoluções, em contraposição à condição 

do indivíduo que estava irrevogavelmente sujeito à vontade de outrem, 

cuja decisão arbitrária poderia coagi-lo a agir de determinada maneira. 

Uma das mais velhas definições de liberdade é, portanto, 

“independência da vontade arbitrária de outrem”386. 

 

Para complementar: 

 

A coerção é maléfica precisamente porque anula o indivíduo enquanto 

ser que pensa e avalia, fazendo dele um mero instrumento dos fins de 

outrem. A livre ação, graças à qual um indivíduo persegue seus próprios 

objetivos pelos meios que seu conhecimento lhe indica, deve basear-se 

em informações que não podem ser moldadas de maneira arbitrária por 

outrem387. 

 

Merece destaque o emprego feito por Hayek da coerção como categoria analítica, 

pois insinua um debate não nomeado com uma tradição das ciências sociais que remonta 

ao pensamento durkheimiano, quando este apresenta a coercitividade como um dos 

elementos que caracterizariam um fato social. Émile Durkheim empreendeu esforços para 

delimitar e legitimar um campo do conhecimento que tinha como objeto de análise a 

sociedade, um universo considerado detentor de características inerentes, anteriores e 

externas às consciências individuais, e que sobre elas exerceria coerção, impondo-se às 

mesmas, quer elas resistam ou não, como no caso do direito (produzindo reparação ou a 

punição dos infratores por violação das leis) ou dos costumes (situações de 

constrangimento sofridas por um indivíduo quando desrespeita certas convenções, como 

 
385 Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal 

politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p. 
386 HAYEK, Friedrich. Os Fundamentos da Liberdade. SP: Visão, 1983, p. 28. 
387 HAYEK, Friedrich. Os Fundamentos da Liberdade. SP: Visão, 1983, p. 37.  
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usar roupas não apropriadas em determinados eventos, podendo ocasionar risos de ironia 

ou a objeção dos seus pares)388. É com o intuito de enfrentar esse tipo de formulação, cujo 

desígnio se volta para a sociedade como uma realidade sui generis capaz de, em algum 

grau, estruturar a maneira como as pessoas compreendem e agem no mundo, que Hayek 

concentra suas energias, destacando a centralidade do indivíduo, a unidade supostamente 

capacitada a promover a prosperidade de um país, e que não deveria ser anulada por 

coerções externas a ela. A propósito, é fundamentado nesse tipo de pressuposto que um 

dos expoentes políticos na implementação do neoliberalismo nos países “desenvolvidos” 

na década de 80, a primeira-ministra da Inglaterra Margareth Thatcher (1979 - 1990), 

pronunciou a célebre afirmação “there is no such thing a Society”, reverberando sua 

descrença na existência de um fenômeno que se pudesse chamar de sociedade ao 

considerar isoladamente apenas a experiência e a ação dos homens, mulheres e de suas 

famílias, o que ajudou a deslegitimar concepções de coletividade externa e responsável 

pelas tomadas de decisões dos indivíduos389. 

George Monbiot afirma, com contornos críticos, que a noção de liberdade como 

ausência de coerção, empregada como contraponto a conceitos como liberdade política, 

direitos universais, distribuição da riqueza e igualdade humana, fomentaria o espírito 

empreendedor e a competição entre os indivíduos, o que os teóricos ligados ao 

neoliberalismo acreditavam serem as molas impulsionadoras da prosperidade de uma 

nação390. Somente um mercado livre e desregulamentado seria capaz de oferecer 

benefícios que jamais seriam alcançados por um planejamento estatal, tendo em vista que 

todos os esforços para criar uma sociedade mais igualitária seriam contraproducentes e 

moralmente corrosivos ao eliminar o sentido de responsabilidade individual. Qualquer 

noção de maior igualdade de resultados que pudesse ser criada pela redistribuição de 

renda ou de recursos era vista como uma idéia utópica que, sem um significado racional 

preciso, estaria aberta à manipulação por um déspota ou por um governo. Friedrich Hayek 

acreditava que em um sistema de livre concorrência, o indivíduo era primordial e, por 

 
388  Cf. DURKHEIM, Émile. As Regras do Método Sociológico. 2.ed.  SP: Martins Fontes, 1999, pp. 1-

13. 
389 Cf. THATCHER, Margareth. Interview for Woman’s Own Magazine (No Such Thing as Society), 

Margareth Thatcher Foundation. Wednesday, Sep. 23, 1987. Disponível em: 

https://www.margaretthatcher.org/document/106689 Acesso em: 09 jun. 2021.  
390 Cf. MONBIOT, George. Neoliberalism: the deep story that lies beneath Donald Trump’s Triumph. The 

Guardian. Monday, nov. 14, 2016. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/neoliberalsim-donald-trump-george-monbiot 

Acesso em: 04 out. 2018. 

https://www.margaretthatcher.org/document/106689
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/nov/14/neoliberalsim-donald-trump-george-monbiot


200 
 

essência, diferentes indivíduos tinham diferentes capacidades, que seriam avaliadas pelo 

próprio mercado. Com isso, a diferença nos resultados de uma competição se tornava 

justa porque todos tinham, como ponto de partida, a igualdade de acessar o mercado. 

Além do mais, as desigualdades não seriam um problema para o economista austríaco, 

dada a existência de uma mobilidade social, que permitiria às pessoas prosperarem por 

meio de tentativas e erros. Ao final, se elas fossem incapazes ou acomodadas, não seria 

função do governo tratá-las de maneira diferenciada para compensar seus malogros, já 

que para se produzir o mesmo resultado entre agentes sociais diferentes seria necessário 

um tratamento desigual, o que poderia redundar no fim do Império da Lei. Isso tudo 

significava, para defensores do neoliberalismo como Hayek, que todas as tentativas de 

limitar a competição entre os indivíduos deveriam ser tratadas como inimigas da 

liberdade, que impediriam a formação, tida como natural (e até desejável), de uma 

desigualdade hierárquica entre winners e losers, donde concluíam que os impostos e a 

regulamentação deveriam ser minimizados e os serviços públicos privatizados391. 

John pode ser compreendido como a materialização fílmica desse arcabouço 

econômico-filosófico, que se retraduz no plano da sexualidade. Se Lizzy, num primeiro 

instante, ofereceu alguma resistência ou contrariedade aos desejos do seu amante, ele 

simplesmente a ignorou e se deixou guiar exclusivamente pelo seu próprio interesse, 

agindo com independência à vontade arbitrária e coercitiva dela, não aceitando restrições 

às suas investidas, como também se verifica na sequência em que insiste para que 

Elizabeth rasteje e recolha o dinheiro, a despeito das suas negações. A personagem de 

Wall Street age, sob certo aspecto, autodisciplinarmente orientada por uma concepção 

estrita de liberdade que desconsidera os anseios ou limites da sua parceira, o que enseja 

uma competição sexual entre desejos conflitantes e desiguais, avaliada aqui como o 

espraiamento no ato sexual dos imperativos neoliberais, que são aprendidos, 

internalizados e se tornam parâmetros pelos quais um indivíduo passa a se conduzir. 

Como Dardot e Laval formularam, o mercado se apresenta como um evento de 

autoformação do homem-empresa de si mesmo, que pode ser resumido como: 

 

 
391 Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal 

politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p; e Cf. MONBIOT, George. Neoliberalism: the 

ideology at the root of all our problems. The Guardian. Friday, apr. 15, 2016. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot 

Acesso em: 25 set. 2018. 

https://www.theguardian.com/books/2016/apr/15/neoliberalism-ideology-problem-george-monbiot
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[...] um processo subjetivo autoeducador e autodisciplinador, pelo qual 

o indivíduo aprende a se conduzir. O processo de mercado constrói seu 

próprio sujeito. [...] O homem sabe se conduzir não por “natureza”, mas 

graças ao mercado, que constitui um processo de formação. Posto cada 

vez mais frequentemente em situação de mercado, o indivíduo pode 

aprender a conduzir-se racionalmente392. 

 

Tal esforço interpretativo de apontar uma provável racionalidade orientadora da 

conduta de John não esvazia qualquer legítima análise da ocorrência de uma agressão 

sexual, causando a equivocada idéia de se tratar de um exercício de justificação da 

mesma393, mas se propõe a entender como a própria construção da cena atenua a 

percepção de um ato sexual violento ao inserir elementos que provocam ambiguidade, 

como a mudança da trilha sonora, que inicia tensa e encerra com mansidão, ou as carícias 

de Lizzy em John ao final do ato, bem como na manhã seguinte quando desperta 

sorridente ao ouvir o anúncio de que o amante tinha preparado o seu desjejum, montagem 

provocadora de um potencial fenômeno de naturalização que pode ser remetido ao 

neoliberalismo394. Esses detalhes nada fortuitos incitam a sensação de que ao término da 

prática sexual, ela, em algum nível, anuíra. 

Associado a tais aspectos audiovisuais, a seleção e a reinterpretação do conceito 

de liberdade de Hayek, operacionalizado num contexto histórico e social específico, ajuda 

a compreender como a injunção dos desejos sexuais de John sobre Elizabeth também seria 

passível de naturalização, tendo como resultado a produção de um conjunto diverso de 

práticas sexuais fílmicas, evidenciando sua particularidade, principalmente quando 

comparado à cena da manteiga no longa-metragem dos anos 70, O Último Tango em 

Paris. Ainda que as sequências já descritas em ambos os filmes possam ser reduzidas a 

 
392 DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. 

SP: Editora Boitempo, 2016, p. 140. 
393 Mais uma vez não se deve perder de vista o reconhecimento de que a violência (assim como desastres 

naturais) se mostraram umbilicalmente ligados à gênese e ao estabelecimento de medidas econômicas 

neoliberais, como a adoção de determinadas políticas de choque, que foram capazes de gerar um estado de 

trauma e de paralisia em certas populações e a decorrente desmontagem de serviços públicos, como 

aconteceu no golpe dado por Pinochet no Chile, na guerra no Golfo Pérsico contra o Iraque, ou na 

“reconstrução” pela iniciativa privada da devastada Nova Orleans, Louisiana, pós furacão Katrina, que da 

noite para o dia sofreu uma série de privatizações dos sistemas de educação, saneamento e saúde. Não é 

por outra razão que a autora vai chamar de “capitalismo de desastre” essa lógica econômica. Cf. KLEIN, 

Naomi. A Doutrina do Choque: a ascensão do capitalismo de desastre. RJ: Nova Fronteira, 2007, pp. 11-

155 e pp. 385-453. 
394 Segundo David Harvey, para que um modo de pensamento como o neoliberal se torne dominante, é 

necessário que ele opere um aparato conceitual que mobilize as sensações, os instintos, os valores e os 

desejos das pessoas. E se esse aparato for bem-sucedido, ele sofre um processo de apagamento e se 

naturaliza, deixando de ser questionado. Cf. HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. 

SP: Loyola, 2008, p. 15. 
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um olhar míope, entende-se a possibilidade de estabelecer um ponto de fixação que realce 

suas peculiaridades, eis que a sequência citada na película de Bernardo Bertolucci cria 

uma indeterminação valorativa que proporciona avaliá-la como uma vertente 

transgressora do status quo (encarnada na crítica às instituições da família e da religião), 

enquanto 9½ Semanas de Amor, sob a perspectiva de John, (re)introduz uma ambivalência 

que ecoa como afirmação da normatividade socioeconômica do “livre mercado” que se 

constituíra no início da década, e passara a se rotinizar no período da exibição. Dessa 

forma, a obra oitentista apresenta um encadeamento de situações que aponta para uma 

transformação na forma de perceber as relações sexuais no cinema, e a elaboração de um 

possível modo de expressar culturalmente a América. 

Logo a relação do casal evolui numa direção em que as práticas sexuais são mais 

intensificadas e se transformam em jogos que envolvem desafios e riscos. John passa a 

incentivar atividades sexuais que são realizadas em situações adversas, como lugares 

públicos, e por vezes sob os olhares perplexos de estranhos, movido pela excitação do 

risco e do desafio, demandando um maior comprometimento da garota à relação, como 

nas cenas em que ele introduz as mãos de Lizzy dentro das suas calças no bar em Wall 

Street, depois quando ele se relaciona com ela na loja de colchões, ou posteriormente se 

envolvem na loja de montaria. Michel Bozon destacou que o surgimento dos espaços 

íntimos, em oposição aos lugares públicos, seria um fenômeno historicamente recente e 

no qual ainda viveríamos, em que regras relativas a hábitos alimentares ou às excreções 

passaram a ser válidas também para a sexualidade, devendo os indivíduos dissimular e 

controlar os seus afetos e as manifestações dos seus corpos, dando vazão a essas 

“expressões” em espaços privados. A atividade sexual, via de regra, não era realizada em 

público, mas pelo menos até o século XVI a sua expressão era muito mais visível. A 

relativa franqueza com que se falava, entre adultos, sobre as funções corporais e as coisas 

da vida também podia ser encontrada na maneira direta com que se falava sobre isso com 

as crianças. Nas habitações muito populosas das épocas medieval e clássica, os cômodos 

em que se dormia não só se prestavam a usos diversos como ainda eram locais de 

passagem. Os cômodos de repouso contavam com vários leitos, e cada leito podia abrigar 

várias pessoas, posto que pais, filhos e empregados não estavam sistematicamente 

separados. Já no domínio do espaço privado, pouco a pouco se criou uma espécie de 

santuário inviolável: o quarto do casal parental, que se tornou o templo secreto da 

sexualidade legítima. Surpreender o ato sexual dos pais, sem dúvida uma experiência 
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banal para as crianças da Idade Média, passou a ser considerada uma transgressão na 

época contemporânea. Da mesma forma, tornou-se raro observar práticas sexuais nos 

espaços públicos, e o exibicionismo começou a ser punido pela lei395, como se toma 

ciência ao examinar o Código Penal de Nova Iorque (NY Penal Law), que em seu artigo 

245, relativo às ofensas contra sensibilidades públicas, parágrafo 245.00, expressa a 

seguinte norma: 

 

§ 245.00 (lascívia pública) - Uma pessoa é culpada de lascívia pública 

[public lewdness] quando expõe intencionalmente as partes íntimas ou 

privadas do seu corpo de maneira obscena ou comete qualquer outro ato 

obsceno: (a) em um local público, ou (b) (i) em instalações privadas sob 

circunstâncias em que ele ou ela pode ser facilmente observado de um 

local público ou de outras instalações privadas, e com a intenção que 

ele ou ela seja observado, ou (ii) quando invade, conforme estabelecido 

na seção 140.05 desta parte, uma habitação conforme definida na 

subdivisão três da seção 140.00 dessa parte, em circunstâncias as quais 

ele ou ela possa ser observado por um ocupante legítimo. A lascívia 

pública é uma contravenção de classe B. [esse tipo de contravenção 

pode ser punível com multa de U$500 e pena de até 3 meses de 

prisão]396. 

 

Já no parágrafo 245.10, item 2, é apresentado o texto que se segue: 

 

§ 245.10 (exibição pública de material sexual ofensivo; definição dos 

termos): 2. “conduta sexual” significa um ato de masturbação, 

homossexualidade, intercurso sexual, ou contato físico com a genitália 

vestida ou despida de uma pessoa, com a região pubiana, as nádegas ou 

os seios no caso dessa pessoa ser uma mulher397. 

 

Um possível paralelo a ser traçado se dá através das diferentes maneiras de se 

pensar as questões relativas à privacidade entre os anos 60/70 e o filme de Adrian Lyne 

quando se recupera o exemplo dos Williamsons abordado no capítulo 2, o casal de 

organizadores do retiro Sandstone, que defendia o fim da privacidade como forma de 

produzir relações desprovidas do sentimento de culpa, criando maior interação, liberdade 

 
395 Cf. BOZON, Michel. Sociologia da Sexualidade. RJ: FGV, 2004, pp. 34-35. 
396 NEW YORK STATE LAW. Article 245, in Penal Law: consolidated laws of new york’s penal code. 

Disponível em: http://ypdcrime.com/penal.law/article245.htm#p245.00 Acesso em: 09 abr. 2021; e Cf. 

FINDLAW. New York Indecent Exposure Laws. https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-

indecent-exposure-laws.html Acesso em: 09 abr. 2021 (interpolações nossas). 
397 NEW YORK STATE LAW. Article 245, in Penal Law: consolidated laws of new york’s penal code. 

Disponível em: http://ypdcrime.com/penal.law/article245.htm#p245.00 Acesso em: 09 abr. 2021. 

http://ypdcrime.com/penal.law/article245.htm#p245.00
https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-indecent-exposure-laws.html
https://statelaws.findlaw.com/new-york-law/new-york-indecent-exposure-laws.html
http://ypdcrime.com/penal.law/article245.htm#p245.00
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e união sexual entre os indivíduos, o que provocaria uma transformação social 

emancipadora. Longe de ser criminalizado ou patologizado, o sexo era tratado naquele 

espaço coletivo como um instrumento para dirimir os males provocados pelo modelo 

“tradicional” de organização sociossexual. 

