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“A different set of jaws”. Sexualidade alienígena em Hollywood 

Thais F. Lassali 
Rafael do Nascimento Cesar 

 

No final de junho de 1975, Tubarão (Jaws, Spielberg, 1975) era lançado 

simultaneamente em 464 salas de cinema dos Estados Unidos e Canadá1. Esse 

fato, grandioso e excepcional para a época, aliou-se a uma imensa ação 

publicitária tendo como foco principal a televisão e resultando em um sucesso 

de proporções até então inigualáveis2. Muito rapidamente o thriller se tornou 

referência dentro da indústria cinematográfica; os estúdios, visando às vultosas 

                                                        
1 HALL e NEALE, 2010, p. 108. 

2 Pode-se dizer que, originalmente, Tubarão tinha um orçamento estimado em 3,5 milhões de dólares. Ao 
fim da produção, esse havia sido o valor gasto apenas nos efeitos especiais, enquanto no total havia sido 
desembolsado quase o dobro. Para compensar a cifra absolutamente exorbitante para a época, os produtores 
Richard Zanuck e David Brown acharam por bem torrarem mais 2,5 milhões em uma ação de marketing 
até então nunca vista. Nas semanas anteriores ao lançamento, toda mídia estadunidense foi invadida por 
anúncios do filme. Apesar de conviver com o cinema desde meados da década de 1940, a televisão nunca 
havia sido usada como suporte para a divulgação de um filme com tamanha importância e intenção. 



arrecadações de bilheteria, queriam repetir a fórmula de distribuição e marketing 

empregados no filme, ou até mesmo superá-los; Steven Spielberg, estudante de 

cinema e diretor inexperiente, destacou-se já no segundo longa-metragem, 

entrando para o repertório da cultura pop estadunidense. Não se veria mais 

cinema da mesma maneira.   

A fictícia Amity Island, supostamente localizada no extremo nordeste dos 

Estados Unidos, era uma cidade pacata e destino certo para turistas em férias, 

até que um imenso tubarão branco começa uma série de violentos ataques, 

tirando o sono e a vida de muitos banhistas. A caçada a esse animal bestial é o 

principal nó desenrolado pela trama, chamada pelo próprio pôster de “a mais 

aterrorizante” já feita. A trilha sonora composta por John Williams e a presença 

– poucas vezes mostrada e muitas vezes sugerida – do bicho, contribuem para 

que, de fato, se construa um clima amedrontador ao redor do filme, só dissolvido 

ao seu final, quando o monstro explode em milhões de pedaços pelas águas do 

Atlântico. 

Esteticamente, a produção deveu muito a O Monstro do Ártico (The thing 

from another world, Nyby, 1951) e A ameaça veio do espaço (It came from outer 

space, Arnold, 1953), filmes respectivamente de 1951 e 1953. Em ambos os 

filmes, cortes de câmera e ângulos de filmagem potencializam a tensão criada 

no espectador a partir da insinuação de uma “presença ausente” magnetizada 

em criaturas ameaçadoras nunca plenamente reveladas. 

Além disso, Tubarão divide com Godzilla (Morse e Honda, 1956), King 

Kong (Cooper e Shoedsack, 1933), A Múmia (The Mummy, Freund, 1932) e 

Tarantula (Arnold, 1955) a tradição dos filmes de monstro, nos quais vemos a 

contraposição entre humanos e criaturas animalescas que atentam contra a vida 

e a preponderância humanas. Os filmes de monstro são um exemplo das 

diversas intersecções entre ficção científica e terror. Pode-se dizer que o 

confronto entre humano e animal é outra maneira de rearranjar uma dualidade 

muito cara a ambos os gêneros cinematográficos: de um lado, a racionalidade, 

a técnica, o conhecimento científico e o conforto da manutenção da ordem; de 

outro, os perigos do desconhecido e os limites do próprio conhecimento. 