Já em 9½ Semanas de Amor, é notório como são produzidas imagens de práticas 

sexuais que exploram o tema da (não) privacidade, só que ao contrário de expressarem 

idéias de transformação social nos moldes da contracultura, elas são associadas a uma 

dinâmica de risco, à qual Lizzy se entrega. Ao colocar tais elementos em evidência, é 

possível retomar outro aspecto que pode ser visto como uma internalização da 

racionalidade neoliberal, pois se entende que a convivência cada vez mais constante da 

personagem de Kim Basinger com uma lógica envolvendo riscos cria a possibilidade de 

produzir maior adesão e compromisso. 

Para Pierre Dardot e Christian Laval, o risco foi explorado pelo neoliberalismo de 

maneira a provocar uma exposição mais ubíqua dos assalariados às flutuações dos 

mercados pela diminuição das proteções e das solidariedades coletivas, com “novas” 

formas de emprego precárias, provisórias e temporárias. Por conseguinte, ao transferir os 

riscos para os trabalhadores, as empresas produziram um aumento considerável do grau 

de dependência destes e puderam lhes exigir níveis maiores de disponibilidade e 

comprometimento398. 

Além disso, pode-se afirmar que os riscos e os desafios remetem, em algum nível, 

aos tipos de transações financeiras realizadas em Wall Street. A própria Elizabeth aponta 

para esse aspecto no primeiro encontro do casal, quando ambos estão na embarcação no 

cais, e ao descobrir que ele trabalhava no mercado financeiro, pergunta-lhe se o seu ramo 

de atividade não seria muito arriscado. É nesse período dos anos 80 que John Taylor, 

recuperando o sociólogo Paul Blumberg, destaca o surgimento da Síndrome de Las 

Vegas, em que a vida tinha se tornado um jogo de risco no qual o sucesso pertencia aos 

especuladores afortunados399. A seu ver: 

 

 
398 Cf. DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. A Nova Razão do Mundo: ensaio sobre a sociedade 

neoliberal. SP: Editora Boitempo, 2016, pp. 328-329. 
399 Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página 

Aberta, 1993, pp. 152-153. 
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[...] [Charlie] Atkins estava entre aquelas pessoas da geração pós-

guerra que se tornaram adultas depois de 1970, quando florescia a 

Síndrome de Las Vegas – a noção de que tudo era um jogo e nada 

importava além de vencer. Essa síndrome, que levou muitas pessoas a 

concluírem que a vida era essencialmente irracional, “injusta” como 

disse Jimmy Carter, encorajou o cinismo em relação às regras e aos 

regulamentos. As leis eram para os tolos. Essa postura estava 

completamente disseminada em Wall Street, onde tantas transações são 

desenvolvidas no terreno incerto e obscuro que fica entre o que é 

absolutamente correto e o que é inegavelmente ilegal400. 

 

Em 1933, o governo de Roosevelt criou um sistema de regulamentação da bolsa 

de valores e do setor financeiro que lhe permitia controlar as instituições de poupança e 

de crédito, e as impedia de levar adiante investimentos arriscados, bem como separou as 

atividades bancárias comerciais das especulativas com a Lei Glass-Steagal, transferindo 

o controle da liquidez das mãos de particulares (que visavam exclusivamente a obtenção 

de lucros) para as do governo central de forma a garantir a ordem social e evitar um novo 

colapso como o de 1929401. 

Contudo, a chegada de Ronald Reagan à Casa Branca pavimentou uma série de 

medidas de desregulamentação na economia, restabelecendo a hegemonia do setor 

financeiro e avalizando inúmeros procedimentos legais (e até mesmo ilegais) de 

especulação de alto risco, que se tornaram práticas cada vez mais aceitáveis402. Para Alan 

Nadel, essas mudanças foram bem capturadas pelo longa-metragem Trocando as Bolas 

(Trading Places, 1983), em que Louis Winthorpe III (a rica personagem WASP - White, 

Anglo-Saxon, Protestant - de Dan Ackroyd que é tornada pobre e “criminosa”) e Billy 

Ray Valentine (um morador de rua vivido por Eddie Murphy, que é transformado num 

rico empreendedor financeiro) empregam táticas especulativas na bolsa de valores como 

instrumento de vindita contra os irmãos Dukes, milionários negociadores de commodities 

 
 Charlie Atkins foi um investidor que com parcos 27 anos de idade já detinha um dos apartamentos mais 

luxuosos de Nova Iorque. Porém, sua riqueza não era fruto de herança, tendo ele sido um self made man 

que conduziu sua própria firma de investimentos e comércio, apresentando uma carteira de títulos estimada 

em U$21 bilhões. Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. 

SP: Página Aberta, 1993, p 35. 
400 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, pp. 66-67 (interpolações nossas). 
401 Cf. JONES, Daniel Stedman. Masters of the Universe: hayek, friedman and the birth of neoliberal 

politics. New Jersey: Princeton University Press, 2012, s/p; e Cf. ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século 

XX. 5.reimp. SP: Editora Unesp, 2006, pp. 287-288. 
402 Cf. DUMÉNIL, Gérard e LÉVY, Dominique. Superação da Crise, Ameaças de Crises e Novo 

Capitalismo. In: CHESNAIS, François [et al.]. Uma Nova Fase do Capitalismo? São Paulo: Xamã, 2003, 

p. 32; e Cf. NADEL, Alan. Flatlining on the Field of Dreams: cultural narratives in the films of president 

reagan’s america. New Jersey: Rutgers University Press, 1997, pp. 28-29. 
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no mercado de ações, que tinham feito uma aposta de um dólar num “experimento 

sociológico” para investigar os possíveis efeitos do ambiente e da biologia nos 

protagonistas, causa provocadora da inversão de papéis sociais destas personagens, que 

se unem para levar os Dukes à bancarrota no final da trama403. E essa lógica, no filme de 

Adrian Lyne, ressurge e permite estabelecer outro ponto de fixação. Se em Trocando as 

Bolas as personagens lidam com os riscos do mercado a partir de operações na bolsa de 

valores, o que vai produzir uma rápida reviravolta na situação socioeconômica de todas 

elas, em 9½ Semanas de Amor, John e Elizabeth vivenciam e exploram uma lógica 

permeada por riscos através da sexualidade, principalmente ao praticar sexo em lugares 

públicos. Além de o casal ter realizado práticas sexuais no bar, na loja de colchões e na 

de montarias, o próprio fato deles terem feito sexo em pé na viela pública parece aludir, 

mais do que simplesmente à urgência do desejo, a algum tipo de ameaça já que, como 

afirmado por Edgar Gregersen, entre diversas culturas, a prática do sexo em pé parece 

estar comumente associada a encontros breves e ilícitos404. 

Ao apontar para a adesão cada vez mais frequente de Elizabeth aos desejos de 

John, a obra parece indicar que a aceitação de uma racionalidade envolvendo riscos 

consideráveis abre a possibilidade da sua introjeção, fazendo com o que eles se tornem 

parte integrante da vida, como se constata na sequência em que a protagonista está 

apreciando uma corrente com um pingente dourado de coração numa joalheira, e após ser 

instigada a furtá-la pelo seu amante, ela furtivamente cumpre o desafio arriscado, 

demonstrando que embarcara no jogo dele e estava cada vez mais comprometida com o 

mesmo. Sob o neoliberalismo, correr riscos e viver tornam-se sinônimos. 

Elizabeth interioriza a lógica valorativa de John, chegando mesmo a reproduzir, 

ainda que pontualmente, o controle nas práticas sexuais da relação quando realiza um 

striptease para ele. 

 

 
403 Cf. NADEL, Alan. 1983 - Movies and Reaganism. In: PRINCE, Stephen (Ed.). American Cinema of 

the 1980s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University Press, 2007, pp. 84-86. 
404 Cf. GREGERSEN, Edgar. Práticas Sexuais: a história da sexualidade humana. SP: Roca, 1983, p. 58. 
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O primeiro fotograma da sequência do striptease é bastante elucidativo ao 

enquadrar um aparelho de som de onde emanou a trilha sonora que ditou o ritmo da dança. 

O dedo indicador que aciona o botão power é de Elizabeth, aludindo que naquele instante 

era ela quem detinha o “poder” do relacionamento405.  Essa é a primeira vez que ela exerce 

o controle, dando indícios de que assimilara a lógica encarnada por ele, produzindo outro 

fenômeno de naturalização. Vê-se como a personagem de Kim Basinger começa a 

externar algum desejo de possuir controle quando diz que gostaria de saber como era ser 

um dos rapazes de Wall Street, e posteriormente aceita um novo jogo de John, travestindo 

roupas masculinas num jantar como forma de experimentar a sensação do que era ser um 

daqueles profissionais que conviviam com riscos e desafios. Destaca-se o fato de que o 

impulso reativo que levou Elizabeth a brigar na cena da viela não parece fazer menção a 

algum tipo de empoderamento caro aos grupos feministas dos anos 60 e 70, tendo em 

vista que a reação se deu exatamente num momento em que encarnava o papel dos rapazes 

de Wall Street, o que autoriza interpretar que ela estava replicando o modelo de 

masculinidade vivenciado por John. 

 
405 O uso do conceito de poder entre aspas remete à distinção weberiana entre poder e dominação, tendo 

em vista que para Weber a dominação era entendida como uma forma de produzir a obediência sem o uso 

da força ou da violência (que está associada ao poder), mas de forma legítima, tendendo a ser acatada pelos 

dominados, ainda que nem sempre conscientemente, como se fosse a vontade própria deles. Cf. WEBER, 

Max. Os Três Tipos Puros de Dominação Legítima. In: COHN, Gabriel (org.). e FERNANDES, Florestan 

(coord.). Weber. 7.ed. SP: Ática, 1999. (Coleção Grandes Cientistas Sociais, n.13). 
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É possível sugerir que esse desejo pelo controle de John, bem como a vontade dela 

em experimentar ser um dos rapazes de Wall Street, se deu em consonância com um 

modelo de masculinidade que estava sendo forjado nos anos 80, modelo este que pode 

ser visto atuando em conformidade com a consolidação do neoliberalismo, pois, como 

explorado por Deborah Tudor, na dinâmica de transformação dos indivíduos inseridos em 

classes sociais para os indivíduos autodisciplinados e sem coerção, o neoliberalismo teria 

sido capaz de revigorar o patriarcalismo, que conseguiu se acomodar e coexistir com os 

interesses pragmáticos defendidos pelos grupos feministas sem muitos questionamentos, 

como na forma em que se deu a abertura do mercado remunerado às mulheres sem que 

fosse reorganizado o caráter patriarcal do ambiente de trabalho406. 

Robert Bly considerou que os modelos de masculinidade, ao contrário de serem 

estáticos e absolutos, eram fenômenos que tinham experimentado variações entre as 

décadas de 1950, 1960 e 1970 e, apesar de todo o carregado juízo de valor empregado no 

texto, a validade da tese do autor repousa na sua capacidade de sinalizar o caráter 

processual do fenômeno. Nos anos 50, os quais Bly demonstra aparente afinidade e 

nostalgia, ser homem tinha como pressuposto começar a trabalhar ainda jovem, revelar-

se responsável, sustentar a esposa e os filhos e admirar a hierarquia. Era um homem que 

não via com bons olhos a alma das mulheres, mas apreciava os seus corpos. Supunha-se, 

segundo o autor, que o homem deveria gostar de futebol, ser agressivo, defender a pátria, 

nunca chorar e sempre ser provedor da família. Além disso, era importante para esse 

homem, como forma de confirmação da sua existência, a presença de um inimigo. 

Os anos 60 teriam dado origem a um novo tipo de modelo de masculinidade em 

que a violência e o desperdício de vidas na guerra do Vietnã teriam feito os homens 

questionarem se realmente sabiam o que era ser adulto (se masculinidade significava o 

Vietnã, queriam eles participar dela?). Além disso, o movimento feminista teria os 

estimulado a olharem verdadeiramente para as mulheres e os teriam forçado a se 

conscientizarem das preocupações e sofrimentos que os homens da década de 50 tinham 

evitado. Quando eles começaram a examinar a história e a sensibilidade das mulheres, 

despertaram um lado feminino, apresentando-se mais ponderados e suaves, processo este 

que Robert Bly, embora considerasse importante para os homens, confessa não ver com 

 
406 Cf. TUDOR, Deborah. Twenty-First Century Neoliberal Man. In: KAPUR, Jyostna and WAGNER, 

Keith B. (Ed.). Neoliberalism and Global Cinema: capital, culture, and marxist critique. NY: Routledge, 

2011, pp. 59-60. 
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bons olhos por não os ter tornados mais livres, mas apenas bons meninos que buscavam 

agradar tanto as suas mães, quanto as suas companheiras. 

Já na década de 70, os homens se tornaram, numa definição fortemente 

depreciativa, “machos frouxos”, sendo adoráveis e tendo valor, evitando causar danos ao 

planeta ou iniciar novas guerras. Haveria em todo o seu modo de ser e estilo de viver uma 

atitude suave para com a vida. Porém, Bly conclui, de forma melancólica, que muitos 

desses homens não se sentiam felizes, podendo demonstrar uma falta de energia. 

Ironicamente seriam vistos com frequência ao lado de mulheres que se formaram na 

década de 60, fortes, irradiadoras de confiança e desempenharam um papel importante na 

produção de jovens bem-preparados, ecologicamente superiores aos seus pais, vendo com 

simpatia toda a harmonia do universo, mas que teriam pouca vitalidade a oferecer407. 

Susan Jeffords capturou essa sensação de fragilidade que pairava na passagem dos 

anos 70 para os anos 80, quando os Estados Unidos vivenciava o já apontado período 

crítico de estagflação (potencializado pela alta do preço do petróleo e uma grave crise 

energética), associado a uma crise moral, que foi gestada pela derrota da Guerra no 

Vietnã, a tomada do Afeganistão pela União Soviética e o humilhante sequestro de 

dezenas de cidadãos norte-americanos na embaixada dos Estados Unidos no Irã em 

1979408. Para a autora, esse sentimento de crise moral teria sido agravado pela aura de 

vulnerabilidade e fraqueza criada em torno do presidente Jimmy Carter, que era 

publicamente visto como uma figura “feminina”, tomado por indecisões na condução das 

políticas externas409, o que se acreditava que poderia, naquele contexto de Guerra Fria, 

 
407 Cf. BLY, Robert. João de Ferro: um livro sobre homens. 5.ed. SP: Campus, 1999, pp. 4-6. 
408 Mais de cinquenta cidadãos norte-americanos foram feitos reféns em Teerã, em novembro de 1979, e 

todos os esforços do presidente Jimmy Carter para libertá-los resultaram em fracasso. Em abril de 1980, as 

Forças Armadas dos EUA foram convocadas para realizar um salvamento que redundou num desastre, 

quando um helicóptero colidiu com um avião de resgate, provocando a morte de oito pessoas. Os reféns só 

foram libertados e deixaram o Irã no dia 20 de janeiro de 1981, no instante em que Ronald Reagan fazia 

seu discurso de posse da presidência. Cf. RAPF, Joanna E. 1980 - Movies and the New Woman. In: 

PRINCE, Stephen (Ed.). American Cinema of the 1980s: themes and variations. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2007, pp. 22-23; Cf. TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos 

anos yuppies. SP: Página Aberta, 1993, p. 24; e Cf. CONLEY, Richard S. Historical Dictionary of the 

Reagan-Bush Era. 2nd ed. Lanham: Rowman & Littlefield, 2017, p. 50. 
409 Susan Jeffords informa que alguns analistas potencializaram essa impressão de fraqueza e fragilidade 

do presidente Jimmy Carter pelo fato de que ele solicitava conselhos a uma mulher, sua esposa e primeira-

dama Rosalynn Carter, que o teria influenciado na tomada de importantes decisões políticas. Cf. 

JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, p. 10. 
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colocar todo o dito “mundo livre” em risco, tornando-se todos escravos do regime 

comunista soviético410. 

Independente da perspectiva estadunicentrista avançada pela autora, é importante 

ressaltar que essa imagem de debilidade e impotência em torno de Jimmy Carter estava 

sendo largamente difundida em várias reportagens e artigos da época, tendo alcançado 

um tom burlesco em 1979, quando o então presidente teria sido atacado e entrado num 

confronto com um coelho enquanto pescava num bote, o que lhe rendeu uma charge na 

primeira página do jornal Washington Post411. (A imagem do jornal se encontra no 

ANEXO D). 

Chegados os anos 80, teria prevalecido um novo formato de masculinidade em 

que: 

 

[...] o impulso de liberação, o desejo de libertação e auto-expressão, 

começou a ser substituído pelo desejo de conservação e controle. As 

pessoas começaram a achar intrinsecamente gratificante o ato de impor 

a própria vontade e dominar uma situação. A força física e a agressão 

masculina, repudiadas durante os anos sessenta como demonstrações 

estúpidas de brutalidade de atletas e soldados, tornaram-se, de novo, 

socialmente aceitáveis, enquanto o ideal do macho frágil e sensível dos 

anos sessenta caiu em desgraça. [...] A expressão “tarado por controle” 

começou a entrar em voga. E após a tentativa de assassinato de Reagan, 

Alexander Haig fez aquela declaração maravilhosamente auto-

reveladora: “Estou no controle aqui”412. 

 

Se para Kenneth Dolbeare e Michael Cummings um dos principais fatores para a 

eleição de Reagan em 1981 teria sido o conflito em torno das relações e valores 

identitários, e para Philip Jenkins se deveu ao sentimento de pânico e medo alimentados 

na (e expressados pela) sociedade em meados dos anos 70 após as transformações 

ocorridas ao longo da década de 60, é nesse momento que para Susan Jeffords os eleitores 

teriam preterido as marcas de fragilidade e de pessimismo que caracterizavam a imagem 

do governo de Jimmy Carter, e escolhido Ronald Reagan como presidente, indivíduo que 

fora hábil em propagar uma autoimagem que não se reduzia ao fato de ser homem, mas 

 
410 Cf. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, pp. 8-11. 
411 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 155. 
412 TAYLOR, John. O Circo da Ambição: cultura, riqueza e poder nos anos yuppies. SP: Página Aberta, 

1993, p. 152. 
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de ser um homem decidido, duro, agressivo, forte e dominador413. Após eleito, Reagan 

teria buscado difundir sua autoconfiança pessoal como forma de revigorar a 

autoconfiança de cada cidadão estadunidense, convertendo-a numa imagem coletiva, de 

identidade nacional414. O próprio Ronald Reagan teria afirmado que tinha orgulho de dois 

feitos em seu governo: a suposta recuperação econômica e o resgate da moral nacional, o 

que a seu ver teriam feito os Estados Unidos serem novamente respeitados no mundo e 

vistos como líderes415. 

Tal processo guarda afinidade com determinados rearranjos perceptíveis nas 

películas hollywoodianas da virada dos anos 70 para os anos 80, onde grassava um 

“herói” típico designado como homem sensível, o indivíduo que estava em contato com 

os seus próprios sentimentos, além de nutri-los por outras pessoas, protagonizando papéis 

em obras que exploravam a paternidade masculina como Kramer Vs. Kramer (Kramer 

Vs. Kramer, 1979), O Campeão (The Champ, 1979), Gente como a Gente (Ordinary 

People, 1980), Autor em Família (Author! Author!, 1982) e Com Amor e Ternura (Table 

for Five, 1983). Nestes filmes, os homens deixaram de ocupar a posição de “ganhadores 

do pão” distanciados da prole para se tornarem os mantenedores do lar, papel 

convencionalmente reservado às mulheres416. Em Kramer Vs. Kramer, Dustin Hoffman 

atua no papel de Ted Kramer, publicitário bem-sucedido e pai de Billy, um menino de 7 

anos de idade, cuja mãe, Joanna Kramer (Meryl Streep), decide inesperadamente 

abandonar o lar e deixar a criança sob os cuidados de Ted. Um ano e oito meses após sua 

partida, Joanna regressa e deseja reaver a custódia de Billy através de uma disputa 

judicial, a qual o público do final dos anos 70 testemunha a sensibilidade paterna do 

protagonista quando este faz o seguinte depoimento emocionado diante do juiz: 

 

 
413 Para a autora, não eram acidentais as imagens transmitidas por Ronald Reagan (tanto na presidência, 

quanto na sua vida particular) por intermédio de atividades que ele realizava como cortar árvores, montar 

em cavalos, intimidar o Congresso ou encenar confronto com a União Soviética. Cf. JEFFORDS, Susan. 

Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers University Press, 2004, pp. 

11-12. 
414 Mais do que a simples derrota de Carter, a eleição marcou uma derrota política do partido democrata, 

pois, pela primeira vez em uma geração, este perdera o controle do Senado, bem como diversos assentos 

na Câmara dos Representantes. Cf. RAPF, Joanna E. 1980 - Movies and the New Woman. In: PRINCE, 

Stephen (Ed.). American Cinema of the 1980s: themes and variations. New Jersey: Rutgers University 

Press, 2007, p. 23. 
415 Cf. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, p. 3. 
416 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 276. 
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Ted Kramer: – Minha ex-mulher diz que ama o Billy e acredito que o 

ame. Mas a questão aqui não é esta. Se entendi 

corretamente, o importante aqui é o que é melhor para o 

nosso filho. O que é melhor para o Billy. Ela sempre me 

perguntava: “Por que a mulher não pode ter a mesma 

ambição que o homem?”. Acho que você está certa. Isso, 

pelo menos, acho que eu aprendi. Mas, ao mesmo tempo, 

queria saber que lei diz que a mulher é melhor para o 

filho só porque é mulher? Pude pensar bastante sobre o 

que faz de alguém bom pai ou mãe. Tem a ver com 

constância, com paciência, tem a ver com ouvi-lo ou 

fingir ouvi-lo quando você não aguenta mais ouvir. Tem 

a ver com amor, como ela disse. E não sei onde está 

escrito que a mulher sabe fazer isso melhor. Que o 

homem tem menos dessas emoções que a mulher. Billy 

tem um lar comigo. Fiz deste lar o melhor que pude. Não 

é perfeito. Não sou um pai perfeito. Às vezes, não sou 

tão paciente e esqueço que ele é um garotinho. Mas estou 

presente. Tomamos café, ele conversa comigo, daí eu o 

levo à escola. À noite, jantamos juntos, conversamos 

mais, eu leio para ele e construímos uma vida juntos, e 

nós nos amamos. Se você destruir isso, pode ser 

irreparável. Joanna, não faça isso, por favor. Não faça 

isso de novo com ele. 

 

Ao chegarem os anos 80, é plausível sugerir que a caracterização fílmica do 

homem sensível arrefece e perde espaço para os heróis que Susan Jeffords chamou de 

hard bodies, personagens atuando em longa-metragens da envergadura de Caçadores da 

Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981), Ases Indomáveis (Top Gun, 1986), 

Exterminador do Futuro (The Terminator, 1984) ou Robocop, O Policial do Futuro 

(Robocop, 1987), dentre tantos outros, protagonistas exibidores de traços dominantes e 

assertivos, ligados à virilidade e ao controle, capazes de enfrentar os inimigos e impor 

suas vontades417. Para Susan Jeffords, o filme Rambo, Programado para Matar (First 

Blood, 1982) seria um dos mais representativos da era Reagan no que concerne à temática 

hard body, em que estava posto um enfrentamento de corpos destoantes em dois contextos 

distintos: um corpo lapidado no final dos anos 50 e um corpo que refletia os anos 70. O 

 
417 “Na dialética do raciocínio que constituiu o movimento Reagan, os corpos foram implantados em duas 

categorias fundamentais: o corpo errante que contém doença sexualmente transmissível, imoralidade, 

produtos químicos ilegais, ‘preguiça’ e fetos ameaçados de extinção, que podemos chamar de ‘corpo mole’ 

(soft body); e o corpo normativo que envolvia força, trabalho, determinação, lealdade e coragem – o ‘corpo 

firme’ (hard body) – o corpo que viria a ser o emblema das filosofias, políticas e economias de Reagan. 

Nesse sistema de pensamento marcado por raça e gênero, o corpo mole pertencia invariavelmente a uma 

mulher e/ou a uma pessoa de cor, enquanto o corpo firme era, como o de Reagan, masculino e branco. Na 

imagem autopromovida de Reagan [...] ele era um desses corpos firmes, um corpo não sujeito a doenças, 

fadiga ou envelhecimento”. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. 

New Jersey: Rutgers University Press, 2004, pp. 24-25. 
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primeiro, o de Rambo, seria o corpo forte, viril, hipertrofiado, resiliente, moldado para o 

combate, associado simbolicamente ao presidente Reagan. O segundo era o corpo do 

xerife Teasle, o soft body, um corpanzil robusto, fraco, mal treinado e sem energia, 

incapaz de defender o seu país, sua cidade e seus valores contra estranhos, que contrasta 

marcadamente com o do herói e traduz idealisticamente o governo de Jimmy Carter418: 

 
Rambo evidencia as consequências dos “enfraquecidos” anos da 

presidência de Carter, quando a força e a preparação foram, de acordo 

com os historiadores de Reagan, abandonadas em favor da negociação 

e da capitulação. A “lamentação” e o “vacilo”, que Nixon acreditou 

caracterizar os anos de Carter, tipificaram a inabilidade do corpo 

nacional em defender princípios e valores nacionais. 

Consequentemente, Rambo mostra ao público que corpos masculinos 

inadequados, despreparados e fragilizados simplesmente não podem 

competir com as forças de um corpo treinado e fortalecido419. 

 

Em síntese, Rambo poderia ser assistido como uma breve história da deterioração 

nacional decorrente da incapacidade dos Estados Unidos dos anos 70 em continuar 

produzindo hard bodies. 

Ao examinar 9½ Semanas de Amor, Maria Rita Kehl fez considerações cujo 

propósito era realçar traços de uma pretensa sensibilidade feminina na personagem de 

John que entendia destoar do universo cinematográfico masculino hegemônico nos anos 

80. Para a autora: 

 
A personagem de Mickey Rourke estaria condenada a ser só uma 

falsificação do herói moderno se não fosse por um detalhe: a lentidão 

dos gestos, a suavidade na voz e a doçura constante na expressão fazem 

de John uma personagem cheia de tons femininos. Nos seus melhores 

momentos, maternal. “Não, você não precisa lavar os pratos; eu lavo os 

pratos. Eu faço as compras, faço a comida, alimento você, visto você, 

te dou banho... eu tomo conta de você”. 

Contrastando com o estilo ativo e perfeitamente hetero de sua 

sexualidade – as locações variam, mas o jeito de fazer sexo é 

rigorosamente repetitivo – John é feminino. Em outras ocasiões é um 

menininho travesso: um sex symbol que ainda consegue comover as 

mulheres num tempo saturado de Indianas Jones, Rambos e outros 

Super-Homens com musculatura demais e sensibilidade de menos420. 

 
418 Cf. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, p. 32. 
419 JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, p. 32. 
420 KEHL, Maria Rita. Nove Meia Semanas de Amor. In: LABAKI, Amir (org.). O Cinema dos Anos 80. 

SP: Brasiliense, 1991, p. 217. 
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O diagnóstico proposto por Maria Rita Kehl parece bem menos adequado à 

personagem de John do que ao protagonista de Gigolô Americano, que faz sexo com 

Michelle expressando gestos ternos e delicados, o que assevera ainda mais a tese 

avançada por Peter Lehman de que Julian teria sido construído a partir de um referencial 

fílmico feminino. Diversamente do que foi considerado pela psicanalista, entende-se que 

John estaria mais próximo à linhagem hard body, refletindo o espírito da sua época. Ainda 

que a personagem de Mickey Rourke não exiba os mesmos atributos físicos hiperbólicos 

de Sylvester Stallone, o conceito de masculinidade hard body pode ser operacionalizado 

para dar consistência a aspectos que não se limitam à hipertrofia muscular, como a 

virilidade impositiva de homens que buscavam assumir o domínio da situação. Harry 

Benshoff também enfatiza a importância que personalidades hipertrofiadas como 

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme passaram a ter 

nos anos 80. Porém, o autor não deixa de salientar a existência de uma série de outros 

atores interpretando personagens viris que não eram ostensivamente musculosas, como 

Clint Eastwood em Impacto Fulminante (Sudden Impact, 1983), Mel Gibson em Máquina 

Mortífera (Lethal Weapon, 1987) e Bruce Willis em Duro de Matar (Die Hard, 1988), 

todos eles exibidores de características que reinscreveram conceitos de masculinidade 

(bem como de feminilidade) os quais a segunda onda feminista tinha criticado de forma 

contundente nas duas décadas precedentes421. Até mesmo a figura do presidente Ronald 

Reagan se tornou o símbolo representativo de uma estirpe de masculinidade hard body 

que pretendia transmitir a imagem de força, assertividade e controle do cenário político 

sem emular fidedignamente um formato corpóreo hipertrofiado422. Isso sem contar que a 

própria retórica conservadora e neoliberal de Reagan propagava expressivos apelos de 

identidade de gênero para rejeitar o que considerava a intrusão de um Estado maternal, 

mimador e inibidor das liberdades masculinas. À época, teria sido exibido um comercial 

largamente fundamentado em referenciais do Western (um universo fílmico 

majoritariamente masculinizado), que apresentava um cowboy prendendo um banheiro 

portátil num cavalo como forma de questionar a existência de regulamentações 

ambientais do Estado nos locais de trabalho, e acentuar a idéia da imposição 

 
421 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 278. 
422 A própria capa da obra de Susan Jeffords, a autora que discute o conceito de masculinidade hard body, 

apresenta uma imagem idealizada de Ronald Reagan com um corpo expressivamente musculoso como 

forma de relacionar a identidade do ex-presidente à força por meio de aspectos simbólicos em vez de se 

fiar exclusivamente nos elementos denotativos da forma física hipertrofiada. (Ver ANEXO E). 
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governamental de padrões sanitários, tidos como irrealistas, que interfeririam no direito 

dos homens de perseguir seus próprios destinos423. 

Como resultado, o filme de Adrian Lyne articulou diferentes desafios narrativos a 

partir de atributos masculinos dominadores, que não se configuraram no plano da ação 

política424, e tampouco foram confinados aos corpos musculosos (como os demais filmes 

hard bodies citados), introduzindo dilemas que se processaram numa outra direção. 

Existe uma correlação estruturada de forma particular entre o controle e o tipo de 

masculinidade manifestada por John, materializada através da sexualidade, 

restabelecendo filmicamente a dominância masculina outrora fragilizada e diluída num 

aglomerado de películas setentistas, dentre elas as já citadas Quando Nem um Amante 

Resolve (Diary of a Mad Housewife, 1970), Além das Fronteiras do Lar (Up the Sandbox, 

1972), Uma Mulher Sob Influência (A Woman Under the Influence, 1974), Alice Não 

Mora Mais Aqui (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974), Momento de Decisão (The 

Turning Point, 1977), Uma Mulher Descasada (An Unmarried Woman, 1978), Norma 

Rae (Norma Rae, 1979), Como Eliminar o Seu Chefe (Nive to Five, 1980) e A Recruta 

Benjamin (Private Benjamin, 1980), filmes nos quais as mulheres se tornaram 

sexualmente emancipadas, exibindo desejos que em grande medida antagonizavam com 

os dos homens. Com um olhar mais centrado nas práticas sexuais, o longa-metragem A 

Primeira Noite de um Homem (The Graduate, 1967), de Mike Nichols, pode ser 

recuperado como representativo do espírito libertário e questionador dos anos 60 pelas 

dúvidas e indagações que Benjamin Braddock (Dustin Hoffman) manifesta a respeito dos 

valores socialmente prevalecentes. A esse respeito, Jody Pennington apontou que: 

 

A Primeira Noite de um Homem tocou num ponto central entre os 

espectadores de todas as idades quando ele foi lançado, mas teve um 

apelo especial entre o público jovem. Ele ofereceu no seu principal 

personagem, Benjamin Braddock, um herói pouco provável, cuja 

dificuldade em encontrar significado para a sua vida refletiu muito da 

crescente frustração dos jovens com a sociedade americana. Muitos 

viram a inabilidade de Benjamin em decidir qual carreira seguir como 

uma ausência de fé na meritocracia e na mobilidade social ascendente. 

O retrato satírico do filme a respeito do materialismo da classe média 

suburbana que sufocava Benjamin ressoou no público jovem, assim 

 
423 Cf. JENKINS, Philip. Decade of Nightmares: the end of the sixties and the making of eighties america. 

NY: Oxford University Press, 2006, p. 180. 
424 Ação política aqui entendida como ato de enfrentamento a terroristas, a vilões externos, a nações 

inimigas e toda sorte de contendores e desafiadores dos valores das personagens centrais, que 

invariavelmente estavam atreladas ao nacionalismo estadunidense. 
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como a captura instantânea da cultura emergente dos solteiros que trazia 

a sexualidade não marital para o olhar público425. 

 

No filme, após concluir seus estudos universitários e retornar à casa de seus pais, 

onde ocorre uma festa de recepção, Benjamin reencontra a Srª. Robinson (interpretada 

por Anne Bancroft), esposa do sócio de seu pai, uma mulher madura que seduz o jovem 

e proporciona suas primeiras relações sexuais. Todo o ritual de iniciação, assim como o 

affair mantido em boa parte da trama, é moldado como expressão da primazia sexual da 

personagem feminina, que dita cada gesto a ser executado pelo rapaz, desde a ordenação 

de que ele deixasse a sua própria festa e a conduzisse até a casa dela, que a seguisse até o 

quarto desabitado da sua filha, que abrisse o zíper do seu vestido, e toda uma série de 

solicitações que foram demandadas de maneira categórica pela amante e acatadas por ele, 

ainda que permeado por reticências e ressalvas o que, até certo ponto, permite identificar 

um modelo de insubmissão e assertividade feminina nas práticas sexuais 

cinematograficamente erigidas nesse contexto, cenário traduzível pela memorável 

sentença formulada por Benjamin: “-Mrs. Robinson, you are trying to seduce me. Aren’t 

you?” (“-Srª. Robinson, você está tentando me seduzir. Não é?”). 