 No mesmo ano de 1975, pouco mais de um mês depois da estréia de 

Tubarão, foi lançado The Rocky Horror Picture Show, a versão fílmica da peça 

britânica homônima de Richard O’Brien, encenada pela primeira vez em 1972, 



na casa de espetáculos londrina King Road’s Theater. Um de seus principais 

cartazes de divulgação parodiava o filme de Spielberg, trazendo apenas uma 

boca de lábios carnudos pintados de vermelho, o título e os dizeres “um conjunto 

diferente de jaws [trocadilho entre “mandíbula” e o título original de Tubarão]”. 

Nos minutos iniciais de Rocky Horror, a mesma boca do cartaz canta “Science 

fiction – double feature”, uma balada construída inteiramente em referência a 

diversos filmes estadunidenses de terror e ficção científica das décadas de 1930, 

50 e 60 que influenciaram e fizeram parte da linhagem de Tubarão. Mas, ainda 

que compartilhe o mesmo arcabouço de referências, por que Rocky Horror se 

diz um arranjo diferente da mesma tradição? 

Na primeira cena do filme, após o número boca cantante, vemos os jovens 

Brad Majors (Barry Bostwick) e Janet Weiss (Susan Sarandon) em uma 

cerimônia de casamento na (também) pacata cidade de Denton. Feita de modo 

simples e tipicamente interiorano, a festa e seus convidados delineiam o perfil 

de uma sociedade calcada na rígida separação de raças (a branca como 

dominante), em papéis de gênero pouco questionáveis (o feminino como 

subalterno) e em práticas sexuais muito ritualizadas (a noite de núpcias como a 

iniciação à vida adulta). Tudo isso amalgamado por um ethos protestante que 

elencava a família monogâmica como estandarte de valores indevassáveis e de 

onde escoava uma sexualidade tímida e domesticada. Dentro desse perfil, Brad 

e Janet se encaixam com folga. Belos, inconsequentes e gozando de uma 

juventude modelada por uma tradição até então pouco tensionada, o casal de 

noivos decide sair em viagem quando uma casualidade – um pneu furado – os 

desvia de seu destino, levando-os a uma “estranha jornada”. O castelo do Dr. 

Frank-N-Furter, onde entraram buscando abrigo e um meio de continuar sua 

viagem, não apenas transformaria seus planos como a eles próprios de maneira 

indelével.  

 



       
 

Talvez pela própria falibilidade do conceito de gênero cinematográfico, a 

ficção científica dificulta a vida daqueles que tentam circunscrevê-la de alguma 

maneira. Partindo do pressuposto que “os gêneros [ficcionais], na verdade, 

funcionam como paradigma de expectativas, cujas cláusulas às vezes 

compreendem elementos de estilo e de técnica narrativa” 3, pode-se dizer que a 

definição dada por Vivian Sobchack é a mais adequada a uma discussão 

propriamente antropológica do cinema. Para ela, a ficção científica apresenta 

visões sobre futuros possíveis, passados alternativos ou presentes paralelos, 

encenando as consequências sociais da ciência e da tecnologia4 e fazendo-as 

interagir, “no contexto social, com o menos enfatizado, mas ainda presente, 

transcendentalismo da mágica e da religião, tentando conciliar o humano com o 

desconhecido”5. 

                                                        
3 JULLIER e MARIE, 2009, p. 98 

4 SOBCHACK, 2005, p. 262 

5 SOBCHACK, 1980, p. 63. Somando a preponderância do cinema no “nosso olhar” e capacidade de falar 
do presente tratando de tempos e realidades diversas, é muito comum que a ficção científica norte-
americana seja considerada uma espécie de mitologia do nosso tempo, não apenas pelos autores que a 
estudam, como Per Schelde (1992), mas também pelos mais variados antropólogos contemporâneos como 
Viveiros de Castro e Donna Haraway. Ao encararmos a definição aqui dada desse gênero, já podemos ver 
algumas pistas para afirmar que, de fato, há na ficção científica algo de mitológico, principalmente ao 
levarmos em conta que “a ciência nasceu dos mitos e da magia que são, de qualquer maneira, tentativas de 
explicar como o mundo funciona.” (SCHELDE, p. 4-5). Lévi-Strauss no decorrer de sua obra O 
Pensamento Selvagem nos demonstra que não há porque pensar que mito e ciência formam planos opostos. 
Em O Cru e o Cozido, nas Mitológicas, diz que está fazendo “o mito da mitologia” mesmo fazendo ciência 