Mas essa construção fílmica passa por processos de reconfiguração nos anos 80, 

e até mesmo as posições sexuais praticadas se tornam ferramentas de análise que 

permitem identificar a tentativa de recuperação do predomínio de um tipo de 

masculinidade imperativa, além de reforçar um olhar indagador à leitura de Maria Rita 

Kehl sobre a sensibilidade feminina de John. Ao pesquisar as tradições da sociedade 

Cabila, Pierre Bourdieu explorou o apelo a mitos de origem que realçavam a importância 

do sexo como elemento justificador das desigualdades de gênero. Numa dessas 

cosmogonias, a primeira mulher teria ensinado os prazeres do sexo ao primeiro homem 

na fonte (tala). Enquanto ela pegava água, o homem, que também tinha sede e demasiada 

arrogância, a teria empurrado. E a queda da mulher permitiu entrever-lhe as coxas, o que 

o deixara aturdido por serem demasiado diferentes das suas. Segundo o mito, a mulher 

teria dito ao homem: “-Deita-te, e te direi para que servem teus órgãos”. Ele teria se 

esparramado pelo chão e seu pênis teria sido acariciado até tornar-se duas vezes maior. 

Então, a mulher teria se postado sobre ele, permitindo ao homem experimentar um 

 
425 Cf. PENNINGTON, Jody W. The History of Sex in American Film. Westpor: Connecticut, Praeger, 

2007, p. 46. 
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enorme e desconhecido prazer. Um dia, este, que passara a seguir a mulher por onde quer 

que ela fosse, pediu-lhe, na casa, que deixasse mostrar que também sabia fazer uma coisa: 

solicitou-lhe que estendesse seu corpo sobre o chão e deitou-se sobre ela. E ele sentiu o 

mesmo prazer já experimentado. Disso, o homem concluiu que “[...] Na fonte, és tu (quem 

dominas), na casa, sou eu”426. Para Bourdieu, a moral do mito era a de que “[...] no espírito 

do homem são sempre estes últimos propósitos que contam, e desde então os homens 

gostam sempre de montar sobre as mulheres. Foi assim que eles se tornaram os primeiros 

e são eles que devem governar”. Resulta daí que “[...] a posição considerada normal é, 

logicamente, aquela em que o homem ‘fica por cima’[...]”, legitimando, assim, não só as 

posições atribuídas aos dois grupos na divisão do sexo, mas também a divisão do trabalho 

de produção e reprodução em toda ordem social427. Mas essa relação não é uma 

idiossincrasia dos cabilas ou de povos que poderiam ser vistos como “selvagens”, 

podendo ser encontrada até mesmo nas sociedades ocidentais de tradição cristã, como a 

estadunidense, o que ajuda a compreender a adoção de determinadas posições e o 

predomínio de uma masculinidade assertiva, como foi na cena do sexo não consensual, 

em que John penetra Lizzy numa posição missionária, o que pode ser entendido como 

uma reafirmação simbólica do desejo de exercer controle sobre sua parceira. De acordo 

com Edgar Gregersen: 

 

Entre os grupos cristãos tradicionais, os moralistas a definem [a posição 

missionária] como a única posição apropriada ou natural para a relação 

sexual, porque segundo São Paulo, as mulheres devem sujeitar-se a seus 

maridos; o marido deve, portanto, assumir a posição dominante na 

cópula. Não é sem motivo que ela é chamada posição missionária: os 

missionários cristãos achavam ser de sua incumbência difundir seu uso 

em sociedades onde predominavam outras posições428. 

 

Por tudo isso, se os decênios da contracultura permitiram que a Srª Robinson 

manifestasse imperativamente seus desejos sexuais nas telas de cinema, a década de 80, 

sob o prisma de 9½ Semanas de Amor, reelaborou e revitalizou a predominância de um 

tipo de figura ideal masculina através de John, personagem que tem equivalência no 

 
426 A diferença entre a fonte e a casa teria equivalência à distinção entre natureza e cultura, estando a 

primeira ligada a um desordenamento do mundo enquanto a casa estaria associada a uma natureza cultivada, 

um universo doméstico e domesticado. Cf. BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 2.ed. RJ: 

Bertrand, 2002. pp. 28-29. 
427 Cf. BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. 2.ed. RJ: Bertrand, 2002. pp. 27-28. 
428 GREGERSEN, Edgar. Práticas Sexuais: a história da sexualidade humana. SP: Roca, 1983, pp. 54-55 

(interpolações nossas). 
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controle das práticas sexuais ao controle que os heróis hard body têm na arena da ação 

política. Essa afirmação adquire maior expressividade ao se tomar a leitura que Douglas 

Kellner faz dos filmes da guerra do Vietnã nos anos 80, sustentando que os heróis 

associados a uma masculinidade belicosa e militarista, ao estilo de Rambo e Braddock, 

renunciavam às mulheres e ao prazer erótico, tornando-se figuras ascéticas e solitárias 

que deveriam resistir às tentações sexuais para atingirem eficácia máxima como 

salvadores ou guerreiros429. Por conseguinte, é possível supor que a caracterização 

assexuada desses protagonistas masculinos beligerantes gerou uma lacuna temática que 

pôde ser culturalmente preenchida pela personagem de John. Com isso, ele se torna a 

projeção de uma imagem da América patriarcal de outros tempos ao (re)assumir o 

controle do sexo. E mais. O protagonista não só é posto no comando das práticas sexuais, 

como elas são deslocadas para o centro das ações, fenômeno que contemporaneamente se 

mostrava ausente nos populares filmes de ação, e que relativamente pouco tempo antes 

havia sido interditado nas telas pela própria moral conservadora do Código Hays. 

Entretanto, se é plausível apontar uma tentativa masculina de reaver o controle 

sexual em 9½ Semanas de Amor, também se nota que as personagens femininas oitentistas 

não o perderam completamente, ainda que seja viável sinalizar um rearranjo na forma 

como elas se valem do mesmo. Se estar no controle das práticas sexuais em alguns filmes 

entre os anos 60 e 70 permitiu às mulheres desfrutarem-nas recreativamente (o prazer 

pelo próprio prazer), a década de 80 apresentou um conjunto de películas com maior 

disposição para colocá-las novamente no controle sexual através do papel da femme 

fatale, voltando a empregar o sexo pragmaticamente como meio de atrair e manipular os 

homens para obter vantagens pessoais, muitas vezes levando-os à morte ou ao 

aprisionamento, como se percebe nos filmes que Harry Benshoff qualificou como neo-

noir, dentre os quais se destacam Corpos Ardentes (Body Heat, 1981), O Destino Bate à 

sua Porta (The Postman Always Rings Twice, 1981), Paixões Violentas (Against All 

Odds, 1984) e O Mistério da Viúva Negra (Black Widow, 1987)430. Numa certa direção, 

torna-se possível argumentar que o American Gigolo incorporado por Julian estaria 

 
429 Cf. KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia - Estudos Culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. SP: Edusc, 2001, p. 92. 
430 Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 281. 
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menos afinado com a caracterização de John do que com a femme fatale ao praticar sexo 

como forma de angariar benefícios particulares. 

Após todos os jogos e desafios sexuais postos e enfrentados pelo casal, o filme 

caminha para a conclusão na sequência em que Lizzy chega à vernissage do pintor 

Mathew Farnsworth. Ela tem um semblante de desolamento e se afasta das pessoas que 

celebram, indo para um canto onde começa a chorar, notada pelo pintor que a encara num 

primeiro instante, depois a ignora, passando a conversar com os convidados. Atordoada, 

ela se retira do ambiente e sai correndo para o banheiro, onde demonstra manifestações 

físicas de mal-estar vomitando na pia. No plano seguinte, ela está deitada na cama com 

John, que dorme enquanto ela o observa, num estado de vigília e com uma expressão de 

tristeza. Desolada, ela se levanta da cama, abre o closet, começa a retirar seus pertences 

e se volta chorando para John, que acabara de despertar e a examina com incredulidade. 

Eles se encaram, sem emitir qualquer palavra, e ela deixa o quarto. Ele se levanta e vai 

atrás de Lizzy, que já está arrumando suas malas. John finalmente rompe o silêncio e 

pergunta se ela vai embora, e a única resposta obtida foi um choro. Ele se vira, faz um 

gesto de inconformismo, e enfim começa a detalhar aspectos da sua história de vida, 

dizendo ter uma família na qual era o mais novo entre cinco irmãos, que teria morado 

numa pequena cidade perto de Chicago, onde seu pai trabalhara numa fundição e sua mãe 

fora caixa numa mercearia, e que eles não trabalhavam mais, pois eram aposentados e 

estavam sendo sustentados por ele. Enquanto narra os detalhes, ele começa a chorar, 

dando vazão às suas emoções pela primeira vez no filme. Nesse instante, Lizzy fita-o e 

diz que era tarde demais. Como resposta, ele a faz saber que tinha conhecido muitas outras 

garotas, mas que nunca teria sentido nada parecido com aquilo que sentia por ela, e que 

teria sido inesperado amá-la com aquela intensidade. Ela retruca enfatizando que ele tinha 

conhecimento de que aquela relação terminaria quando um deles recuasse, mas que ele 

não retrocedia, e afirma se lamentar por ter esperado tempo demais. Ainda que a iniciativa 

do término da relação tenha partido de Lizzy, mais uma vez não significa necessariamente 

um gesto representativo da força dos grupos feministas ligados à contracultura. Roger 

Ebert chega a elogiar o filme por acreditar que uma mulher teria decidido o que era 

desejável ou não para si mesma431. Reputa-se, numa outra possível apreciação, que 

Elizabeth deixa entrever ter percebido estar imersa numa relação eivada por uma 

 
431 Cf. EBERT, Roger. 9½ Weeks. 1986. In: Roger Ebert.com. Disponível em: 

https://www.rogerebert.com/reviews/9-12-weeks-1986 Acesso em: 29 jan. 2019. 

https://www.rogerebert.com/reviews/9-12-weeks-1986


220 
 

competição para saber quem recuaria num embate entre desejos, competição que, como 

já explorado sob o ponto de vista dos ideólogos do neoliberalismo, era vista como uma 

das molas impulsionadoras da prosperidade social. Assim, o que se diagnostica 

novamente é a conduta de John orientada pelo repertório neoliberal, que em dado 

momento passou a ser emulada e foi assimilada por Elizabeth até um nível em que se 

tornou insustentável, e só então a ruptura se torna factível. Com isso, a dissolução não 

parece ter sido elaborada em torno da questão de gênero, mas uma lógica internalizada e 

reproduzida pelos agentes sociais a partir de uma racionalidade socioeconômica. 

Ela se apronta e diz que vai pedir para alguém ir buscar suas coisas. Ele tenta 

demovê-la da idéia de partir, mas ela continua e sai sem olhar para trás, fechando a porta. 

Ele insiste e diz que a ama, mesmo quando ela já não está mais presente, talvez 

acreditando que ela estivesse atrás da porta, escutando-o. A partir daqui inicia uma 

montagem paralela que alterna cenas de John falando sozinho no interior do apartamento 

e Lizzy caminhando pelo jardim. Ele diz que esperaria ela voltar enquanto contaria até 

cinquenta, vira-se de costas e inicia a contagem, dando mais uma vez mostras de que 

acreditava estarem num jogo em que ele estaria no controle. Na outra cena da montagem 

paralela, Elizabeth deixa o prédio chorando e ganha as ruas. A edição alterna entre essas 

duas ações até o encerramento do longa-metragem, explorando, de um lado, a imagem de 

John, que fica contando enquanto caminha, alimentando a expectativa de que ela 

retornaria, até o instante em que desaparece do quadro ao entrar no quarto, encerrando 

sua participação. Do outro lado, tem-se o percurso de Lizzy em meio às ruas, com uma 

trilha sonora pesarosa. E enquanto perambula, começa a chorar até o momento em que é 

filmada pelas costas, quando pára e olha para trás num átimo de segundo, acreditando que 

talvez ele fosse ao seu encontro. Mas ao notar que estava só, vira-se, e continua 

caminhando desolada e desamparada, até um fade-out concluir a trama. 

À primeira vista, o sorumbático fechamento das cortinas de 9½ Semanas de Amor 

apresenta elementos sugestivos de que reinvestira em determinadas proposições 

consagradas por uma série de filmes hollywoodianos pós-guerra, quando estava posta 

uma dualidade no papel que as mulheres deveriam cumprir, em que: 

 

[...] parecia necessário, de algum modo, deter ou reverter o avanço 

feminino que fora possibilitado pelo longo conflito. O cinema ajudaria 

a promover a “volta ao lar” e a recomposição da estrutura familiar 
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tradicional. Roteiros de inúmeras comédias, romances ou dramas 

passavam a tratar daquele que se colocava como o novo dilema 

feminino: a escolha entre a família (casamento e filhos) ou a carreira 

profissional. Um happy end recompensava as mulheres que escolhiam 

certo, isto é, o lar, enquanto que as outras, muitas vezes representada 

como “masculinizadas”, duras e amargas terminavam sós e infelizes432. 

 

Entretanto, essa perspectiva parece não se sustentar no longa-metragem. Não há 

aparentes indicativos que assinalem uma opção de Elizabeth pelo trabalho ao invés do 

relacionamento, o que daria conformação à sua tristeza e reforçaria a mensagem de que 

as mulheres deveriam optar pela volta ao lar como coroamento da felicidade. Pelo 

contrário, o que se estabelece no percurso da obra é uma concessão da personagem aos 

caprichos do seu par, resultando numa priorização da relação em prejuízo do trabalho. 

Como apontado ao longo da análise, ela inicia o filme centrada e detida no seu ofício para 

gradativamente se tornar dispersa conforme se afeiçoa e entrega-se ao amante. 

Ao final, a película parece dialogar com outro contexto que não mais o do 

enfrentamento simbólico da personagem Rosie the Riveter com o término da guerra433. O 

debate agora é travado com a contemporânea segunda onda feminista, em que primam 

mulheres sexualmente independentes, como analisado em Vestida para Matar. Dentro 

desse embate, Molly novamente ganha centralidade para a caracterização de Elizabeth. 

Assim como a personagem da amiga inicia ajudando a compor atributos morais em Lizzy, 

na conclusão sua presença também ganha destaque, ainda que breve. A última 

participação efetiva de Molly acontece na sequência em que Lizzy está perambulando 

pensativa pela galeria de arte com uma rosa e é surpreendida à distância e sem ser notada 

por seu ex-marido Bruce, que estava parado na entrada do prédio. Ela se esquiva, tentando 

se esconder, e pede para que a amiga diga a ele que não estava, eis que não desejava falar-

lhe. Para sua surpresa, Molly responde que ele tinha ido até lá para encontrar-se com ela, 

o que visivelmente produz embaraço em Elizabeth. Nesse instante, ela caminha até o 

beiral da escada e passa a olhar para o ex-marido, que a nota e devolve o gesto. Eles se 

encaram até o momento em que Molly desce pelas escadas, beija-o nos lábios, e saem 

 
432 LOURO, Guacira Lopes. Cinema e Sexualidade. In: Educação & Realidade. 33(1), jan/jun. 2008, p. 

83. 
433 Rosie the Riveter era uma personagem icônica de campanhas midiáticas que transmitiam uma imagem 

de força feminina (uma mulher que podia amarrar os cabelos para trás, arregaçar as mangas e trabalhar com 

uma pistola de rebite), cujo intuito era o de promover a idéia de que as mulheres poderiam deixar os seus 

lares e ocupar o lugar dos homens no mercado de trabalho enquanto estes lutavam na 2ª Guerra Mundial. 

Cf. BENSHOFF, Harry M. and GRIFFIN, Sean. America on Film: representing race, class, gender, and 

sexuality at the movies. Oxford: Wiley-Blackwell. 2004, p. 222. 
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juntos de mãos dadas, informando o espectador que eles tinham iniciado um 

relacionamento. Deve-se ressaltar que Molly já tinha saído com Bruce numa outra noite, 

como ela mesma contara à amiga: 

 

Molly:      – [...] Lembra quando você sugeriu que eu saísse com seu ex 

no seu lugar? Bom, eu saí. E o problema é que não 

consegui recusar. Eu... dormi com ele. 

Elizabeth:  – Com Bruce? Meu Bruce? 

Molly:       – Achei que devia saber. 

Elizabeth:  – Bom, sua mãe vai gostar dele. A minha gostou. 

Molly:       – Tá legal. 