O “paradigma de expectativas” engendrado pela ficção científica foi crucial 

na definição do repertório narrativo e imagético da sociedade norte-americana 

entre 1940 e 1950. Ávidos frequentadores do cinema, principal suporte cultural 

de massa do período, jovens viam nos filmes de ficção científica mais que 

silhuetas de criaturas inusitadas ameaçarem constantemente a vida na Terra. 

Como parte das convenções do gênero, o desenlace dos conflitos tendia 

invariavelmente à restauração da ordem (ao mesmo tempo cosmológica e 

social), epitomizada pelo aniquilamento de um ser o qual não é preciso conhecer 

necessariamente, mas controlar. Tal reafirmação da norma, da razão e da moral, 

encontrava ressonância em uma sociedade em que o redesenho relativamente 

recente das forças produtivas e das classes sociais produzia clivagens de 

natureza geracional (MILLS, 1976). 

Sabendo da relação constitutiva, sustentada pela antropologia, entre 

experiência social e as formas culturais, este trabalho procura compreender 

como os dilemas e tensões inerentes ao contexto norte-americano da década de 

1970 são abordados em Rocky Horror Picture Show a partir da relação paródica 

com gêneros cinematográficos consagrados. Torcendo os chavões  narrativos  

do  terror  e  da  ficção  científica  e  atribuindo-lhes  novos significados (como 

nas  personagens típicas  do  “monstro”,  “heróis”  e  “cientista”),  o filme  tem seu  

potencial  expressivo  na subversão  das  expectativas  do  público,  e  na 

encruzilhada  entre  normalidade  e  desvio,  prazer  e  destruição,  que  ele  dará  

voz  às ansiedades de uma geração. 

 

* 

Rocky Horror Picture Show não é exatamente um filme de terror. O que 

existe nele de ameaçador não recai sobre a integridade física dos heróis (em 

nenhum momento a morte espreita Brad e Janet), mas sim sobre sua integridade 

moral; o medo causado por uma ruptura abrupta com a ordem estabelecida – 

como um enorme tubarão devorador de gente rondando as praias de uma cidade 

pacata – é substituído, no filme, pelo reconhecimento de perturbações contínuas 

                                                        
(LÉVI-STRAUSS, 2004). E se o mito é considerado pela produção antropológica uma representação 
coletiva, ele representa também o coletivo, e nisso está incluído a ciência (LEINER, p. 70). 



no comportamento das personagens, e o clássico instante da “invasão” ou do 

“ataque” de um elemento exógeno incognoscível dá lugar à suspeita de que, 

internamente, as coisas não são mais como eram antes. 

Também a “criatura” do filme, Rocky Horror, não é exatamente a 

encarnação de uma nemesis. Ao contrário da criatura de Frankenstein, que tem 

a vida insuflada por um raio – símbolo da razão iluminista e de seu poder –, 

Rocky “nasce” após ter seu corpo alimentado com as cores do arco-íris. Uma 

vez vivo, seu objetivo não é controlar mentes ou destruir a Terra, mas sim 

satisfazer os desejos luxuriosos de seu mestre. Ingênuo, infiel e absolutamente 

inofensivo (na chave clássica da ficção científica, bem entendido), Rocky é, ao 

mesmo tempo, um “sujeito-para-o-prazer” e objeto da vaidade de Frank-N-

Furter. O objetivo de transformá-lo num homem “em apenas sete dias” (alusão 

óbvia à criação da Terra por Deus) incide diretamente sobre seu corpo 

inexperiente, investindo-o de uma sexualidade polimorfa e irrefreável, algo que, 

no filme, tanto o aproxima como o distancia da noção de humanidade. 