 

Se nesse primeiro instante aparentemente se desenvolveu uma prática sexual 

recreativa remissível aos anos 60 e 70, o final constrói a idéia de um relacionamento 

“tradicional”. É bem sintomático o fato de a redenção afetiva/sexual do filme não ter sido 

promovida pela união do casal protagonista, mas se concretizado na relação entre a amiga 

e Bruce. Molly, que iniciara apresentando elementos figurativos de uma sexualidade 

ligada à contracultura por sua postura desinibida, demonstrando desejos sexuais de forma 

explícita e emancipada, ao final assume uma relação “tradicional”, sugerindo o discurso 

insidioso de que teria privilegiado-a ao invés de continuar sustentando os valores ligados 

aos feminismos, o que lhe concede arrematar a história redimida. Nessa linha de 

argumentação, a opção narrativa do pretendente não é fortuita, mas ajuda a talhar a 

concepção de relação “tradicional”. A seleção do indivíduo que se relacionara com 

Elizabeth noutros tempos significaria uma predileção por valores que corresponderiam 

ao período pós-guerra, elaborados a partir das características que davam contornos à 

personalidade de Lizzy antes dela se envolver com John, como a sensualidade somada à 

ingenuidade das blonde bombshell, bem como os sentimentos de apreensão e 

vulnerabilidade que configuram os diversos estratos sociais atrelados à conjuntura de 

organização das políticas econômicas do New Deal. Até mesmo o fato de Elizabeth 

afirmar que a mãe de Molly iria gostar dele, tal como a sua tinha gostado, qualifica Bruce 

como o genro ideal, o típico “homem de família” compatível com os “valores 

tradicionais”, reatualizando o padrão do American Way of Life. 
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Com isso, 9½ Semanas de Amor coloca face a face duas personagens femininas 

que, embora estejam atadas por laços de amizade, se antagonizam pelos aspectos 

valorativos que representam, montagem que dá à obra uma conformação conservadora no 

campo da moralidade ao realocar a personagem sexualmente emancipada numa “relação 

tradicional”, transfiguração essa que se torna cara aos anos 80, tendo sido analisada por 

Robin Wood num conjunto de filmes hollywoodianos do início da década como Cowboy 

no Asfalto (Urban Cowboy, 1980) e Bronco Billy (Bronco Billy, 1980). A seu ver: 

 

Urban Cowboy e Bronco Billy foram lançados quase simultaneamente 

em 1980. A tensão dramática de ambos está centrada nos esforços de 

uma mulher ativa, até mesmo agressiva, para afirmar-se dentro de um 

ambiente fortemente dominado pelos homens, em atividades associadas 

à masculinidade. Debra Winger prova que ela pode montar um touro 

mecânico tão bem quanto John Travolta; Sondra Locke prova a si 

mesma ser tão boa atiradora quanto Clint Eastwood. A narrativa então 

se move ao ponto onde as mulheres entendem que não eram tão felizes 

com essa “igualdade”. Debra Winger finalmente percebe que o que ela 

realmente queria era lavar as meias do seu marido. Sondra Locke 

encerra amarrada numa roda giratória, como alvo de Bronco Billy no 

seu show itinerante de Velho Oeste. Ambos os filmes, ainda que 

contemporâneos nos padrões, encontram-se explicitamente na tradição 

do Western, e usam-no como um meio para colocarem mulheres 

assertivas novamente no lugar onde elas pertenciam – respectivamente 

como esposa e como objeto do olhar434. 

 

Tal diagnóstico, já percebido no capítulo anterior, faculta sinalizar uma 

equivalência entre Molly e a Elizabeth de Vestida para Matar, tendo por fundamento o 

fato de que ambas percorrem uma trajetória parelha ao se deslocarem de posturas mais 

afeitas aos feminismos para uma conduta regida pela “tradição”, como se ambas as 

personagens tivessem sido moralmente depuradas, o que no filme de Brian de Palma 

garantiu a sobrevivência da protagonista, e no de Adrian Lyne o afloramento de uma 

relação normativa. 

Além desse aspecto conservador no que tange aos aspectos valorativos, existe 

outro elemento crítico que o filme parece encarnar. Entende-se que os anos 60 e 70, vistos 

sob a perspectiva transgressora da contracultura, concebiam uma liberdade sexual com 

base num projeto utópico em que as pessoas poderiam conviver num ambiente sem 

 
434 WOOD, Robin. Hollywood: from vietnam to reagan…and beyond. Expanded and revised edition, NY: 

Columbia University Press, 2003, p. 184. 
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violência e sem ódio desde que respeitassem os desejos e limites uns dos outros. Porém, 

no decorrer das nove semanas e meia da relação de Lizzy e John, todos os traços de recato 

e com viés moralista que a personagem de Kim Basinger apresentava vão sendo 

substituídos por práticas sexuais mais livres, ousadas e até mesmo arriscadas, orientadas 

por uma racionalidade que defendia que toda forma de regulamentação do mercado seria 

contraproducente. A retradução das práticas sexuais norteadas pela lógica do capital 

acabou gerando um tipo de liberdade que se tornou sinônimo de “licenciosidade”, 

chegando ao limite em que Elizabeth não conseguiu mais fazer concessões e sucumbiu. 

É a partir desse formato de impasse que Jean-Claude Guillebaud aponta um paradoxo no 

qual, se durante os anos 60 e 70 a transgressão sexual ligada à contracultura buscou 

rejeitar o capitalismo burguês, a quem via como um sistema de exploração e dominação, 

posteriormente ela foi incorporada e passou a ser autorizada, justificada e até mesmo 

defendida por esse mesmo capitalismo rejuvenescido e rebatizado como neoliberalismo, 

que via a liberdade, inclusive a sexual, apenas como uma forma de adaptação ao grande 

mercado435. 

Esse processo de transformação de uma liberdade utópica e transgressora em uma 

liberdade ausente de coerção, na fatura do filme, gera uma dinâmica descendente, 

construída pelo contraste entre a sequência final e a abertura do longa-metragem. Assim, 

o enfoque questionador que se processara no campo da moral também se configura 

culturalmente no plano socioeconômico, construindo uma visão crítica ao neoliberalismo 

reaganista, e que se encaminha na contramão a uma série de filmes hollywoodianos 

oitentistas, os quais Susan Jeffords entende terem se alinhado ideologicamente, 

principalmente no que diz respeito à postura indagadora sobre a interferência do Estado 

na ação dos agentes sociais, como foi o caso de Duro de Matar (Die Hard, 1988), que 

para a autora é uma película concernente às limitações impostas pelas burocracias 

governamentais às iniciativas individuais. A narrativa se concentra nas incessantes 

tentativas do policial John McClane (Bruce Willis) de desbaratar um ataque terrorista 

num edifício de trinta e cinco andares em Nova Iorque. Seu primeiro esforço, acionar um 

alarme de incêndio, foi frustrado quando o líder terrorista comunica calmamente o corpo 

de bombeiros, que cancela o alarme. Depois, o herói captura um dos rádios dos vilões e 

passa a transmitir gritos de socorro do terraço do prédio até ser informado por uma policial 

que o canal em que estava transmitindo a mensagem era reservado apenas para 

 
435 Cf. GUILLEBAUD, Jean-Claude. A Tirania do Prazer. SP: Bertrand, 1999, pp. 110-111. 
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emergências, sendo necessário encontrar um telefone e discar 911 para denunciar 

qualquer crime. Mesmo após ouvir disparos ao fundo, ela, relutantemente, envia um único 

veículo de polícia ao endereço para conferir a chamada. Para despertar a atenção, 

McClane arremessa o corpo de um dos terroristas sobre o teto do carro da polícia, gesto 

ainda insuficiente, pois teria sido classificado como um suicídio praticado por um 

deprimido operador da bolsa de valores. Foi somente após os terroristas terem assassinado 

um número considerável de policiais e explodido uma viatura com um lança-foguetes que 

o chefe da polícia se convence de que a história era verdadeira, o que realça o 

entendimento neoliberal acerca do suposto aparato burocrático ineficiente do Estado 

pesando sobre indivíduos empreendedores436. 

Até mesmo a jubilosa trilha sonora da abertura de 9½ Semanas de Amor, intitulada 

The Best is Yet to Come, serve como mais um elemento figurativo do reaganismo que 

fornece signos para contribuir na interpretação do trajeto crítico da obra. Em um discurso 

feito pelo já ex-presidente Reagan, é possível assinalar o estreito nexo entre o porvir 

esperançoso ressoado pela música e o futuro otimista da nação evocado ao longo do seu 

governo: 

 

Bom, como eu disse antes e direi novamente – Os melhores dias da 

América ainda estão por vir [America’s best days are yet to come]. 

Nossos momentos mais orgulhosos ainda estão por acontecer. Nossas 

conquistas mais gloriosas estão logo à frente. A América permanece o 

que Emerson chamou, há 150 anos, “o país do amanhã”. Que descrição 

maravilhosa e quão verdadeira. E o amanhã talvez nunca tivesse 

acontecido se nos tivesse faltado a coragem nos anos 80 de traçar um 

curso de força e honra437. 

 

Lizzy, sob essa acepção, pode ser considerada a idealização da América 

(personificando a multidão na qual ela circula indistintamente no início do longa-

metragem, e a qual ela retorna ao final, fechando o ciclo) ante um novo momento que 

anunciava dias melhores por vir (o pretenso “país do amanhã”). Assim, Elizabeth abre o 

filme exultante, embalada por uma canção na qual uma palpável atmosfera impregnada 

 
436 Cf. JEFFORDS, Susan. Hard Bodies: hollywood masculinity in the reagan era. New Jersey: Rutgers 

University Press, 2004, pp. 58-63. 
437 TEACHING AMERICAN HISTORY. Ronald reagan: speech to the republican national convention. 

Speech to the Republican National Convention. 1992. Disponível em: 

https://teachingamericanhistory.org/library/document/speech-to-the-republican-national-convention/ 

Acesso em: 09 jan. 2020. Também pode ser acessado no youtube pelo endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=WxL3OU1dwmI 18m02s. Acesso em 09 jan. 2020. 

https://teachingamericanhistory.org/library/document/speech-to-the-republican-national-convention/
https://www.youtube.com/watch?v=WxL3OU1dwmI
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pelo otimismo reaganiano prometia que o melhor ainda estava por acontecer, e que ao 

longo da sua saga se vê assolada por sentimentos de insegurança, assim como de 

vulnerabilidade, provocados por John, e testemunha um conjunto de transformações que 

se configuram simbolicamente como a efetivação dos processos de roll-back e roll-out 

no plano da sexualidade, indicando que as experiências antecedidas pela personagem 

(tendo como ponto de partida uma personalidade marcada pelo recato e o pudor) foram, 

conforme se afeiçoa pelo seu parceiro, progressivamente “apagadas” e reconstituídas por 

práticas sexuais orientadas por outra racionalidade, cuja lógica, sustentada pelo controle, 

pela competição, pelo risco, pelo mistério, por um tipo de liberdade e por assimetria, 

termina assimilada e reencenada até provocar a cena melancólica no ocaso da obra, em 

que os passos firmes e confiantes cedem lugar a um andar cabisbaixo e com rastro de 

lágrimas. 

Em vista disso, é possível inferir que Lizzy se equipara à Kate em Vestida para 

Matar pelo encerramento sem o convencional happy-ending, deduzindo-se que a morte 

de uma e a separação da outra decorreram da maneira como as duas passam a se 

manifestar sexualmente. Contudo, existem particularidades nos dois formatos que 

apontam para processos distintos e permitem conceber um novo ponto de fixação, já que 

Kate é morta tendo como pano de fundo uma montagem que associa o seu comportamento 

sexual a uma moralidade não condizente com os valores ligados à “tradição”, enquanto a 

ruptura em 9½ Semanas de Amor funciona como subtexto no qual Elizabeth consegue “se 

libertar” do controle exercido por John, mas a sua iniciativa, ao invés de retratar um 

processo de emancipação, liberdade e soberania dos movimentos feministas, opera como 

assimilação da racionalidade neoliberal, a internalização de uma lógica que começa a não 

depender mais exclusivamente do controle externo e se reproduz como se fosse regida 

por vontade própria, o tipo de fenômeno apontado por Dardot e Laval no qual um sistema 

normativo passa a definir novos modos de subjetivação, estruturando relações sociais e 

esferas da vida a partir da lógica do capital, o que dá ensejo ao homem-empresa de si 

mesmo. 

A própria opção fílmica de a última prática sexual da protagonista ter sido adentrar 

e “se entregar” a um estranho num peep show pornográfico diante de diversos homens 

desconhecidos, mesmo que tomada pela ira decorrente de mais um jogo sexual de John, 

evoca ao abandono do recato de outrora em benefício de práticas sexuais neoliberalmente 

mais livres e arriscadas. Inclusive, é nessa sequência que John indaga Lizzy como era se 
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sentir estando sem o controle da situação, e ela responde que ia mostrar para ele, o que a 

fez entrar no peep show para beijar um estranho, fornecendo mais elementos indicativos 

de que ela já estava reproduzindo, sexualmente, a lógica representada pelo amante. Essa 

“tragédia” final permite arguir mais uma vez que a ruptura do casal não resultou de uma 

emancipação feminista preconizada por Elizabeth, podendo ser examinada como uma 

possível forma de apresentar a consolidação do ethos neoliberal, que não precisaria mais 

ditar as condutas sexuais de Lizzy através de um controle externo. 

Talvez não seja por outra razão que a personagem, segundos antes de encerrar o 

longa-metragem, olhe para trás em busca de John e depois siga em frente, indicando que 

dali em diante ela não contaria mais com ele para ser “tutelada”, dado que agora poderia 

ser conduzida por si mesma, uma presumível apropriação do já assinalado discurso 

inaugural de Reagan, em 1981, quando ele aponta a capacidade e a importância dos 

cidadãos estadunidenses em se autogovernarem. Trata-se de uma expressão diversa da 

América quando posta em contraste com o keynesianismo de Roosevelt que, da maneira 

como David Harvey apresentou, mobilizava um sentido de identidade nacional para 

promover a economia social e moral do país com base num Estado intervencionista 

promovedor de políticas redistributivas438. Como resultado fílmico, a alegria pueril 

apresentada pela personagem na abertura fica pelo caminho, o que revela a sua 

transformação e dá à obra uma atmosfera lamuriosa, posto não haver redenção nos moldes 

do cinema clássico hollywoodiano. O espectador testemunha o processo de 

“esquecimento” das “memórias históricas” de Elizabeth. 

O tal futuro promissor fica sem base imagética para se sustentar, promessa esta 

que se consuma audiovisualmente três décadas depois, quando a trilogia dos Cinquenta 

Tons439 trouxe aos ecrãs uma recomposição de John por meio da figura de Christian Grey 

(Jamie Dornan), o tipificado milionário empreendedor excêntrico e misterioso440, 

apreciador de práticas sexuais inadequadas do ponto de vista do padrão “normal” de 

 
438 Citação de David Harvey reproduzida na nota 306 (pp. 163-164 desta tese). 
439 Cinquenta Tons de Cinza (Fifty Shades of Grey, 2015), Cinquenta Tons Mais Escuros (Fifty Shades 

Darker, 2017) e Cinquenta Tons de Liberdade (Fifty Shades Freed, 2018). 
440 Christian é apresentado como um jovem empreendedor bem-sucedido, dono de um imenso império no 

ramo de telecomunicações, e que afirma ter como segredo do seu êxito a capacidade de identificar pessoas 

talentosas e explorar o potencial delas, inspirando-as e as motivando, e que ao contrário de ter sorte na vida, 

trabalhava duro e intensamente para assegurar o seu sucesso. Com esses elementos, a obra parece reativar 

a retórica encontrada no discurso inaugural de Reagan, indicando que Christian poderia ser associado a um 

daqueles “heróis” com fé em si mesmos, comprometidos com a criação de empregos, riquezas e 

oportunidades, as figuras empresariais capazes de garantir a prosperidade da América (ver nota 345, p. 

178). 
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moralidade, que sujeita e exerce controle sobre sua parceira Anastasia Steele (Dakota 

Johnson) através de variados jogos sexuais441. Porém, numa perspectiva diversa à 

apresentada por 9½ Semanas de Amor, a trilogia sinaliza para uma organicidade social, 

que tem por sustentação o encerramento do casal protagonista conformando o quadro da 

“tradição”. Dessa maneira, a trilogia dos Cinquenta Tons abre possibilidades de 

estabelecer uma intersecção entre o neoliberalismo e a família “tradicional”, indicando 

não se tratar de fenômenos intrinsecamente incongruentes, o que inclusive ajuda a situar 

o debate contemporâneo suscitado por Melinda Cooper. 

A autora defende que seria equivocada a idéia de que os neoliberais seriam menos 

propensos a se preocupar com o tema dos valores familiares do que os conservadores. 