(Voltaremos a isso daqui a pouco).       

Mas se dissemos que Rocky Horror não é exatamente um filme de terror 

é porque ele guarda semelhanças com a estética desse gênero cinematográfico. 

Primeiramente, todo o seu universo – dentro ou fora do castelo – é inóspito. A 

igreja que realiza o casamento vela, ato contínuo, a morte de uma criança; no 

rádio, a crise política de uma nação é flagrada com o pronunciamento de 

renúncia de seu presidente (Nixon, quando do escândalo de Watergate); a 

estrada escolhida pelo casal para a viagem é escura e “sem saída”. E não por 

acaso quem fala diretamente aos espectadores e espectadoras é um 

criminologista: alguém treinado a identificar e categorizar todo e qualquer 

elemento desviante ou potencialmente “perigoso”. 

O mundo “de dentro”, por sua vez, também causa estranhamento. O 

interior do castelo gótico é composto por uma miscelânea de referências à 

Antiguidade Clássica, Renascimento, Barroco, Zen-budismo e o futurismo típico 

da ficção científica (lembremos que o castelo decola para o espaço nas cenas 

finais do filme). A celebração da criação de Rocky é intercalada com o extermínio 

brutal de Eddie, típico garoto da década de 1950 e projeto falido de Frank-N-

Furter. A performance final (“floor show”) traz Brad e Janet completamente 

destituídos de seus atributos de gênero, igualmente maquiados e vestidos. Riff 



Raff e Magenta, os irmãos incestuosos, se rebelam contra seu mestre e seu 

“estilo de vida extremo demais” e decidem voltar ao planeta natal Transexual.   

Essa aparente “indiscernibilidade” entre o terror e a comédia, entre o velho 

e o novo, entre a vida e a morte, entre desejo e tabu, entre masculino e feminino, 

entre servidão e rebeldia, é a chave a partir da qual o argumento do filme é 

exposto. Na verdade, trata-se menos de “não discernir” as coisas do que assumir 

que as mesmas, uma vez postas em contradição, se sustentam de maneira 

plástica e viva nos corpos das personagens. Brad e Janet experienciam esse 

movimento no embate entre as duas “pedagogias”6 presentes no filme. De um 

lado, a representada pelo Dr. Scott: científica, heteronormativa e pudica; de 

outro, a representada por Frank-N-Furter: andrógina, erótica, mas não menos 

científica (embora marcada pelo tabu da criação de vida artificial). Enquanto a 

primeira esforça-se para regular homens e mulheres segundo o quadro de 

valores legítimos de uma época, num esforço contínuo de definição das 

fronteiras simbólicas do corpo e do social, a segunda elege como método o 

“desaprendizado” desse corolário, incentivando uma rendição “ao prazer 

absoluto”, alcançado ao longo do processo de esboroamento das identidades 

sexuais e de gênero que Brad e Janet possuíam no início do filme. “Não sonhe, 

seja!”: a máxima de Frank-N-Furter é a grande lição dos Transexuais da 

Transilvânia; ela coloca a necessidade de desnaturalizar a relação tensa e 

ansiosa que a sociedade norte-americana tinha com prazer para renaturalizá-la 

de uma forma “livre”. 

É claro que “liberdade”, aqui, não carrega uma acepção ingênua. Se 

Michel Foucault apontou para inconsistência histórica da noção de uma 

sexualidade primeva7, anterior a qualquer tentativa de apreendê-la 

discursivamente, o objetivo da “Doce Travesti” não é fazer com que se “volte 

atrás” a uma natureza sexualmente não regulada, mas sim que se “vá em frente” 

em busca de uma natureza “des-reguladora”. Quando Brad, Janet, Columbia, 

Rocky e Dr. Scott voltam à consciência, depois de serem transformados em 

estátuas de pedra, suas performances passam a denotar a corporificação dessa 

                                                        
6 Zachary Lamm, Reading Rocky Horror. 2008. 

7 Cf. Michel Foucault, História da Sexualidade I: A vontade de saber, 2007. 



“segunda natureza”. Brad, que antes olhava com desconfiança e ceticismo a 

dança de Time Warp, e Janet, que encenava exageradamente o clichê da moça 

indefesa, agora dispõem de um corpo que canta, dança e goza. As “coisas 

selvagens e indomadas” de Frank-N-Furter remetem a essa “natureza 

aprendida” (mais uma das ambivalências do filme), que tanto funciona para 

explicitar o caráter não-natural das regulações de gênero e da sexualidade 

operantes no “mundo lá fora” – uma vez que elas podem ser desreguladas –, 

quanto para reforçar o poder interpelador do prazer vinculando-o a uma 

“natureza outra”. 

Mas onde residiria essa “natureza outra”? No filme Tubarão, a gritante 

não-humanidade da fera aquática instaura um abismo entre seres 

ontologicamente distintos, e sua violência é entendida por nós como expressão 

autêntica de uma irracionalidade que perturba a ordem (humana, claro). O medo 

é produzido justamente pela incapacidade de se relacionar a partir de um 

sistema de símbolos compartilhados. Por não conhecermos os símbolos dele, 

qualificamos seu comportamento de “natural” e chamamos essa natureza de 

“alteridade”. Isso se torna patente quando animal e homem estabelecem um 

círculo vicioso de caçador/caçado cujo único desenlace possível é o 

aniquilamento de uma das partes.  

Já em Rocky Horror o “abismo” é de outra ordem. Nele, a relação entre 

humanos e alienígenas parte de sistemas simbólicos muito conhecidos – a 

linguagem e erotismo sendo dois deles – e ambos compartilham corpos que lhes 

permitem experienciar tais símbolos. O que verdadeiramente os distingue são os 

modos como essas experiências se efetivam: se para os terráqueos do filme a 

sexualidade se exerce às escuras e aos tropeções, dentro de situações definidas 

e com pessoas pré-determinadas (Janet confessa sua frustração sexual na cena 

com Rocky), para os Transexuais da Transilvânia ela é uma prática contínua e 

alvo de aprimoramento e perfectibilidade (Rocky é a expressão desse 

movimento). Em relação aos humanos, o prazer para os alienígenas é da ordem 

do inumano. 

Portanto, inumanidade, aqui, não corresponde a uma alteridade radical e 

incomensurável, mas sim à diferença; inumano é tudo aquilo que assusta não 

porque é incognoscível, mas porque esbarra nas fronteiras da norma, que as 

esgarça, que as polui. Ao tematizar a diferença a partir da alteridade, Rocky 



Horror Picture Show consegue falar de uma realidade socialmente “perigosa”, 

aquela que começava a disputar politicamente os usos do corpo e da 

sexualidade, usando a linguagem da imaginação. Tal metáfora, longe de ser um 

artifício esquivo que evita ir ao centro do problema, é poderosa porque atinge o 

centro de uma experiência social: a dos grupos de jovens ávidos pelos filmes de 

ficção científica. Se sua adesão ao público foi conquistada pela referência a um 

gênero cinematográfico em franca ascensão, seu poder disruptivo se configurou 

a partir da paródia desse mesmo gênero.       