Não foi somente a “nova direita” (denominada no texto como novo conservadorismo 

social) que se mostrou refratária aos diversos grupos insurgentes nos anos 60 e 70. Por 

razões próprias, teóricos neoliberais também demonstraram resistência a estes mesmos 

grupos por temerem os custos sociais decorrentes da desestruturação da família 

“tradicional” pós-guerra, como nas alegadas situações em que mulheres estariam optando 

pelo divórcio sem se sentirem culpadas, concebendo filhos fora do casamento, e 

praticando sexo sem proteção e sem planos de seguro privado, decisões pessoais 

geradoras de gastos que recairiam nas costas do governo e dos contribuintes, e não sobre 

a família privada, instituição que então passa a ser vista pelos neoliberais como alternativa 

econômica viável para substituir o Estado de bem-estar social442. Em entrevista, a autora 

pontuou que: 

 

[...] Neoliberais e neoconservadores estabelecem uma relação de 

colaboração a partir da questão da “responsabilidade familiar”. As duas 

perspectivas precisam reforçar as obrigações não-contratuais da família 

de alguma forma, embora por diferentes razões: para os neoliberais, a 

família atua como uma alternativa necessária ao Estado de bem-estar 

social e como lastro do livre mercado, enquanto para os 

neoconservadores, a família é o fundamento inquestionável da ordem 

social. Neoliberais tendem a serem muito menos normativos no que se 

refere ao tipo de forma familiar que precisa ser reforçada (monogâmica 

ou não, “legitimada” pelo casamento ou não, heterossexual ou outra), 

enquanto os conservadores estão particularmente interessados num tipo 

específico de família. A convergência não é perfeita, mas foi forte o 

 
441 Já na primeira interação entre o casal no filme de 2015, quando Anastasia entrevista Christian para uma 

edição especial do jornal da universidade na qual estuda, ela pergunta se ele era um maníaco por controle 

(control freak), ao que o protagonista responde: “-Eu exerço controle sobre tudo, senhorita Steele”. 
442 Cf. COOPER, Melinda. Family Values: between neoliberalism and the new social conservatism. 

London: Cambridge, Zone Books, 2017, pp. 8-21. 
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suficiente para aproximar neoliberais e neoconservadores em torno da 

revolução Reagan e desde então essa aliança tem sido o pilar da política 

social dos democratas e dos republicanos nos Estados Unidos”443. 

 

Pode-se argumentar que os Cinquenta Tons refletem esse equilíbrio fino no 

interior de duas forças potencialmente dissonantes, instituindo uma conexão funcional 

entre práticas sexuais governadas pelo ethos neoliberal e valores morais encerrados pela 

“tradição”, o que garantiu a manutenção da ordem social, ao contrário de 9½ Semanas de 

Amor. 

 

 

 

 

 

 
443 DELLA TORRE, Bruna. Entrevista com Melinda Cooper - A Sagrada Família: neoliberalismo e 

neoconservadorismo na extrema-direita hoje. 2020. Disponível em: 

https://marxismofeminista.com/2020/06/30/a-sagrada-familia-neoliberalismo-e-neoconservadorismo-na-

extrema-direita-hoje/ Acesso em: 17 mar. 2021. 

https://marxismofeminista.com/2020/06/30/a-sagrada-familia-neoliberalismo-e-neoconservadorismo-na-extrema-direita-hoje/
https://marxismofeminista.com/2020/06/30/a-sagrada-familia-neoliberalismo-e-neoconservadorismo-na-extrema-direita-hoje/


230 
 

 

 

 

Imagens finais de Cinquenta Tons de Liberdade (Fifty Shades Freed, 2018) 

 

Embora o desenvolvimento narrativo de Anastasia apresente paralelos com o de 

Elizabeth pelo recato no início da trilogia444, e pela forma que exibe temores, 

descontentamentos, entrega e até mesmo prazer à medida que vai sendo abrigada pelas 

práticas sexuais do protagonista, a conclusão dos tons aponta para um caminho diverso, 

dado que a interiorização da racionalidade neoliberal, traduzida pela forma como 

Anastasia passa a praticar sexo com o parceiro, é retratada num formato apoteótico. Ao 

cabo, a personagem aquiesce aos arroubos sexuais de Christian na penúltima sequência, 

que transcorre no quarto vermelho (duas primeiras imagens445) e, nas cenas derradeiras, 

 
444 Anastasia é até mesmo formatada como uma garota virgem até se envolver sexualmente com Christian 

em Cinquenta Tons de Cinza. 
445 O quarto vermelho era o cenário onde Christian acomodava os inúmeros apetrechos sexuais e praticava 

BDSM com Anastasia. 
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Christian feliz, Anastasia novamente grávida e o filho pequeno compõem o núcleo 

familiar reunido numa idílica e imponente habitação, o que ajuda a exortar o American 

Way of Life (dois últimos quadros). Os quatro fotogramas configuram a comunhão entre 

a racionalidade neoliberal e os valores “tradicionais”. Inclusive os títulos da trilogia 

revelam esse itinerário, que tem como ponto de partida os cinquenta tons de cinza, 

indicativos dos sentimentos de incerteza e ambiguidade que contagiam o início da relação, 

caminhando por tons mais escuros, apontadores de um agravamento do vínculo do casal, 

até a finalização, quando os tons se tornam mais livres, expressando a libertação das 

práticas sexuais da “tradição” (advento da revolução sexual) por intermédio do BDSM, 

que acabam sendo incorporadas e adaptadas à lógica do “mercado livre” (Christian), e 

que se soma agora ao fato de colaborarem para revitalizar a própria ordem social na forma 

da família “tradicional” (estabelecida com Anastasia), instituição que, como já apontado, 

foi alvo de críticas contundentes no período da contracultura pela obra O Último Tango 

em Paris, e que é revalorizada nos 50 Tons, agora em conformidade a uma sexualidade 

já desvinculada da “tradição” se pensada em premissas voltadas exclusivamente para a 

reprodução da espécie humana. 

Por sua vez, 9½ Semanas de Amor produziu imagens pouco afeitas a essa 

coexistência estável, ecoando uma mensagem de que a assimilação da racionalidade 

neoliberal pela personagem de Elizabeth não reservava espaço para uma sociabilidade 

integradora. Inexiste indícios de prosperidade do modelo de relacionamento desenvolvido 

pelo casal na conclusão do filme. 

Também é possível alegar que Elizabeth, tal como a sua homônima de Vestida 

Para Matar, tem um final ambivalente. Contudo, a dubiedade ao término da segunda 

película destinou um futuro mais promissor para a garota de programa pelo consolo de 

Peter e com o fim do pesadelo, ao passo que o encerramento de Lizzy acenou para a 

ausência de expectativas com a adesão de uma nova racionalidade apresentada como 

desarmônica. O próprio título do filme, ao fracionar o tempo, anuncia a ruptura de um 

ciclo, tornando-o inconcluso, inacabado, de certa forma moldando o imaginário de um 

contexto pouco auspicioso para a constituição de vínculos sociais duradouros, muito 

próximo daquilo que Zygmunt Bauman qualificou como processo de atomização. O 

sociólogo analisa esse período de transição dos anos 60 e 70 (decênios em que teria 

ocorrido o que ele chamou de “segunda revolução sexual”) aos anos 80 e 90, momento 
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no qual ele escreve a obra O Mal-Estar da Pós-Modernidade446. Segundo Bauman, 

revisitando a obra de Michel Foucault sobre sexualidade, a “primeira revolução sexual” 

(que data do século XIX) foi um processo de produção da ordem, de controle social por 

novos dispositivos de vigilância que garantiriam a supervisão incessante dos corpos. 

Esses mecanismos teriam propiciado um estreitamento das relações sociais, sendo a 

família o terreno por excelência para o aprendizado e a disciplina contínua, representada 

principalmente na figura dos pais447. Posteriormente, teria ocorrido a “segunda revolução 

sexual”, que consistiu no desmantelamento ou, no limite, um considerável 

enfraquecimento, de tudo o que a primeira teria construído. Todavia, ao invés de 

promover uma emancipação sexual (a libertação da atividade sexual das respectivas 

funções sociais que constrangiam o impulso libidinal - com resultados muitas vezes 

nocivos), essa mudança provocou uma desintegração do tecido social, um processo de 

atomização que tornou os indivíduos meros acumuladores e colecionadores de sensações. 

Nada resultaria do encontro sexual, salvo o próprio sexo e todas as sensações que ele 

proporcionava448. Num certo sentido, principalmente sob as lentes da cultura brasileira, o 

filme de Adrian Lyne aponta numa mesma direção de Gigolô Americano ao indicar uma 

fragilização dos laços de coesão social se for considerado que o 69 (meia nove, numa 

clara alusão à posição sexual) perde a liga que justapõe duas unidades ao se transformar 

em 96 (nove meia449). 

 

 

 

 

 
446 Embora Bauman não precise exatamente o período ao qual se refere quando cita a “segunda revolução 

sexual”, é possível interpretar que se trata dos anos 60/70, pois o autor afirma que ela teria se dado em 

alguma fase do meio do século em que está produzindo sua obra. Cf. BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar 

da Pós-Modernidade. RJ: Jorge Zahar, 1998, p. 183. 
447 Os discursos médicos e educacionais (a scientia sexualis) desse período teriam produzido o fenômeno 

da sexualidade infantil, abordando temas como a masturbação, que era considerada simultaneamente uma 

inclinação natural e uma doença. E foi elaborado todo um sistema complexo de fiscalização e vigilância 

constante conduzido por pais, médicos e pedagogos com o fito de proteger as crianças dos supostos riscos 

e danos dessa prática. Cf. BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. RJ: Jorge Zahar, 

1998, pp. 180-181. 
448 Cf. BAUMAN, Zygmunt. O Mal-Estar da Pós-Modernidade. RJ: Jorge Zahar, 1998, pp. 183-185. 
449 É necessário ressalvar que nos Estados Unidos não se emprega o mesmo padrão brasileiro de tratamento 

do número 6, que o identifica com a expressão meia para se referir à metade de doze. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A feitura do trabalho buscou investigar determinadas formas como o sexo foi 

construído e reconstruído nas telas de cinema a partir de três filmes hollywoodianos 

expressivos nos anos 80 e, com base nessas estruturas audiovisuais, procurou identificar 

como foram projetadas possíveis imagens da América, uma comunidade política 

imaginada que congrega certos sistemas de valores, aqui formulados a partir da dualidade 

pertencentes/desviantes, ou, em outros termos, indivíduos integrados a uma coletividade 

por praticarem sexo em conformidade a uma moralidade sexual socialmente partilhada, e 

indivíduos apresentados como degenerados ou patológicos por violarem esses “bons 

costumes”. 

Em consonância com esse objetivo, a pesquisa mobilizou categorias e conceitos 

para cotejar com um conjunto de longa-metragens realizados nas décadas da 

contracultura, produções que se postula terem incitado elementos promovedores de 

diálogo, questionamento, provocação, emancipação e transgressão ao American Way of 

Life a partir das práticas sexuais, e ajudaram a criar imagens utópicas de uma América 

diversificada e plural, como nos casos de Clamor do Sexo (1961), de Elia Kazan, A 

Primeira Noite de um Homem (1967), dirigida por Mike Nichols, Bonnie e Clyde, uma 

Rajada de Balas (1967), de Arthur Penn, Bob & Carol & Ted & Alice (1969) e Uma 

Mulher Descasada (1978), ambas de Paul Mazursky, Sem Destino (1969), sob direção de 

Dennis Hopper, 100 Rifles (1969), de Tom Gries, John e Mary (1969), de Peter Yates, 

Houve uma Vez um Verão (1971), de Robert Mulligan, Procura Insaciável (1971) e Hair 

(1979), dirigidas por Milos Forman, A Última Sessão de Cinema (1971), de Peter 

Bogdanovich, Shampoo (1975), de Hal Ashby, ou Um Dia de Cão (1975), de Sidney 

Lumet, dentre outras obras, servindo como referências culturais para compreender os 

processos de transformação ou de persistência do objeto de estudo. 

Quando se avança na pesquisa, tendo como fundamento as três películas 

selecionadas para compor um quadro particular dos anos 80, conclui-se que elas tenderam 

a expressar características que dão feições a possíveis imagens de nação, as quais 

poderiam ser lidas como retrotopias, o que para Zygmunt Bauman seriam visões que, ao 

contrário das utopias (cujos horizontes se ligam a um futuro por nascer, ainda inexistente), 
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seriam perspectivadas a partir de um passado perdido, roubado, ou até mesmo 

abandonado, mas que não morreu450. 

O passado aparentemente inquietou uma diversidade de filmes hollywoodianos 

oitentistas, o que se pode ratificar pelo levantamento de um número significativo de obras 

lidando com o fenômeno do recuo no tempo, com destaques para Superman, o Filme 

(Superman, 1978), Nimitz, de Volta ao Inferno (The Final Countdown, 1980), Em Algum 

Lugar do Passado (Somewhere in Time, 1980), Exterminador do Futuro (The Terminator, 

1984), De Volta para o Futuro (Back to the Future, 1985), A Máquina do Outro Mundo 

(My Science Project, 1985), Peggy Sue, seu Passado a Espera (Peggy Sue Got Married, 

1986), Star Trek IV, a Volta para Casa (Star Trek IV, The Voyage Home, 1986), O Vôo 

do Navegador (Flight of the Navigator, 1986) e Bill & Ted, uma Aventura Fantástica 

(Bill & Ted’s Excellent Adventure, 1989). 

Ao refletir sobre a tríade recortada pela pesquisa, entende-se que também houve 

um esforço de se debruçar sobre o passado, mas por meio de alusões, mirando 

retrotopicamente para os Estados Unidos a partir das práticas sexuais, e do seu modo, 

cada um dos objetos de estudo aparentou elaborar proposições desaprovadoras às 

transformações promovidas pela contracultura, emitindo sinais nostálgicos e desejosos de 

descontinuidade ao legado da revolução sexual experimentada entre os anos 60 e 70. As 

maneiras como o sexo foi, grosso modo, praticado nos três longa-metragens dos anos 80, 

incitaram visões de uma América tornada anômica, incapaz de garantir a ordem social e 

a interdependência entre os indivíduos. Cada um dos filmes provocou sensações 

específicas de testemunhar processos de degradação sexual e moral nos anos 60 e 70, que 

se prolongaram e acarretaram implicações na década de 1980, terminando por estimular 

uma retomada de tempos idos. 

No filme de Paul Schrader, a perspectiva retrotópica contempla uma identidade 

cultural da nação, o American Gigolo, a partir da figura de Julian (a tradução do 

individualismo narcísico que marca o American Dream yuppie), uma personagem que 

mobiliza vínculos sociais para seu benefício pessoal, sexualmente manifestado pela 

capacidade desenvolvida e aprimorada em promover prazer e gozo em suas 

acompanhantes. Essa habilidade, que lhe propiciava bens materiais e uma rede de 

contatos e proteção, foi central para que ascendesse socialmente e alcançasse uma posição 

 
450 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Retrotopia. RJ: Jorge Zahar, 2017, p. 10. 
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de ostentação e luxo, privilégios que são ameaçados pelo conluio entre Leon e o Sr. 

Ryman (as personagens representativas da contracultura pelas suas ligações simbólicas 

com os grupos identitários dos anos 60 e 70), e pelos comportamentos desviantes à moral 

sexual posta como tradicional. Além disso, a ascensão social do gigolô a uma posição que 

caracteriza o imaginário do American Dream yuppie também se torna um aparente alvo 

de condenação pela película por se tratar de um modelo de sociabilidade que proporciona 

a erosão da moralidade “tradicional”, principalmente quando pensada à luz da separação 

entre Michelle (a personagem que simboliza os American Dreams ianque e puritano) e o 

esposo senador, a quem ela abandona ao final para ficar com o gigolô. Esse elemento é 

reforçado pelo diálogo no qual Julian afirma que Michelle deveria aproveitar todas as 

situações para se beneficiar, em vez de pensar na família que o marido pretendia 

constituir. Mesmo que a conclusão sele a união dos protagonistas e insinue um clássico 

happy-ending hollywoodiano, o conjunto da obra oferece elementos que ajudam a 

perceber como a escolha feita pela amante revela uma renúncia aos valores por ela 

incorporados inicialmente, que perdem espaço para o individualismo narcísico. A 

tentativa da obra em sugerir coesão social é completamente artificial, como se percebe na 

carícia mediada pela parede de vidro na cena final. Soma-se a isso o fato de que, ao olhar 

para Michelle na sequência derradeira, o gigolô se depara com a própria imagem refletida 

no vidro, caracterizando o seu autoapreço. No plano da sexualidade, o que se configura é 

a deterioração das práticas sexuais que proporcionam nexos coletivos (no caso de 

Michelle, a reprodução social da instituição familiar “tradicional”), suplantadas por um 

formato de atividade sexual objetivando o atendimento de interesses e prazeres 

meramente egoísticos, o que conforma a imagem de uma América que tende ao 

esgarçamento. 

Vestida para Matar aparenta conceber uma visão desfavorável dos anos 60 e 70 

ao edificar as personagens de Kate e Robert Elliot/Bobbi como esposa adúltera e 

promíscua, e como psiquiatra transexual e assassino, respectivamente, o que permite 

associar simbolicamente as práticas sexuais que eles representam a atributos imorais e 

patológicos. Não à toa que a sugestiva reedição do conto de fadas da Cinderela foi 

ressignificada, revertendo a edificante moral da história original da Disney numa tragédia 

social com a morte violenta de Kate. A partir desse diagnóstico, as possíveis imagens de 

nacionalidade voltam seus holofotes para um tempo pretérito que precede o contexto 

contracultural, iluminando os valores da “família tradicional” estadunidense proclamados 
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pela “nova direita” (que considerava “não americanos” diversos comportamentos 

percebidos ao longo da revolução sexual, como o casamento aberto, o ménage à trois, o 

swing ou o sexo casual). Associado a isso, há também o resgate de uma moral sexual que 

se delineia através da figura de Peter, um adolescente que teve o pai militar, a figura que 

funciona como idealização da autoridade, disciplina, ordem social e hierarquia, morto na 

guerra do Vietnã (o que provocou uma desestruturação na autoimagem nacional dos 

conservadores, que identificavam os Estados Unidos ao poderio bélico), e cuja 

frugalidade sexual é moldada como um aspecto valoroso passível de garantir a 

sobrevivência de Elizabeth, a garota de programa sexualmente independente, que acaba 

dando ensejo a pânicos morais e corporificando a transição da imagem de uma nação 

“decadente” para a de uma América potencialmente renascida. 

Por sua vez, 9½ Semanas de Amor foi analisado como uma projeção dos Estados 

Unidos encarnados na personagem de Elizabeth, a personificação do keynesianismo pós-

Segunda Guerra Mundial e de uma sexualidade recatada e pudica também remetente aos 

anos 50, que é seduzida por John, a expressão do neoliberalismo implementado nos anos 

80, um ethos que estrutura todas as esferas da atividade humana, incluindo a forma de 

praticar sexo, a partir da lógica do “mercado livre”, o que se pressupõe aqui ser 

apresentado filmicamente como um fenômeno que inviabiliza a galvanização de elos 

sociais perenes. Isso posto, o longa-metragem foi identificado como uma elaboração dos 

anos 80 que oferece uma visão retrotópica de um imaginado passado harmônico da 

América, temporalidade essa reanimada simbolicamente nas telas pelas características 

iniciais de Elizabeth, e pelo happy-ending garantido à personagem de Molly, que se 

dissocia dos seus aspectos contraculturais (sua sexualidade aflorada e desinibida) e se 

entrega a um relacionamento com Bruce nos moldes “tradicionais”, ao contrário de Lizzy, 

que diante da expectativa inicial de um próspero devir reaganista, amarga um desfecho 

melancólico depois de internalizar a racionalidade neoliberal, passando a praticar sexo 

com componentes de risco, controle, competição, assimetria e de uma liberdade ausente 

de coerção. 

Muito embora se esteja aqui defendendo o argumento de que os três filmes 

comungam visões retrotópicas ao construírem práticas sexuais que reverberam uma 

América desagregada, é importante ressalvar que esse aspecto não é tido como um 

fenômeno generalizável ao corpo das obras produzidas na década de 1980, como no caso 

exemplificado de O Segredo do Meu Sucesso que, como explorado no capítulo 1, também 
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encenou práticas sexuais com características muito próximas às apresentadas por Julian, 

mas com um resultado diverso, tendo em vista que culminou num quadro composto por 

elementos de acomodação e coesão, criando uma visão laudatória dos Estados Unidos 

nos anos 80. Além disso, vale destacar o fato de que cada um dos três filmes exprime 

singularidades, permitindo estabelecer um último ponto de fixação. 

9½ Semanas de Amor retrata o momento de mitificação do homem-empresa de si 

mesmo, figura que discursivamente progredia graças aos seus esforços e atributos 

pessoais, num contexto em que teses sobre desigualdades entre os indivíduos eram 

justificadas como elementos impulsionadores da prosperidade nacional, e que foram 

adotadas politicamente por Ronald Reagan para promover um esvaziamento do Estado 

de bem-estar keynesiano. Pode-se sugerir que o roteiro central de 9½ Semanas de Amor 

caminha no sentido de processar um figurativo apagamento das memórias históricas e 

coletivas dos estratos sociais baixos e médios dos Estados Unidos, sucedidas por uma 

nova racionalidade que ajudou a estruturar as formas dos protagonistas praticarem sexo, 

o que não reservou perspectivas otimistas para a viabilização da América imaginada pela 

obra nos anos 80. No entanto, essa evoca, ainda que de forma marginal, propostas 

alternativas para lidar com os dilemas sexuais apresentados, sobretudo quando explora a 

personagem de Molly, que funciona como signo de restauração de uma moralidade e de 

práticas sexuais “tradicionais”. Assim, tem-se um encadeamento fílmico que executa, 

concomitantemente ao longo da narrativa, uma dialética de apagamento e rememoração 

do passado, e mesmo que ele não seja efetivamente revivificado pelo casal de 

protagonistas, continua pairando como a referência temporal à qual a obra se inspira e 

aponta alguma saída, se for levada em consideração a sociabilidade integradora da dupla 

de coadjuvantes. 

Gigolô Americano parece se adequar mais ao “malaise” speech451, produzindo 

uma narrativa avessa à perda de um espírito comunitário americano, quando a busca pelo 

auto-interesse passou a ser considerada uma virtude, como se percebe pouco tempo depois 

animado pelo governo Reagan. Ao ser capturada pela ganância e por valores materialistas, 

a América se vê assolada por uma competição entre rivais que não produz admiração ou 

respeito, mas desperta a inveja, um atributo inapropriado para o cerzimento da trama 

social. Com isso, American Gigolo também cria imagens de um passado “elevado” que 

 
451 O “malaise” speech está reproduzido no ANEXO F, apresentando parágrafos destacados em negrito 

para reforçar a interpretação avançada. 
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se perdeu, mas que aqui, diferentemente de 9½ Semanas de Amor, não decorre de um 

apagamento do processo histórico que deu ensejo ao homem-empresa de si mesmo. O 

que se promoveu foi a impraticabilidade de uma síntese histórica entre diferentes estágios 

do American Dream, movimento processual que, na obra, resultou no prevalecimento do 

individualismo narcísico, em que valores coletivos pretéritos deixaram de guiar as 

práticas sexuais, e se instaurou o primado dos interesses egoístas, o que deu feições 

pessimistas à imagem da América num decênio que já se anunciava452. 

Vestida para Matar, em descompasso com Gigolô Americano e 9½ Semanas de 

Amor, é provavelmente a película analisada que veiculou considerações promissoras no 

que diz respeito a possíveis maneiras de projetar a América nos anos 80. Em vez de 

finalizar formulando diagnósticos tidos como críticos (casos da predominância do 

individualismo narcísico e da introjeção da lógica neoliberal), o que se descortinou foi o 

despertar de um “pesadelo histórico”, um desadormecer potencialmente capaz de redimir 

a personagem representativa da revolução sexual, estabelecendo-se um prognóstico com 

algum grau de expectativa, contanto que orientado por práticas sexuais normatizadas pela 

“nova direita”, cujas bases sociais estavam em ebulição na alvorada da década de 1980 e 

ajudaram a eleger um candidato conservador que tinha como slogan de campanha o lema 

Let’s Make America Great Again, uma enunciação com o intuito de explorar a simbologia 

de uma América pujante d’outrora que pairava entre essa parcela da sociedade453. Disso 

se conclui que há no filme de Brian de Palma uma presumível aposta no futuro, desde que 

conduzida como reavivamento de experiências decorridas num passado idealizado. 

Assim, o devir da América se garantiria pela reatualização de uma moralidade sexual 

percebida em momentos históricos pregressos, dinâmica que é posta em marcha através 

do assassinato de Kate, da prisão de Bobbi/Robert e da síntese entre a juventude e a 

abstinência sexual de Peter, criando um olhar retrotópico que mira esperançosamente para 

o futuro como espelhamento do passado. 

 
452 É importante relembrar que Michelle foi construída na parte inicial da trama como uma personagem que 

configura valores coletivos, dada a sua incapacidade em estabelecer fronteiras definidoras do que seriam 

seus desejos pessoais em oposição aos interesses do casal, o que se percebe na cena em que diz não saber 

se estava fazendo o que ela mesmo queria, ou o que o esposo esperava dela. 
453 Ronald Reagan recorreu ao lema Let’s Make America Great Again como estratégia discursiva para 

mobilizar os cidadãos que a seu ver teriam abandonado a expectativa de dias melhores no futuro, e criou a 

proposta de uma grande cruzada nacional para restaurar a esperança na América. Cf. MARGOLIN, Emma. 

Make America Great Again – Who Said It First?. NBC News. Sept 09. 2016. Disponível em: 

https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/make-america-great-again-who-said-it-first-n645716 

Acesso em: 03 ago. 2021. 

https://www.nbcnews.com/politics/2016-election/make-america-great-again-who-said-it-first-n645716
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Ao fim, as formas como o sexo é praticado por Julian (empregando-o para 

criar/manter relações sociais e ascender socialmente), John (sob a orientação da lógica do 

“livre mercado”), Kate (a esposa esculpida como adúltera), Warren Lockman (o amante 

apresentado como um promíscuo disseminador de doenças venéreas), Leon (o cafetão 

homossexual que organiza programas para uma clientela fetichista), Sr. Ryman (o voyeur 

sadista), Mike (o silenciado padrasto “ruim de cama” que representa a perda da autoridade 

patriarcal), Elizabeth de Vestida para Matar e Molly em suas aparições iniciais (mulheres 

com uma sexualidade emancipada, aflorada e independente) e, até mesmo Bobbi (uma 

transexual assassina que emprega a lâmina de barbear com expressivos componentes de 

atividade sexual pelo seu atributo fálico), refletem os dilemas identificados em cada uma 

das três obras. Como contrapartida, diferentes comportamentos sexuais são evocados, 

principalmente o recato e a pudicícia inicial de Elizabeth, a renúncia do sexo casual por 

uma relação “tradicional” de Molly, assim como a abstinência/desinteresse sexual de 

Peter. 

Dessa maneira, o individualista narcísico, o homem-empresa de si mesmo e as 

demais personagens “degeneradas” e “(re)patologizadas” refletiram maneiras de praticar 

sexo sob uma perspectiva disfuncional, erigindo formas particulares de se projetar 

características culturais de uma nação no cinema hollywoodiano dos anos 80. E ainda que 

sejam consideradas suas idiossincrasias, todas mantêm em comum o apelo a um passado 

sexual “virtuoso” que, mesmo deslocado temporalmente, se insinua necessário e 

alvissareiro para resgatar e salvaguardar a América. 
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ANEXO F - “Malaise” Speech458 

 

 

Boa noite. 

 

 

É uma noite especial para mim. Há exatos três anos, em 15 de julho de 1976, 

aceitei a nomeação do meu partido para concorrer à presidência dos EUA. Eu prometi 

uma presidência que não ia se isolar do povo, que sentiria as suas dores, e que 

compartilharia seus sonhos e extrairia de vocês suas forças e sabedorias.  

Durante os três últimos anos eu lhes falei em muitas ocasiões sobre as 

preocupações nacionais, a crise de energia, a reorganização do governo, nossa economia 

nacional, e questões de guerra e especialmente de paz. Mas, ao longo desses anos, os 

temas dos discursos, das falas e das conferências de imprensa se tornaram crescentemente 

limitados, focados cada vez mais no que o mundo de Washington, isoladamente, pensa 

ser importante. Gradualmente, vocês ouviram cada vez mais a respeito do que o governo 

pensa ou o que o governo deveria fazer, e cada vez menos sobre nossas esperanças 

nacionais, nossos sonhos e nossas visões de futuro. 

Dez dias atrás eu planejei falar com vocês novamente sobre um tema muito 

importante: energia. Pela quinta vez eu teria descrito a urgência do problema e 

apresentado uma série de recomendações legislativas ao Congresso. Mas, quando eu 

estava preparando o discurso, comecei a me colocar a mesma questão que agora sei ter 

sido um problema para muitos de vocês. Por que não temos sido capazes de nos unir como 

uma nação e resolver nosso sério problema energético? 

É claro que os problemas verdadeiros da nossa nação são muito mais profundos – 

mais profundos do que as filas nos postos de gasolina ou a escassez de energia, mais 

 
458 CARTER, Jimmy. “Crisis of Confidence” speech. In: Miller Center Public Affairs. University of 

Virginia, 15 jul. 1979. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20090721024329/http://millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3402 

Acesso em: 10 ago. 2019. (Tradução nossa). 

Também pode ser acessado em formato de áudio. In: UVA Center Miller. Disponível em: 

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/july-15-1979-crisis-confidence-speech 

Acesso em: 10 ago. 2019. 

https://web.archive.org/web/20090721024329/http:/millercenter.org/scripps/archive/speeches/detail/3402
https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/july-15-1979-crisis-confidence-speech
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profundos até mesmo do que a inflação ou a recessão. E percebo, mais do que nunca, que 

como presidente, eu preciso da sua ajuda. Então, eu decidi ouvir as vozes da América. 

Eu convidei para o Camp David pessoas de quase todos os segmentos da nossa 

sociedade – empresários e trabalhadores, professores e pastores, governadores, prefeitos 

e cidadãos. E então eu deixei o Camp David para ouvir a outra América, homens e 

mulheres como vocês. Foram 10 dias extraordinários, e quero compartilhar com vocês o 

que eu ouvi. 

Primeiro de tudo, eu trago vários conselhos pessoais. Deixe-me citar um pouco 

dos comentários mais comuns que eu anotei. 

Esse foi de um governador do sul:  

 

“-Senhor presidente, você não está liderando essa nação – você 

está apenas gerenciando o governo”. 

“-Você não vê mais o povo suficientemente”. 

“-Alguns dos membros do seu gabinete não parecem leais. Não 

há disciplina suficiente entre seus discípulos”. 

“-Não fale com a gente sobre política ou a mecânica do governo, 

mas sobre o entendimento dos nossos bens comuns”. 

“-Senhor presidente, estamos em apuros. Fale-nos sobre sangue, 

suor e lágrimas”. 

“-Se você nos guiar, Sr. Presidente, nós o seguiremos”. 

 

Muitas pessoas falaram sobre si e sobre as condições da nossa nação. Isso veio de 

uma jovem garota na Pensilvânia: 

 

“-Eu me sinto distante do governo. Eu sinto que as pessoas 

comuns estão excluídas do poder político”. 
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E isso veio de um jovem chicano:  

 

“-Alguns de nós têm sofrido de recessão por toda a vida”. 

“-Algumas pessoas perderam a energia, mas outras não têm nada 

a perder”. 

 

E essa de um líder religioso: 

 

“-Nenhuma escassez material pode tocar coisas importantes como 

o amor de Deus por nós ou o nosso amor uns pelos outros”. 

 

Eu gosto dessa em particular, de uma mulher negra que é feliz por ser a prefeita 

numa pequena cidade do Mississipi: 

 

“-Os mandatários não são as únicas pessoas importantes. Lembre-

se, você não pode vender nada em Wall Street a menos que 

alguém o cave em algum lugar antes”. 

 

Essa resumiu uma série de outras declarações: 

 

“-Senhor presidente, nós estamos sendo confrontados com uma 

crise moral e espiritual”. 

 

Várias das nossas discussões foram sobre energia, e eu tenho uma agenda cheia 

de comentários e conselhos. Vou ler apenas alguns. 

 

“-Não podemos continuar consumindo 40% mais energia do que 

produzimos. Quando nós importamos gasolina, nós também 

importamos inflação e mais desemprego”. 
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“-Nós devemos usar o que nós temos. O Oriente Médio tem 

apenas cinco por cento da energia do mundo, mas os EUA têm 

24%”. 

 

E essa é uma das declarações mais vívidas: 

 

“-Nosso pescoço está sendo pressionado contra a grade e a OPEP 

[Organização dos Países Exportadores de Petróleo] tem a faca”. 

“-Haverá outros cartéis e outras escassez. A sabedoria e a 

coragem americana agora podem definir um caminho a ser 

seguido no futuro”. 

 

Essa foi uma boa:  

 

“-Seja ousado, senhor presidente. Nós podemos cometer erros, 

mas nós estamos prontos para arriscar”. 

 

E esta veio de um líder trabalhador, e tocou no ponto fulcral:  

 

“-A verdadeira questão é a liberdade. Nós devemos lidar com o 

problema da energia em pé de guerra”. 

 

E a última que eu gostaria de ler:  

 

“quando entramos no equivalente moral da Guerra, senhor 

presidente, não nos dê armas BB”. 
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Esses dez dias confirmaram minha crença na decência, na força e na sabedoria do 

povo americano, mas também ressaltaram minhas antigas questões sobre nossos 

problemas nacionais subjacentes. 