* 

  Rocky Horror Picture Show pode não ser exatamente um filme de terror, 

mas aterrorizou e causou desgosto e calafrios na época de seu lançamento. Ele 

é um filme que ameaça exatamente o mundo de onde ele tira as próprias 

referências, o mesmo de onde o grande público as tira. Na década de 1970, os 

filmes de ficção científica 1950 eram clássicos e haviam embalado o sábado, a 

paquera e a entrada na vida adulta de muitos dos pais da geração de jovens que 

acompanhavam os lançamentos do cinema em 1975. Esses pais que eram 

crianças durante a Guerra, que cresceram na frente da TV com o brilhante ideal 

do American way of life e que tinham o casamento (intra-racial e heterossexual) 

como meta de vida. Esses que aprenderam a ser politicamente conservadores 

com Eisenhower8 e a ter orgulho de ser norte-americano com os feitos da NASA 

– que não precisaram aprender a serem economicamente liberais. Essas 

pessoas que mais do que fazerem parte, são a própria normalidade, são o 

próprio padrão. Para elas, o que Rocky Horror mostra consegue ser mais – muito 

mais – assustador do que as quatro camadas de dentes de um imenso tubarão-

branco fora de controle. 

Para essas pessoas, as diferenças de gênero e de orientação sexual, a 

sexualidade e o prazer não eram uma questão. E, se elas por ventura se 

tornassem, estariam envoltas de muita vergonha e de muito silêncio. Os filmes 

em geral, os de ficção científica inclusos, são bastante representativos dessa 

maneira moralista e pouca diversa de se retratar a diversidade humana. É bom 

lembrar que o código de Hays, que censurava diversos conteúdos considerados 

                                                        
8 Político conservador de carreira militar, eleito presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1960 com 
discurso amplamente anticomunista e de política externa ativa contra a expansão soviética.  



imorais, perdeu sua validade oficialmente apenas em 1968, apesar de já 

demonstrar sua fraqueza desde o fim da década de 1950. Com a crise batendo 

a porta de Hollywood e com jovens diretores ganhando um crescente espaço no 

decorrer da década de 1960, a variedade na abordagem de temas 

paulatinamente cresce. 

Naquela época nos Estados Unidos, ao contrário da televisão, o cinema 

parecia tomar um pouco mais - por uma cabeça, talvez - a dianteira quando se 

trata de representar as mudanças sociais envolvendo raça, gênero e 

sexualidade. O que, olhando em retrospectiva, acabou não significando muito. 

De qualquer maneira, a ficção científica se mantinha à parte disso, quase sempre 

se mantendo do lado da norma. Talvez por sua identificação com audiências 

menos propensas à mudança. Talvez por sua ligação promíscua com o clima da 

Guerra Fria e da corrida espacial e a maneira como essa ligação conformava e 

refletia uma maneira bem específica de olhar a humanidade.  

No que tange concepção de humanidade, pode-se falar que se trata de 

um discurso que se pretende abrangente, ou seja, falar de toda a humanidade, 

porém falando de um ponto de vista bastante específico e pouco diverso. Trata-

se de um humano universal não muito diferente daquele levou à cabo o 

colonialismo ao redor do mundo e a revolução científico-industrial na Europa. A 

mais acentuada diferença é que, nesse contexto, ganha-se uma roupagem à 

americana, baseada nos conquistadores do país, que desbravaram a terra 

inóspita; nos heróis que guerrearam pela liberdade, seja na própria terra, na 

Guerra de Secessão, seja na Guerra Mundial. O homem branco, hétero, temente 

à Deus.   

A ficção científica é uma das inúmeras maneiras que esse humano-

normativo tem de se afirmar enquanto representação. Dessa maneira, quando 

Rocky Horror Picture Show usa o repertório da ficção científica contra a 

audiência conservadora e contra essa noção de humano essencial nada diversa, 

ele subverte a ideia de que essa é a única representação possível de humano. 

Isso para fazer com que ele seja menos excludente e mais representativo da 

imensa variedade de versões que a humanidade toma. Talvez por isso os 

alienígenas do filme tenham formas idênticas às humanas, porque assim Rocky 

Horror mostra como o que é considerado marginal à ideia fixa de humano, em 

suma, como os menos humanos, as criaturas da noite, esses homens e mulheres 



com sexualidades desviantes, são tão humanos quanto qualquer outra 

representação de humanidade, quanto qualquer humano.  
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