É claro que eu sei, sendo presidente, que as ações e as leis do governo podem ser 

muito importantes. É por isso que trabalhei duro para transformar as promessas de 

campanha em lei – e tenho que admitir, com algum sucesso. Mas, após ouvir o povo 

americano, eu tenho sido lembrado novamente que todas as legislações no mundo não 

podem consertar o que está errado na América. Então, eu quero falar para você essa 

noite sobre um tema mais sério do que energia e inflação. Eu quero falar agora sobre 

uma ameaça fundamental à democracia americana. 

Eu não me refiro às nossas liberdades políticas e civis. Elas permanecerão. E não 

me refiro à força externa da América, uma nação que está em paz essa noite em todo o 

mundo, com poder econômico e militar sem equivalência. 

A ameaça é quase invisível em formas comuns. É uma crise de confiança. É 

uma crise que toca fundo no coração, na alma e no espírito da nossa vontade 

nacional. Nós podemos ver essa crise na dúvida crescente sobre o significado de 

nossas próprias vidas e na perda de unidade do propósito para nossa nação. 

A erosão de nossa confiança no futuro está ameaçando destruir o tecido social 

e político da América. 

A confiança que sempre tivemos como povo não é simplesmente algum sonho 

romântico ou um provérbio num livro empoeirado que lemos apenas no dia 4 de julho. É 

a idéia que fundou nossa nação e que tem guiado nosso desenvolvimento como povo. 

Confiança no futuro que amparou tudo e todos – instituições públicas e empresas 

privadas, nossas próprias famílias, e a grande Constituição dos EUA. Confiança definiu 

nosso curso e tem servido como elo entre gerações. Sempre acreditamos em algo chamado 

progresso. Sempre tivemos fé que os dias de nossas crianças seriam melhores do que os 

nossos. 

Nosso povo está perdendo essa fé, não apenas no governo em si, mas na habilidade 

dos cidadãos servirem como governantes e moldadores da nossa democracia. Como povo, 

conhecemos o nosso passado e temos orgulho dele. Nosso progresso tem sido parte da 

história vivida da América, até mesmo do mundo. Sempre acreditamos que somos parte 
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de um movimento maior da humanidade chamado democracia, envolvido na busca por 

liberdade, e essa crença sempre nos fortaleceu no nosso propósito. Mas, tal como 

estamos perdendo nossa confiança no futuro, também estamos começando a fechar 

as portas do nosso passado. 

Numa nação que tinha orgulho do trabalho duro, famílias fortes, 

comunidades integradas e fé em Deus, muitos de nós agora tendem a adorar a auto-

indulgência e o consumo. A identidade humana não é mais definida pelo que se faz, 

mas pelo que se possui. Mas descobrimos que possuir e consumir coisas não satisfaz 

nossa busca por significado. Aprendemos que acumular bens materiais não pode 

preencher o vazio de vidas que não têm confiança e nem propósito. 

Os sintomas dessa crise do espírito da América estão ao nosso redor. Pela 

primeira vez na história do nosso país a maioria do nosso povo acredita que os 

próximos cinco anos serão piores que os cinco anos anteriores. Dois terços do nosso 

povo nem mesmo votam. A produtividade dos trabalhadores americanos está realmente 

caindo, e a consciência dos americanos de poupar para o futuro tem declinado abaixo de 

todos os outros povos do mundo ocidental. 

Como vocês sabem, há um crescente desrespeito pelo governo, pelas igrejas, 

pela escola, pela imprensa e outras instituições. Isso não é uma mensagem de 

felicidade ou segurança, na verdade é um alerta. 

Essas mudanças não acontecem da noite para o dia. Elas chegam até nós 

gradualmente ao longo da última geração, anos que foram preenchidos por choques e 

tragédias. 

Estávamos certos de que a nossa nação era a do voto, não a da bala, até os 

assassinatos de JFK, Roberto Kennedy e Martin Luther King. Fomos ensinados que 

nossas forças armadas sempre foram invencíveis e nossas causas eram sempre justas, até 

sofrer a agonia do Vietnã. Respeitamos a presidência como um lugar de honra até o 

choque de Watergate. 

Lembramos quando o ditado “soar como um dólar” [sound as a dollar] era uma 

expressão de absoluta confiança até que 10 anos de inflação começaram a encolher nossa 

moeda e nossas economias. Acreditávamos que os recursos de nossa nação eram 

ilimitados até 1973, quando tivemos que encarar uma crescente dependência do petróleo 
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estrangeiro. Essas feridas ainda estão muito profundas. Elas nunca foram curadas. 

Procurando uma forma de sair dessa crise, nosso povo se voltou ao governo federal e o 

encontrou isolado do centro da vida da nossa nação. Washington se tornou uma ilha. A 

distância entre nossos cidadãos e nosso governo nunca foi tão grande. O povo está 

buscando respostas honestas e liderança clara, não respostas fáceis, discursos falsos e 

evasão, e políticas como as de sempre. 

O que você vê comumente em Washington e em todo o lugar ao longo do país é 

um sistema de governo que parece incapaz de ação. Você vê um Congresso confuso e 

puxado em todas as direções por centenas de interesses especiais bem financiados e 

poderosos. Você vê cada posição extrema defendida até o último voto, quase até o último 

suspiro por um ou outro grupo inflexível. Você normalmente vê uma abordagem 

equilibrada e justa, que demandaria um pouco de sacrifício de cada um, ser abandonada 

como um órfão sem apoio e sem amigos. 

Normalmente você vê paralisia, estagnação e deriva. Você não gosta e eu 

tampouco. O que podemos fazer? 

Antes de qualquer coisa, devemos encarar a verdade e então podemos mudar 

nosso curso. Nós simplesmente devemos ter fé uns nos outros, fé na nossa habilidade de 

nos governarmos, e fé no futuro dessa nação. Restaurar essa fé e essa confiança na 

América é agora a tarefa mais importante que enfrentamos. É o verdadeiro desafio dessa 

geração de americanos. 

Um dos visitantes de Camp David na última semana colocou dessa forma:  

 

“-Temos que parar de chorar e começar a suar, parar de falar e 

começar a andar, parar de amaldiçoar e começar a rezar. A força 

que precisamos não vai vir da Casa Branca, mas de cada casa na 

América”. 

 

Nós conhecemos a força da América. Somos fortes. Podemos reaver nossa 

unidade. Podemos reaver nossa confiança. Nós somos os herdeiros das gerações que 

sobreviveram a ameaças muito mais poderosas e impressionantes do que aquelas que nos 

desafiam agora. Nossos pais e mães foram homens e mulheres fortes que moldaram uma 
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nova sociedade durante a grande depressão, que lutaram as grandes guerras mundiais, e 

que criaram uma carta de paz para o mundo. 

Nós somos a mesma América que há apenas dez anos colocou um homem na lua. 

Nós somos a geração que dedicou nossa sociedade na busca por direitos humanos e 

igualdade. E somos a geração que vencerá a guerra contra o problema da energia, e nesse 

processo reconstruir a unidade e a confiança da América. 

Estamos num ponto de virada da nossa história. Há dois caminhos a escolher. 

Um é o caminho que eu alertei essa noite, o caminho que leva à fragmentação e ao 

auto-interesse. Seguir por essa trilha leva à idéia equivocada da liberdade, o direito 

de obter alguma vantagem para nós mesmos sobre os outros. O caminho seria aquele 

de constante conflito entre interesses estreitos acabando no caos e na imobilidade. É 

uma rota certa para o fracasso. 

Todas as tradições do nosso passado, todas as lições da nossa herança, todas 

as promessas no nosso futuro apontam para outro caminho, o caminho do propósito 

comum e a restauração dos valores americanos. Esse caminho conduz à verdadeira 

liberdade para nossa nação e para nós mesmos. Podemos seguir os primeiros passos 

nesse caminho quando começarmos a resolver nosso problema de energia. 

Energia será o teste imediato da nossa habilidade de unir essa nação, e pode 

também ser o padrão em torno do qual nós nos uniremos. No campo de batalha da energia 

podemos ganhar para nossa nação uma nova confiança, e podemos tomar o controle 

novamente do nosso destino comum. 

Em pouco mais de duas décadas, fomos de uma posição de independência 

energética a uma em que quase metade do petróleo que usamos vem de países 

estrangeiros, a preços que estão batendo no teto. Nossa dependência excessiva da OPEP 

já afetou de forma marcante nossa economia e nosso povo. Essa é a causa direta das 

longas filas que fez milhões de vocês gastarem horas desnecessárias de espera por 

gasolina. É a causa da crescente inflação e do desemprego que enfrentamos agora. Essa 

dependência intolerável sobre o petróleo estrangeiro ameaça nossa independência 

econômica e a segurança da nossa nação. 

A crise da energia é real. É mundial. É um claro e presente perigo para nossa 

nação. São fatos e nós devemos encará-los. 
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O que eu gostaria de dizer para você agora sobre energia é simples e vitalmente 

importante. 

Ponto um: essa noite, estou estabelecendo um claro objetivo para a política de 

energia dos Estados Unidos A partir desse momento, essa nação nunca mais usará 

petróleo estrangeiro acima da quantia que foi usada em 1977 – nunca. De agora em diante, 

cada novo aumento na nossa demanda por energia será atendido por nossa própria 

produção e nossa própria conservação. O crescimento de longa geração na nossa 

dependência sobre petróleo terá sua trajetória barrada agora e então revertida conforme 

avançarmos pela década de 80, porque essa noite estou definindo o objetivo de cortar 

nossa dependência de petróleo estrangeiro pela metade até o final da próxima década – 

uma economia de 4½ milhões de barris de petróleo importado por dia. 

Ponto dois: para garantir que cumpriremos esses objetivos, usarei minha 

autoridade presidencial para definir cotas de importação. Anuncio essa noite que, de 1979 

a 1980, proibirei a entrada nesse país de qualquer gota de petróleo a mais do que essas 

metas permitem. Essas cotas garantirão uma redução na importação mesmo abaixo dos 

níveis ambiciosos que estabelecemos na recente cúpula de Tóquio. 

Ponto três: para nos garantir segurança energética, estou pedindo o maior 

compromisso de fundos e recursos na história da nossa nação em época de paz para 

desenvolver as próprias fontes alternativas de combustível – do carvão, do xisto 

betuminoso, de produtos vegetais para o gasool, de gás não convencional, do sol. 

Proponho a criação de uma empresa de segurança energética para guiar esse 

esforço de substituir 2½ milhões de barris de petróleo importado por dia até 1990. A 

empresa emitirá até cinco bilhões em títulos de energia, e eu quero especialmente que eles 

estejam em denominações pequenas para que os americanos comuns possam investir 

diretamente na segurança energética da América. 

Tal como uma empresa similar de borracha sintética nos ajudou a ganhar a 

segunda guerra mundial, também mobilizaremos a determinação e a habilidade americana 

para ganhar a guerra da energia. Mais do que isso, em breve submeterei a legislação ao 

congresso solicitando a criação do primeiro banco solar da nação, que ajudará a completar 

o objetivo crucial de 20 por cento da nossa energia vinda da energia solar até o ano 2000. 
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Esses esforços custarão dinheiro, muito dinheiro, e é por isso que o Congresso 

deve aprovar o imposto sobre lucros inesperados, sem demora. Será um dinheiro bem 

gasto. Ao contrário dos bilhões de dólares que enviamos a países estrangeiros para 

importar petróleo, esse fundo será pago por americanos para americanos. Esse fundo 

servirá para combater, não para aumentar, a inflação e o desemprego. 

Ponto quatro: estou solicitando ao Congresso que ordene, exija como uma questão 

de lei, que nossas companhias de serviço público cortem seu uso massivo de petróleo pela 

metade na próxima década e troque por outras fontes de combustível, especialmente o 

carvão, nossa fonte de energia mais abundante. 

Ponto cinco: para garantir que nada impedirá alcançar tais metas, eu demandarei 

ao Congresso a criação de um conselho de mobilização de energia que, tal como o 

conselho de produção de guerra na segunda guerra mundial, terá a responsabilidade e a 

autoridade para eliminar o redtape, os atrasos e intermináveis empecilhos para completar 

os projetos centrais de energia. 

Protegeremos nosso meio-ambiente. Mas quando essa nação necessitar 

criticamente de uma refinaria ou um oleoduto, construiremos. 

Ponto seis: estou propondo um programa de conservação usado para envolver 

cada estado, condado e cidade, e cada cidadão americano na nossa batalha energética. 

Esse esforço permitirá a vocês construírem a conservação em suas casas e em suas vidas 

a um custo que vocês podem arcar.  

Eu peço ao Congresso que me dê autoridade para a conservação obrigatória e para 

o racionamento de gasolina de reserva. Para conservar ainda mais a energia, proponho 

nessa noite um extra de 10 bilhões para a próxima década de forma a fortalecer nosso 

sistema de transporte público. E estou pedindo para você, para o seu próprio bem e para 

a segurança da nação, não realizar viagens desnecessárias, usar carona ou transporte 

público sempre que puder, estacionar seu carro um dia a mais por semana, obedecer aos 

limites de velocidade, e estabeleça seu termostato para economizar combustível. Cada ato 

de conservação de energia como esse é mais do que apenas senso comum – eu digo para 

você que é um ato de patriotismo. 

Nossa nação deve ser justa com os mais pobres entre nós, então iremos aumentar 

a ajuda aos americanos necessitados para lidar com os preços crescentes da energia. Nós 
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normalmente pensamos na conservação apenas em termos de sacrifício. Na verdade, é a 

forma menos dolorosa e imediata de reconstruir nossa força nacional. Cada galão de óleo 

que nós economizamos é uma nova forma de produção. Isso nos dá mais liberdade, mais 

confiança, e muito mais controle sobre nossas próprias vidas. 

Então, a solução da nossa crise de energia pode também nos ajudar a vencer a 

crise de espírito no nosso país. Pode reacender nosso sentido de unidade, nossa confiança 

no futuro e dar à nossa nação e a todos nós individualmente um novo sentido de propósito. 

Vocês sabem que nós podemos fazer isso. Nós temos recursos naturais. Temos 

mais petróleo nos nossos xistos sozinhos do que em várias arábias sauditas. Temos mais 

carvão do que qualquer nação na Terra. Nós temos o mais alto nível de tecnologia do 

mundo. Temos a força de trabalho mais qualificada, com um gênio inovador, e eu acredito 

firmemente que nós temos a vontade nacional para ganhar essa guerra. 

Não prometo a você que esse conflito pela liberdade será fácil. Eu não 

prometo uma forma rápida de resolver os problemas da nação, quando a verdade é 

que a única forma de saída é um esforço coletivo. O que prometo a você é que guiarei 

nossa luta, e farei cumprir a justiça em nossa luta, e irei garantir a honestidade. E acima 

de tudo, eu agirei.  

Podemos administrar as carências de curto prazo mais efetivamente e faremos 

isso, mas não há soluções de curto prazo para nossos problemas de longa data. Não há 

forma de evitar o sacrifício. 

Daqui doze horas eu voltarei a falar em Kansas, para aprofundar e explicar melhor 

nosso programa de energia. Assim como a busca por soluções para nossa escassez de 

energia tem nos levado agora a uma nova consciência dos problemas mais profundos da 

nossa nação, também nossa disposição para trabalhar por essas soluções em energia pode 

fortalecer-nos a atacar esses problemas mais profundos. 

Continuarei a viajar esse país para ouvir o povo da América. Você pode me ajudar 

a desenvolver uma agenda nacional para a década de 80. Eu ouvirei e agirei. Nós iremos 

atuar juntos. Essas foram as promessas que eu fiz há três anos, e que intenciono manter. 

Pouco a pouco podemos e devemos reconstruir nossa confiança. Podemos gastar 

nosso tesouro até esgotá-lo, e podemos invocar todas as maravilhas da ciência. Mas 
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podemos ter sucesso apenas se nós utilizarmos nossos maiores recursos – o povo 

americano, os valores americanos e a confiança da América. 

Tenho visto a força da América nos recursos inesgotáveis do nosso povo. Nos 

próximos dias, deixe-nos renovar essa força na luta por uma nação com segurança de 

energia. 

Para encerrar, deixe-me dizer o seguinte: farei o meu melhor, mas não o farei 

sozinho. Deixe sua voz ser ouvida. Sempre que você tiver uma oportunidade, diga algo 

bom sobre nosso país. Com a ajuda de Deus e para a graça da nossa nação, é tempo para 

nós darmos as mãos na América. Vamos nos comprometer a refundar o espírito 

americano. Trabalhando junto com nossa fé comum não teremos como falhar. 

 

 

 

Obrigado e boa noite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


	d18659d3f5efebeb461276cc7470705500fb51a70681b88c68aa96142dafeacb.pdf
	d44b525cc13903bbffd5c957d7332f4f83c77ca95506fde25c6908fb8ab7c265.pdf
	c6686f4de1b266670224ea4fdf86642a1b9932deea5f3ee28d83998bf4c1cac5.pdf
	d18659d3f5efebeb461276cc7470705500fb51a70681b88c68aa96142dafeacb.pdf

